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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera skillnaden i den svenska marknadens 

kortsiktiga svar på rekommendationer från svenska och utländska analytiker. Detta kommer att 

granskas genom en eventstudie där rekommendationsändringar undersöks, nedgraderingar och 

uppgraderingar, på de företag som ingår i OMXS30 under perioden 2005–2018 och hur 

förändringarna genomförde volymen och priset på beståndet under en tredagars eventperiod. 

Studien visar att de för nedgraderingar så är de svenska analytikernas rekommendations-

förändringar förknippade med en större abnormal avkastning och det finns en större volym i 

samband med de svenska rekommendationerna dagen före och dagen för rekommendationen 

jämfört med utländska motsvarigheter. För uppgraderingar är skillnaden mellan de två kring 

den abnormala avkastning inte statistiskt signifikant. Men det finns en större volym i samband 

med de svenska rekommendationerna dagen före rekommendationen. 
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1. Inledning  

Kapitlet presenterar relevant bakgrund samt studiens teoretiska och praktiska anknytning, här 

beskrivs också studiens syfte, frågeställning och hypotes.  

1.1 Bakgrund 

Kan en person vara bra på att investera? 

Den frågan har varit fokus för debatter sedan 1933 i och med artikeln av Cowles (1933) Can 

Stock Market Forecasters Forecast? I artikeln presenterar Cowles empiriska bevis för att 

analytiker1 inte adderar något värde och det verkar i och med detta som att den effektiva 

marknadshypotesen kan stämma. Om till och med de personer som får betalt för att förutsäga 

marknaden inte kan göra det måste väl marknaden vara effektiv? Studien som presenterades i 

artikeln startade en debatt gällande ämnet som diskuterats bland teoretiker likväl som praktiker. 

På ena sidan är den klassiska effektiva marknadshypotesen. Om hypotesen stämmer ska all 

information tillgänglig vara prissatt i aktien. Enligt detta borde inga analytiker hitta arbete, då 

de omöjligen kan addera värde. Tillgången ska redan i sig själv vara korrekt prissatt (Fama, 

1970). 

På den andra sidan är hur det ser ut i praktiken. Analyshus lägger pengar på att utfärda 

rekommendationer, enligt den effektiva marknaden bör detta inte ske om det inte finns vinster 

att göra på dessa rekommendationer (Grossman, 1976; Ippolito, 1989). Således ställs den 

effektiva marknaden mot sig själv. En effektiv marknad skulle innebära att personer inte lägger 

ner onödigt arbete utan att generera värde.  

De här rekommendationerna  ligger till grund för en stor del av marknadens volatilitet, trots att 

det inte finns avgörande bevis på att det finns pengar att tjäna på att följa dem (Ryan & Taffler 

2004). Vad som avgör hur marknaden påverkas av en rekommendation är ett intressant sätt att 

bygga vidare den teoretiska diskussionen om huruvida marknader är effektiva. Praktiskt blir det 

av intresse att veta hur marknaden reagerar på olika händelser och vad som kan avgöra 

skillnader i marknadens reaktioner.  

                                                 
1 I denna studie avser analytiker den bank som släppt den aktuella rekommendationen och inte en enskild 

analytiker. 
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1.2 Problemformulering 

Enligt den klassiska teorin om den effektiva marknadshypotesen ska det inte gå att nå en 

överavkastning genom att handla vid specifika tider eller till specifika priser (Fama, 1970). All 

information ska vara en del av prissättningen av en aktie och således ska det inte gå att nå en 

kontinuerlig överavkastning genom handlande av aktier vid olika tidpunkter.  

I och med detta bör inte fonder eller andra typer av institutionella investerare ha möjligheten 

att nå en överavkastning gentemot andra investerare. Detta bekräftas av Jensen (1968) som 

genom att undersöka 105 fonder i USA finner att ingen av dem lyckades nå en kontinuerlig 

överavkastning jämfört med en ”köp- och- behåll” strategi. Henrikssons (1984) samt Ippolitos 

(1989) studier visar däremot på motsatsen, att det finns vissa fonder som lyckas nå en 

överavkastning gentemot index.  

Trots att flera institutionella investerare inte lyckas nå en överavkastning gentemot index, spelar 

deras åsikter en väldigt stor roll i aktiers rörelse. Tillsammans med resultatprediktioner är 

rekommendationer ett av de mer centrala skälen till volatiliteten i en akties pris (Ryan & Taffler 

2004).  

Volatilitet till följd av rekommendationer är något som Stickel (1995) undersöker när han ställer 

frågan, Vad är det egentligen som påverkar den amerikanska marknadens reaktion på en 

rekommendation? Vad han finner är att det är flera olika faktorer som samspelar och påverkar 

hur stor effekten av en rekommendationsförändring blir. Exempelvis analyshusets storlek, 

bolaget som analyserades storlek, analytikerns rykte samt differensen mellan dagskursen och 

riktkurs. Förutom dessa faktorer fanns det i Stickels undersökning även tecken på att om 

rekommendationen kom från ett amerikanskt analyshus gav detta en större reaktion på den 

amerikanska marknaden än om den var från ett utländskt analyshus. 

Barber, Lehavy, McNichols & Trueman (2001) studerar om det går att nå en viss 

överavkastning genom att följa analytikernas rekommendationer. Studien visar tecken på att 

det går att nå viss avkastning genom att följa analytikernas rekommendationer. Detta är något 

som går tvärt mot den klassiska versionen av den effektiva marknadshypotesen, då dessa 

rekommendationer är publik information och borde prissättas av marknaden så fort de 

publiceras. 

Om teorin om den effektiva marknaden stämmer bör inte olika typer av fonder kunna 

överavkasta, då alla aktier som köpes är korrekt prissatta. Med korrekt prissatta menas att de 

aktier som finns på marknaden ej kan vara över- eller undervärderade. Varken genom teknisk 
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eller fundamental analys kan investerare finna att en tillgång är felvärderad. Marknaden har satt 

ett pris på tillgången som inkluderar all tillgänglig information för att sätta detta pris (Fama, 

1970). På den svenska marknaden är det både utländska samt svenska analyshus som utfärdar 

rekommendationer. Som tidigare nämnt är marknadens reaktion på rekommendationer ett 

tecken på en marknad som inte är helt effektiv. Men trots det är det en av de huvudsakliga 

källorna till volatiliteten på börsen. Den undersökning som presenteras i den här uppsatsen tar 

sin utgångspunkt på den svenska marknaden. 

De svenska analytiker som utfärdar rekommendationer är oftast mindre än de utländska 

analytikerna, vilket gör att olika delar av Stickels (1995) teori ställs mot varandra. Därför blir 

det spännande att undersöka hur marknaden reagerar. Den svenska marknadens storlek, högre 

volatilitet samt relativt få aktörer gör att den är en intressant jämförelse med den amerikanska 

marknaden. 

Vi utgår i undersökningen från den övergripande frågan: Värderar den svenska marknaden de 

rekommendationerna som kommer från inhemska analytiker högre än de från utlandet och leder 

detta i sin tur till att marknaden reagerar starkare på de svenska analytikernas 

rekommendationer jämfört med de utländska? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera den svenska marknadens kortsiktiga 

reaktion på rekommendationer från svenska respektive utländska analytiker. Marknadens 

reaktioner kommer att operationaliseras via den abnormala volymen samt den abnormala 

avkastningen i anknytningen till en rekommendation. För att på så sätt få en fördjupad förståelse 

för hur marknaden kan komma påverkas av rekommendationer från analytiker.  

1.4 Frågeställning 

Finns det en skillnad i hur den svenska marknaden reagerar på rekommendationer från svenska 

respektive utländska analytiker? 

1.5 Hypotes 

I enlighet med Stickel (1995) och Womacks (1996) forskning har en hypotes tagits fram. 

Reaktionen bör vara kraftigare efter att svenska bolag utfärdat en rekommendation än om 

rekommendationen kommit från utlandet.  
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2. Teori 

I teoridelen kommer de teorier som ligger till grund för studiens teoretiska referensram 

presenteras. Detta kommer inledas med den effektiva marknadshypotesen, de olika delarna av 

den, fortsätta med en diskussion kring beteendeekonomi och avslutas med att beskriva den 

tidigare forskning som har gjorts inom området. 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Eugene F. Fama´s studie Efficient Capital Markets: A review of Theory and Empirical Work 

från 1970 belyser hur marknader alltid ska inneha en riktig och anpassad prissättning. Genom 

detta definieras det som har kommit att bli känt som den klassiska effektiva 

marknadshypotesen. För aktiemarknaden innebär detta att aktier alltid ska ha ett pris som 

korrekt återspeglar bolagets värde.  

För att en marknad ska kunna klassas som effektiv behöver den enligt Fama (1970) uppfylla tre 

kriterier: i) Inga transaktionskostnader; ii) Information som berör marknaden ska vara 

kostnadsfri och tillgänglig för alla parter och; iii) Samtliga parter accepterar att nuvarande 

prisnivå återspeglar den informationen som finns tillgänglig. 

Trots att Famas tre ovannämnda krav är uppfyllda är det ingen garanti för att marknaden bara 

har ett sätt att vara effektiv. En effektiv marknad kan enligt Fama (1970) delas in i tre olika 

effektivitetsstadier; svag effektivitet, semi-stark effektivitet och stark effektivitet. Den 

huvudsakliga skillnaden mellan dessa tre är hur mycket av informationen kring aktien som är 

prissatt. 

Svag effektivitet baseras på teorin om The Random Walk2, vilket innebär att det är lika fördelat 

mellan aktörerna som förmodar att aktien ska sjunka i pris som de som förmodar att aktien ska 

stiga i pris. Detta leder till att de investerare som analyserar aktiekursen har svårt att skilja på 

om kursen kommer stiga eller falla då de två sidorna tar ut varandra vilket innebär att 

aktiekursen är en så kallad Random Walk (Fama, 1970).  

Semi-stark effektivitet innebär att aktiepriset reflekterats av den information som finns 

tillgänglig på marknaden vid den aktuella tidpunkten. Denna typ av information som kan tänkas 

påverka företaget kan vara till exempel nyemissioner, aktiesplittar och årsredovisningar.  

                                                 
2 På svenska är översättningen den slumpmässiga promenaden. 
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Stark effektivitet bygger på att det är en jämn fördelning av informationen och ingen aktör 

innehar mer information än de andra. Det finns dock exempel där handlare använder 

information som inte har offentliggjorts för marknaden ännu, insiderinformation. Inom teorin 

kring den starka effektiviteten ska även detta vara prissatt i aktiekursen. Fama (1970) diskuterar 

hur trovärdig den starka effektiviteten är då det finns tydliga bevis på att denna form inte är 

verklighetsförankrad. 

Fama (1970; 1991) menar att i en effektiv aktiemarknad skulle priset på aktien fullständigt 

återspeglas av informationen som finns tillgänglig på marknaden. Denna teori har blivit 

kritiserad. I huvudsak har kritiken kommit från två olika håll: momentuminvesteringen och 

beteendeekonomin (Burton, 2003).  

Momentuminvesterare är investerare som når en överavkastning genom att investera utifrån 

marknadstrender (Chan et al., 1966). Denna teknik har visat sig kunna ge en viss överavkastning 

för professionella investerare, däremot inte för privatpersoner (Pettengilla et al., 2006). Detta 

stämmer inte överens med den klassiska versionen av den effektiva marknadshypotesen, då det 

enligt denna inte borde föreligga några trender på marknaden (Burton, 2003). 

Beteendeekonomin ger en alternativ kritik mot teorin om den effektiva marknaden. Istället för 

att förklara marknaden i sig ger beteendeekonomin en förklaring grundad på marknadens 

aktörer (Olsen, 1998). Grundkritiken kretsar kring att alla parter på marknaden inte har tillgång 

till informationen vid samma tidpunkt. Samt att marknadens aktörer inte är helt rationella, vilket 

innebär att marknaden inte heller kan vara helt rationell (Olsen, 1998). 

Teorin om den effektiva marknaden har fortsatt utvecklas på flera sätt. En av dessa utvecklingar 

kom från Grossman och Stiglitz (1980). De beskriver vad som har kommit att bli känt som 

Grossman-Stiglitz Paradoxen. Då information kostar pengar kan det inte vara så att investerare 

inte kan tjäna pengar på att tillförskaffa sig denna information. Då informationen värderas måste 

den således vara värd något vilket i sin tur leder till att en informationseffektiv marknad blir en 

omöjlighet.  

Denna expanderade hypotes bygger även vidare och hävdar att det kan vara så att vissa aktörer 

helt enkelt kan analysera data bättre. Enligt Womack (1996) kan detta vara ett av skälen till 

marknadens reaktion på rekommendationsförändringar. Att de som ligger bakom 

rekommendationerna som publiceras helt enkelt är bättre på att investera och att deras åsikt 

gällande aktier tillskrivs värde. Detta i sin tur leder till marknadens reaktion, marknadens 
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aktörer väljer helt enkelt att inte utföra egen analys utan istället följa någon annan vars åsikt de 

litar på. 

2.2 Beteendeekonomi  

Beteendeekonomi grundar sig som beskrivet ovan, på en idé kring att alla marknadens aktörer 

inte är rationella. Detta går mot Fama (1970) som antar att alla parter på marknaden är 

rationella. Ritter (2003) presenterar studier som pekar på att individen inte alltid fattar rationella 

beslut, vilket är den kognitiva delen av beteende ekonomin.  

Människor som grundar sina beslut på vad som skett tidigare på marknaden är ett exempel på 

den kognitiva delen av beteendeekonomin. Även resultaten av hur investerare kan gynnas av 

obalans i marknader, arbitrage, är en grundläggande del av beteendeekonomin (Thaler och 

Barberis, 2002). 

Det finns enligt Fischhoff, Slovic och Lichtenstein (1977) bevis på att majoriteten av individer 

tenderar att resonera överoptimistiskt. Både gällande förmågan att uppskatta avkastning under 

en viss period, exempelvis OMXS utveckling över ett år, och förmågan att beräkna 

sannolikheten att en viss händelse kommer inträffa. Likt Fischhoff et. al (1977) anser även 

Weinstein (1980) att en majoritet av individerna tenderar att inneha en missvisande tro på sin 

egen förmåga att upptäcka potentiella investeringar. Detta skulle kunna vara ett av skälen till 

att marknaden reagerar som den gör på rekommendationsförändringar enligt 

beteendeekonomin, individerna väljer att lita på experter istället för att utföra egen analys. 

Likt Fama (1970) förklarade Scharfstein och Stein (1990) att ekonomin grundar sig på det 

faktum att investerare är rationella och fattar sina investeringsbeslut grundade på all information 

som finns tillgänglig. De resonerar vidare kring hur investerare undviker att göra egna 

resonemang då det till exempel enligt Keynes (1936) finns en rädsla att påverka förtroendet för 

dem som kompetenta och pålitliga investerare om de agerar i motsatt riktning från 

marknadsnormen.  

Det som Scharfstein och Stein (1990) diskuterar kring marknaden är i sig inget nytt. Gyllenram 

(2001) tar upp att vi människor sedan urminnestider valt att bilda grupperingar och länka 

samman oss med andra individer. Detta flockbeteende kan vara en bidragande faktor till att 

individer väljer att inte ta ett rationellt beslut utan istället följa valen som de andra i flocken 

gör. Agerar individen annorlunda än resten av flocken kan detta resultera i att denne blir 

behandlad annorlunda och inte längre upplever samma flocktillhörighet tillsammans med de 

andra individerna i gruppen (Schfarfsteing & Stein, 1990). 
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Scharfstein och Stein (1990) tar upp kraschen 1987 som ett exempel på detta. Vid det tillfället 

trodde övervägande del av de yrkesmässiga investerarna att sannolikheten för en nedgång på 

marknaden var avsevärt större än en uppgång men valde ändå att inte sälja. Detta agerande 

grundar sig i att investerare inte ville riskera gå minste om den potentiella uppgången samt det 

faktum att om det skulle visat sig vara ett misstag skulle de inte vara ensamma om att ha begått 

detta misstag. Istället skulle ett flertal personer gjort misstaget med dem, de skulle fortsätta vara 

en del av gruppen. 

2.3 Eventstudier och marknadens generella reaktion 

Stickel (1995) utför en studie som tittar på marknadens reaktion på rekommendationer från 

analytiker. Studien är en eventstudie med en eventperiod på 11 dagar, 5 dagar innan 

rekommendationen, rekommendationsdagen, och 5 dagar efter rekommendationen släppts. 

Perioden som undersöks är 1988–1991 och studien utförs i USA. För att justera avkastning 

används ett marknadsindex för aktier med liknande storlek.  

Stickel använder sig av Thomas Reuters standardbetyg3 för att standardisera 

rekommendationer. Skälet till detta är att de olika analytikerna använder sig av olika skalor och 

olika namn på rekommendationer4. Stickel undersöker alla rekommendationer som blivit 

tillagda, från en sämre/bättre position, till antingen de mest extrema (Starkt köp [1] / Sälj [5]) 

eller de näst mest extrema (Köp [2] / Underprestera [4]).  

För de aktier som blivit tillagda i kategorin köp (Starkt köp [1] & Köp [2]), från att tidigare 

varit i en sämre kategori, finner Stickel att CAR5 blir +1,16 %. För aktier tillagda i kategorierna 

sälj (Underprestera [4] & Sälj [5]), från att ha tidigare varit i en bättre kategori, finner Stickel 

att CAR blir -1,28 %.  

Stickel (1995) finner även ett flertal statistiskt signifikanta faktorer som påverkar hur mycket 

rekommendationerna påverkar aktiepriset. Om rekommendationen hoppar över en nivå (till 

exempel från Underprestera [4] direkt till Köp [2]), om den är utfärdad av en analytiker med 

bra rykte, analyshusets storlek, storleken på bolaget som blir rekommenderat och om det finns 

ett samspel med en förändring i en resultatprognos som pekar åt samma håll som 

rekommendationen.  

                                                 
3 Thomas Reuters Standard rating, standardiserar de olika rekommendationerna som analytiker ger och gör det 

till en femgradig skala. Vi kommer använda de svenska termerna Starkt köp [1], Köp [2], Håll [3] Underprestera 

[4] och Sälj [5] när vi talar om dessa betyg. 
4 Exempel på detta är overperform och attractive. 
5 Cumulative Abnormal Return 
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Womack (1996) utför en liknande studie, de stora skillnaderna mellan studierna ligger i att 

Womack använder en kortare eventperiod, tre dagar istället för 11 dagar. Womack justerar även 

för eventuella upprepningar samt om rekommendationerna sker samtidigt som 

resultatrapporter. Den centrala skillnaden är däremot att Womack väljer att inrikta sig enbart 

mot de aktier som läggs till eller tas bort från de mest extrema rekommendationskategorierna 

(Starkt Köp [1] & Sälj [5]). Skälet är att dessa enligt Womack bör leda till störst påverkan på 

aktiekursen och därför blir de mest intressanta att studera. För att utföra studien använder 

Womack ett stickprov på 1500 olika amerikanska aktierekommendationer under perioden 

1989–1991. 

För den faktiska justerade avkastningen är medelvärdet +3,3 % för aktier tillagda i kategorin 

köp samt -4,3 % för de tillagda i sälj. Samma värde är -1,62 % när en aktie tas bort från köp 

och +0,71 % när en aktie blir borttagen från sälj.  

Womack (1996) fortsätter med att undersöka abnormal avkastning i jämförelse med tre 

modeller. Justerad för storlek, industri samt abnormal avkastning över Fama- French tre faktors 

modell (Fama & French, 1993) baserad på månadsvis lågfrekvent uträknad avkastning.  

Justerat för storlek är den abnormala avkastningen +3,0 % för aktier tillagda i köpkategorin,   -

4,7 % för aktier tillagda i säljkategorin och -1,9 % för aktier borttagna från köpkategorin. Dessa 

resultat var alla signifikanta på en α = 0,01 nivå. De aktier som blev borttagna från säljlistan 

blev exkluderade då de inte var ett statistiskt signifikant resultat gällande dem. 

Ryan och Taffler (2004) utför en studie i Storbritannien och finner, liksom Stickel (1995), att 

påverkan från rekommendationer blir större i de fall då de hoppar över en rank eller rapporteras 

på mindre aktier. I de fall då rekommendationen släpps i samband med en negativ 

resultatrapport blir reaktionen från marknaden starkare men ett liknande resultat hittas inte i 

undersökningen när det gäller positiva resultatrapporter.  

2.4 Reaktioner innan rekommendationen 

Den valda tidsperioden att undersöka i tidigare studier6 samt även i denna undersökning kan 

intuitivt tyckas vara felaktigt vald. En abnormal avkastning samt abnormal handelsvolym bör 

inte finnas de dagar innan rekommendationen har publicerats, då det inte bör finnas skäl att anta 

att marknaden skulle påverkas innan publiceringen av rekommendationen.  

                                                 
6 Stickel (1995), Womack (1996), Ryan & Taffler (2004) 
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Vad som påträffats i tidigare forskning är att även i Sverige släpps ofta rekommendationen till 

analytikerns privata kunder innan den görs publik (Lidén, 2005). Detta i sin tur leder till att den 

abnormala volymen samt avkastningen kan ge utslag dagarna innan rekommendationen. 

2.5 Ration mellan upp- och nedgraderingar  

I de undersökningar som hittills har nämnts är det viktigt att tänka på att köprekommendationer 

är en större del av stickprovet än säljrekommendationer (Womack, 1996; Stickel, 1995; Ryan 

& Taffler, 2004), vilket stämmer överens med hur marknaden ser ut. Det finns olika skäl till 

detta, nedgraderingar kan skada en mäklarfirmas nuvarande och potentiella relationer. Vidare 

kan alltför negativa rekommendationer leda till att ledning samt investerarkontakter minskar 

informationsflödet om det får allt för negativa rekommendationer (Pratt, 1993). Eftersom 

nedgraderingar är så pass ovanliga jämfört med uppgraderingar är de också mer synliga. Detta 

i sin tur innebär att det skadar en analytikers rykte mer om de har fel i utfärdandet av en 

nedgradering än när det gäller en uppgradering. Detta leder till en större risk i utfärdandet av 

nedgraderingar, vilket i sin tur ökar ”kostnaden” i utfärdandet (Pratt, 1993). 
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3. Metod 

Metodkapitlet syftar till att beskriva hur metoden ska användas för att kunna undersöka den 

presenterade frågeställningen. Samt gå igenom de begränsningar och konsekvenser som valet 

av metod innebär. 

3.1 Eventstudie 

För att kunna mäta en viss händelses påverkan på aktiekursen, i detta fall en 

rekommendationsförändring under en specifik period, används data från den finansiella 

marknaden. Då marknaden ses som rationell återspeglas resultatet av denna händelse i de 

skiftningar som sker i aktiekursen under den aktuella tidsperioden (MacKinlay, 1997).  

Eventstudier är lämpliga då de på ett tydligt sätt kan visa hur den aktuella händelsen påverkar 

aktiens kurs och volym. Vidare har eventstudier växt fram som standarden i att värdera 

påverkan från en specifik händelse på en aktie, inom den finansiella litteraturen (McWilliams 

& Siegel, 1997). Vid prövning av marknadens effektivitet och vid undersökning av 

kapitalmarknaden är eventstudier ytterst användbara (Fama, 1991). 

Förankrat i detta anses eventstudie som ett adekvat tillvägagångssätt för att undersöka om det 

är skillnad i den abnormala avkastningen som rekommendationer från svenska respektive 

utländska analytiker genererar. En kortsiktig eventstudie är i de flesta fall detaljerad, har ofta 

hög pålitlighet och är effektfull när det kommer till att analysera abnormal avkastning inom den 

givna tidsperioden (MacKinlay, 1997). MacKinlay (1997) redogör för att eventstudier vid 

daglig aktieavkastning är ett pålitligt och väl anpassat tillvägagångssätt som innebär få hinder. 

För att undersöka den svenska marknaden mäts effekten som de olika rekommendations-

förändringarna har. De upp- och nedgraderingar som visar sig vara signifikanta används för att 

undersöka om volymen och avkastningen i de aktuella kategorierna leder till en signifikant 

trend.  

Stickel (1995) använde en liknande teknik för ovan presenterad studie i USA, men då den här i 

uppsatsen presenterade studien undersöker den svenska marknaden är det inte möjligt att lita 

på att marknaden skulle fungera på samma sätt. Detta då den svenska och amerikanska 

marknaden har ett flertal signifikanta skillnader. 

Med hjälp av resultaten i den här studien  kan sedan en jämförelse göras, mellan två parametrar, 

svenska och utländska avkastningen samt volymen. Studiens ena parameter är den 

genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen, CAAR. Denna parameter mäter hur 
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bolagen listade på OMXS30 reagerar under en specifik period. Den abnormala avkastningen 

tas fram för att kunna användas vid prövningen av våra hypoteser samt för att kunna jämföra 

våra variabler. Den abnormala volymen är en ytterligare variabel som används i 

undersökningen. Detta då den ger möjligheten att undersöka de individuella dagarna under 

tidsperioden och inte enbart den trenden som återfinns (Kim & Verrecchia, 1991). 

Dessa två mått kommer undersökas i en tredagars eventperiod där t0 är dagen den aktuella 

rekommendationen blir publik, t-1 är dagen innan rekommendationen blir publik och till sist t1 

är dagen efter rekommendationen blir publik. Skälet till att dag t-1 är med i eventperioden har 

diskuterats tidigare men handlar om att det kan finnas ett informationsläckage dagen innan 

rekommendationen blir publik (Lidén, 2005). Även om datasetet ger både ett datum och en tid 

för rekommendationens publikation är det en stor mängd rekommendationer där den exakta 

tiden för publicering inte går att fastställa därför tas inte tiden för rekommendationen i avseende 

i denna studie. För att säkerställa att den abnormala volymen och den abnormala avkastningen 

fångas upp med en så kort eventperiod som möjligt och på detta sätt undvika annat brus, har en 

eventperiod på tre dagar valts. (Womack, 1996)  

Aktiens abnormala volym räknas ut genom: 

                                     (1) 

Där AVt
i är aktiens abnormala volym under dag t. Denna variabel räknas ut genom att sätta Vt

i, 

aktien i:s volym under dag t, i relation till den genomsnittliga volymen 60 dagar före och 60 

dagar efter. Denna abnormala volym räknas ut på samma sätt som Womack (1996) gör i sin 

studie.  

 

Figur 1: Estimeringsfönster och Eventfönster för uträkning av den abnormala volymen. 
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För att förstå om det finns en abnormal avkastning kring rekommendationen behövs den 

förväntade avkastningen, utan rekommendationen men ceteris paribus. För att räkna ut den 

förväntade avkastningen kommer marknadsmodellen7 användas.  

Multifaktormodell väljs bort på grund av en onödigt ökad komplexitet. Möjligheten att 

inkludera mer variabler hade kunnat ge ett mer exakt resultat, men målet för undersökningen är 

inte är att få fram de exakta värdena för hur en rekommendation påverkar aktiekursen, därför 

skulle de adderande faktorerna inte tillfört något i relation till studiens frågeställning. 

För att räkna ut β för den aktuella modellen kommer OMXS30index att användas. Skälet till 

detta är att det är dessa bolag som studien har avgränsat sig till, detta leder till att OMXS30 är 

det indexet som ligger närmast dessa bolag och dess utveckling.  

För att räkna ut den förväntade avkastning används MacKinlays marknadsmodell (MacKinlay, 

1997):  

                                         (2) 

Där Rt
a är den kumulativa förväntade avkastningen, och Rt

OMXS30 är marknadens kumulativa 

avkastning under perioden. β t
i är den korrelationen i den relativa volatiliteten som finns mellan 

aktien i och marknadsportfolion, där OMXS30 används som proxy och α är aktiens tidigare 

tillväxt, utan hänsyn till marknadsrörelser.  

För att få fram både α och β används en minsta kvadratsanpassning. Rullande β och α på den 

aktuella aktien kommer att användas, detta innebär att för varje individuellt event kommer dessa 

räknas ut för den specifika tidpunkten. En tidsperiod på 120 handelsdagar kommer att användas 

för att räkna ut β och α, detta är i enlighet med MacKinlay (1997).  

 

Figur 2: Estimeringsfönster och Eventfönster för uträkning av den abnormala avkastningen. 

                                                 
7 The market model MacKinlay (1997) 



15 

 

Efter att ha tagit fram den förväntade avkastningen kan den abnormala avkastningen sedermera 

räknas ut: 

                                                       (3) 

Där Rt
i är aktien i:s faktiska avkastning under dag t och Rt

a är den förväntade avkastningen för 

aktien enligt MacKinlays (1997) marknadsmodell. 

Till sist räknas den kumulativa abnormal avkastningen, CAR(t-1, t1)
i, ut genom att summera den 

abnormala avkastningen under de tre dagarna. 

    (4) 

För uträkningen gällande den abnormala avkastningen samt den abnormala handelsvolymen 

kommer de att delas upp i två grupper, baserat på om de kategoriseras som upp- eller 

nedgraderingar. 

3.2 Rekommendationsförändringarnas statistiska signifikans 

På samma sätt som i både Stickel (1995) och Womack (1996) används ett inledande t-test för 

att undersöka den statistiska signifikansen i data. Signifikansnivån för alla test är 5 %. 

För att testa om den kumulativa abnormala avkastningen är signifikant för en viss typ av 

rekommendationsförändring kommer ett ensidigt t-test genomföras för varje 

rekommendationsförändring. 

             (5) 

Där CAAR är den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen, denna testas om den är 

signifikant eventperioden. Efter att detta har testats sorteras de rekommendationer som inte är 

signifikanta ut och resterande sorteras upp i Uppgraderingar och Nedgraderingar. Detta gör 

att de rekommendationer som inte påverkar den svenska marknaden inte är med i den slutgiltiga 

undersökningen av studiens huvudsakliga fråga.  
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3.3 Skillnadens statistiska signifikans 

För att testa om det finns en skillnad mellan svenska och utländska rekommendationer kommer 

tvåsidiga t-test att användas, även här kommer en signifikansnivå på 5% användas. Vidare för 

prövning om det finns en skillnad när det gäller den abnormala volymen kommer det 

genomföras totalt sex ensidiga t-test, ett per dag och separata test för Nedgraderingar och 

Uppgraderingar.  

  (6) 

För att testa om det föreligger en skillnad mellan utländska och svenska analytiker när det gäller 

den abnormala avkastningen kommer det att i likhet med den abnormala volymen att 

genomföras två ensidiga t-test beroende på om det rör sig om en upp- eller nedgraderingar. 

   (7) 

I båda fallen kommer H0 vara att det inte är en skillnad om rekommendationen kommer ifrån 

en utländskt eller en svensk analytiker och vår mothypotes kommer att gå i linje med vår 

huvudsakliga hypotes. Att om rekommendationen kommer från ett svenskt analytikerhus 

påverkar det marknaden mer. 

3.4 Metodkritik 

MacKinlay (1997) kritiserar eventstudier för att den undersökta tidpunkten för händelsen kan 

vara svår att specificera helt korrekt. Trots att denna studie har ett tre dagars estimeringsfönster 

för att kunna täcka om rekommendationer offentliggjorts vid varierande tidpunkter kan det vara 

så att fönstret inte täcker in all informationsspridning. Om informationen kring en 

rekommendation har spridits innan det blivit offentligt kan detta påverka kursen redan innan 

detta händelsefönster. 
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Valet av en tredagarsperiod baserar sig delvis på tidigare studier, men då få sådana har gjorts i 

Sverige skulle det kunna vara så att den informationen släpps ännu tidigare än vi vet till dessa 

aktörer. Detta skulle i sin tur betyda att vi missar information då vi väljer att göra tester enbart 

en dag innan. 
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4. Data  

I denna del av studie kommer den data som kommer ligga som grund för att ta fram studiens 

resultat beskrivas. 

5.1 Datainsamling 

De rekommendationer som ligger till grund för analysen har samlats in med hjälp av 

Institutional Brokers Estimates System (I/B/E/S). Detta system ger möjlighet till att se 

analytikers historiska analyser av olika aktier gällande till exempel förtjänst, EPS8 men också 

se deras aktierekommendationer, vilka är i fokus för denna studie. 

Index som har använts för att kalibrera abnormal avkastning är Nasdaq OMXS30, detta 

innefattar de trettio mest omsatta bolagen i Sverige (Nasdaq, u.å). Då vi ska studera skillnaden 

mellan rekommendationer som kommer från svenska och utländska analytiker har vi valt att 

fokusera på de 30 största noterade bolagen då utländska analytiker inte rekommenderar mindre 

svenska bolag i lika stor utsträckning som de svenska analytikerna.  

Indexet innehåller flertalet olika sektorer och rekommendationerna kan komma att ske ojämnt 

men med en period på 14år som omfattar 8833 observationer kan en normalfördelning antas. 

Enligt Teorell & Svensson (2007) kan normalfördelning antas om populationen är större än 

trettio och om populationen är hundra eller större, som i detta fallet, förbättras 

normalapproximationen. 

Figur 3: Historiska stängningskursen för OMXS30 under åren 2005-2018. 

Perioden som undersöks är 2005–2018, detta för att få med både låg- och högkonjunkturer då 

detta kan tänkas påverka marknadens reaktion på analytikers rekommendationer. En illustration 

på detta kan ses i figur 3. 

                                                 
8 Earnings per share  
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Totalt har det under perioden 2005–2018 varit 37 bolag med i OMXS30. OMXS30 har bestått 

av 30 bolag per halvår, som byts ut den första januari och första juli. Förutom under perioden 

juli-december 2017 då indexet bestod av 31 bolag på grund av avknoppningen av Essity 

(NASDAQ, 2018).  

Bolag som inte varit på marknaden längre än 120 handelsdagar kommer inte vara med i 

datasetet tills det att de har haft 120 handelsdagar på marknaden. Skälet till det är att de metoder 

som används för att räkna ut den abnormala avkastningen kräver en tidigare handel på minst 

120 dagar. I datasetet är det enbart Essity AB som kommer att påverkas av denna restriktion 

och då enbart under den första tiden efter att aktien knoppades av.  

Utöver detta görs en avgränsning till enbart de rekommendationsförändringar där de tydligt går 

att klargöra om det rör sig om en Uppgradering eller Nedgradering. Rekommendations-

förändringar som består av att aktien tas bort från det aktuella analyshusets bevakningslista 

kommer på grund av detta inte vara en del av datasetet. Det finns flera skäl till att en analytiker 

skulle göra detta som inte har något med den aktuella aktien att göra, att analytikern slutat 

bevaka bolaget, att målkursen nåtts men en ny analys inte har gjorts är exempel på dessa typer 

av skäl. Detta är även hur Womack (1996) valde att hantera liknande situationer i sin studie.  

Vidare kommer aktier som inte tidigare varit bevakade av analytikern inte vara en del av 

datasetet. Skälet till att vi väljer att inte ha med dessa är för att det inte finns något att 

kategorisera om det rör sig om en upp- eller nedgradering gentemot. Detta är i enlighet anser 

Stickel (1995) som anser att detta är något minskar datafelen.  

Detta datasetet innehåller analytikers olika rekommendationer för flertalet aktier. Som tidigare 

nämnts har de olika analyshusen ofta olika namn på de rekommendationer de ger.9 För att kunna 

standardisera de rekommendationer som ges har Thomson Reuters standardbetyg använts i 

denna studie. De rekommendationer som använts har hämtats från Wharton datacenter, 

rekommendationerna för Essity AB fanns dock inte tillgängliga i datasetet och har därav 

hämtats manuellt från affärsvärlden (2019). 

I denna studie har rekommendationerna sorterats i två grupper; uppgraderingar och 

nedgraderingar. Uppgraderingar är när en rekommendation förflyttats till en lägre siffra än den 

nuvarande. Nedgraderingar är när rekommendationen förflyttats till en högre siffra än den 

                                                 
9 Exempel på detta är overperform, underperform, attractive etcetera. 
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nuvarande. Enbart de rekommendationsförändringar som i det inledande testet visar sig vara 

statistiskt signifikanta är en del av datasetet i studien efter det. 

5.2 Deskriptiv statistik 

Totalt är det i denna studie 8833 rekommendationer och dessa består av 20 olika 

rekommendationsförändringar. Den enskilt mest populära rekommendationstypen är Håll [3]. 

Vidare är de olika rekommendationerna ungefär lika populära inom de båda grupperna. De är 

relativt mer populärt med de mindre extrema rekommendationerna, Underprestera [4] och Köp 

[2] än de extremare rekommendationerna Sälj [5] och Starkt Köp [1]. 

De svenska rekommendationerna står för 35 % av den totala mängden rekommendationer. Trots 

att de är en liten del av totala mängden är både mängden uppgraderingar och nedgraderingar 

från svenska analytiker tillräckligt många för att det antagandet kring normalfördelning i de 

metoderna som används ska hålla. Detta baseras på kravet på åtminstone 30 observationer som 

Teorell & Svensson (2007) lägger fram. 

Tabell 2: Deskriptiv matris över antalet rekommendationsförändringar. 

Nytt betyg 

Gammalt betyg Starkt köp [1] Köp [2] Håll [3] Underprestera [4] Sälj [5] Totalt % 

Starkt köp [1]  470 559 75 59 1163 13% 

Köp [2] 464  1498 442 25 2429 28% 

Håll [3] 576 1395  933 303 3207 36% 

Underprestera [4] 98 473 869  84 1524 17% 

Sälj [5] 66 31 326 87  510 6% 

Totalt 1204 2369 3252 1537 471 8833  

Procent 14% 27% 37% 17% 5%  

Uppgraderingar Nedgraderingar Tillagda i köp Tillagda i sälj Andel 

4385 4448 3103 1921 35 % 

 

Tabell 2 ger en deskriptiv beskrivning över de rekommendationer som datasetet består utav. 

Förutom de olika rekommendationsförändringarna är även fyra aggregerade grupper adderade. 

Uppgraderingar och nedgraderingar refererar till hur rekommendationen har förändrats, om 

det är en positiv förändring är det en uppgradering om det är en negativ förändring är det en 

nedgradering. Tillagd i köp och tillagd i sälj är då aktiens nya betyg antingen är ett köpbetyg 
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(Starkt köp [1] eller köp [2]) eller säljbetyg (Underprestera [4] eller Sälj [5]). Andel refererar 

till andelen svenska rekommendationer det är i förhållande till totalen. 
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5. Resultat 

 I Resultatdelen presenteras de resultat som blivit synliga genom användandet av de statistiska 

testerna.  

 5.1 Sortering av Uppgradering och Nedgraderingar 

I likhet med Stickel (1995) väljer vi att inte ha med alla Uppgraderingar och Nedgraderingar i 

testen för att klargöra om det finns en skillnad mellan svenska och utländska analytiker. Först 

utförs ett test av den kumulativa abnormala avkastningen dag t-1 till dag t1 för att testa om denna 

är statistiskt signifikant.  

Resultatet av denna initiala undersökningen presenteras i tabell 3. För den vidare studien och 

för den aktuella frågan i undersökningen delas uppgraderingar och nedgraderingar i enlighet 

med tabell 4. De upp- och nedgraderingar som inte är en del av den vidare studien är Sälj [5] 

till Underprestera [4] och Underprestera [4] till sälj [5] då dessa inte är statistiskt signifikanta 

på en signifikansnivå på 5 %. 
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Tabell 3: Deskriptiv matris över rekommendationsförändringar och dess statistiska signifikans. 

* indikerar att testet visar att datan är signifikant på 10 % signifikansnivå, ** = indikerar att 

testet visar att datan är signifikant på 5% signifikansnivå %, *** = indikerar att testet visar att 

datan är signifikant på 1 % signifikansnivå. 

 

Tabell 4: Grafisk beskrivning över hur rekommendationsförändringarna har sorterats 

 Nytt betyg 

Gammalt betyg   Starkt köp Köp Håll Underprestera Sälj 

 Starkt köp           

 Köp           

 Håll           

 Underprestera           

 Sälj           

 

 

 

5.2 Abnormal volym och avkastning t-20 till t20 

För att kunna illustrera studien har fyra olika grafer tagits fram. Utländska Uppgraderingar, 

Svenska Uppgraderingar, Utländska Nedgraderingar och till sist Svenska Nedgraderingar. De 

 Starkt köp [1] Köp [2] Håll [3] Underprestera [4] Sälj [5] 

1 CAAR  -0,98% -1,31% -3,12% -1,93% 

Stdev.S 0,03 0,03 0,04 0,04 

T-värde 6,13 *** 9,52 *** 6,31 *** 4,00 *** 

2 CAAR 0,86%  -1,64% -1,07% 1,31% 

Stdev.S 0,03 0,03  0,03 0,03 

T-värde 5,54 *** 20,26 *** 6,83 *** 2,28 ** 

3 CAAR 0,82% 1,18%  -1,35% -1,28% 

Stdv.S 0,03 0,03 0,03 0,03 

T-värde 6,16 *** 14,38 *** 12,73 *** 6,81 *** 

4 CAAR 1,87% 1,39% 1,67%  -0,56% 

Stdev.S 0,03 0,03 0,03 0,03 

T-värde 6,00 *** 9,21 *** 16,55 *** 1,58 

5 CAAR 1,49% 1,77% 0,76% -0,64%  

Stdev.S 0,03 0,03 0,03 0,04 

T-värde 4,06 *** 3,06 *** 4,48 *** 1,48 

 Varken upp- eller nedgradering  

 Uppgradering 

  Nedgradering 
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rekommendationsförändringar som är en del av de presenterades i tidigare kapitel. Dessa grafer 

presenteras i Figur 4. 

Det föreligger i alla fyra grupper en statistiskt säkerställd abnormal volym och avkastning. 

Volymtrenden ser i samtliga grupper liknande ut. Där det främst är kring t-1 och t0 som 

majoriteten av den abnormala volymen är, även vid t1 finns en viss abnormal volym men denna 

är inte lika stor som den abnormala volymen vid t0 och t-1.  

Vidare är det till synes en likhet mellan den abnormala avkastningen vid svenska och utländska 

nedgraderingar. Det återfinns en positiv abnormal avkastning dagarna innan 

rekommendationen släpps. 

När det gäller uppgraderingar återfinns en av de få trendskillnaderna, nämligen att det dagarna 

innan en svensk uppgradering finns en tydligare nedåtgående trend. När det gäller utländska 

uppgraderingar återfinns det varken en positiv eller negativ trend innan rekommendationen 

släpps. 

 

 

.
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Figur 4: Grafisk sammanfattning av den abnormala volymen och CAAR för svenska och utländska upp- och nedgraderingar dag -20 till 20.
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5.3 Test om det finns en differens i den abnormala volymen 

Det föreligger en viss skillnad i den abnormala volymen. Resultatet tyder på att det finns en 

skillnad i marknadens reaktion efter svenska och utländska rekommendationer.  

Tabell 5: Resultatet från testet gällande den abnormala volym gällande uppgraderingar och 

nedgraderingar. * indikerar att testet visar att datan är signifikant på 10 % signifikansnivå, ** 

= indikerar att testet visar att datan är signifikant på 5% signifikansnivå %, *** = indikerar 

att testet visar att datan är signifikant på 1 % signifikansnivå 

Volym 

Uppgradering  Nedgradering 

t -1 0 1  t -1 0 1 

Svenska analytiker 163% 141% 122% Svenska analytiker 168% 148% 120% 

Utländska analytiker 145% 141% 118% Utländska analytiker 142% 131% 115% 

Differens 18% -1% 4% Differens 26% 17% 5% 

T-värde 4,951 -0,162 1,087 T-värde 8,548 5,648 1,535 

P 0,00*** 0,391 0,218 P 0,00*** 0,00*** 0,123 

 

När det gäller uppgraderingar är det enbart t-1 där skillnaden är statistiskt signifikant. Volymen 

när uppgraderingen är från ett svenskt analyshus är cirka 18 procentenheter större än när 

rekommendationen kommer från ett utländskt analyshus. För dag t0 och dag t1 är det inget 

statistiskt resultat som återfinns och det antas därför att den trenden som vi ser istället bygger 

på slumpmässig variation. 

För nedgraderingar är det istället både t-1 och t0 där det återfinns en statistisk signifikans. I dessa 

fall är det ett större utslag av den aktuella nedgraderingar både dagen innan, då de svenska 

analytikernas rekommendationsförändringar påverkar marknaden 26 procentenheter mer. Även 

dagen då rekommendationen släpps återfinnes denna differens, här är det istället de svenska 

analytikernas rekommendationsförändringar påverkar marknaden 17 procentenheter mer.  

5.4 Test om det finns en differens i den abnormala avkastningen 

Det finns en signifikant skillnad mellan den abnormala avkastningen från en svensk respektive 

utländsk nedgradering men liknande resultat återfinns inte när det gäller uppgraderingar. Den 

avkastning som återfinns bland nedgraderingar är likaså av större grad än den abnormala 
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avkastning som återfinns när det gäller de uppgraderingar som gjorts. Vidare utveckling av 

dessa siffror återfinns i tabell 6. 

Tabell 6: Resultat från T-testet gällande om det återfinns en större kumulativ avkastning när 

det gäller svenska upp- eller nedgraderingar i jämförelse med utländska. * indikerar att testet 

visar att datan är signifikant på 10 % signifikansnivå, ** = indikerar att testet visar att datan 

är signifikant på 5% signifikansnivå %, *** = indikerar att testet visar att datan är signifikant 

på 1 % signifikansnivå 

Avkastning 

Uppgradering  Nedgradering 

Svenska 1,20 % Svenska -1,60 % 

Utländska 1,22 % Utländska -1,29 % 

Differens -0,03 % Differens -0,32 % 

T- värde 0,39 T- värde 4,60*** 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt analyseras det ovan beskrivna resultatet med hjälp av tidigare presenterade 

studier och teorier.  

Majoriteten av de rekommendationsförändringstyperna som har släppts ger ett utslag på 

marknaden både i volymen och i avkastningen. Det som går mot denna trend är förändringar 

mellan Underprestera [4] och Sälj [5] åt båda hållen. I detta fall gav de inget utslag på 

marknaden. De rekommendationsförändringar vi märker inte påverkar marknaden skiljer sig 

från de rekommendationsförändringar som Stickel (1995) märker inte påverkar marknaden.  

Detta visar att den effektiva marknadshypotesen inte är helt applicerbar i detta fall. Då det visar 

sig tydligt att när rekommendationen släpps påverkas marknaden, trots att detta inte borde vara 

fallet då ingen ny information om företaget framkommer. När vi kopplar den här delen av vårt 

eget resultat till Fischoff et al. (1977) skulle detta kunna handla om att en mängd individer har 

en misstro på sin egen förmåga och därför väljer att följa analytikernas åsikter istället för att 

fokusera på att utföra en egen analys. 

Vidare uppkommer ett resultat som är i likhet med vad Lidén (2005) finner på den svenska 

marknaden. De rekommendationer som släpps på den svenska marknaden får ett utslag redan 

dag t-1. Detta pekar mot att trenden som Stickel (1995) och Womack (1996) finner i USA, att 

rekommendationen släpps tidigare till vissa, verkar återfinnas på den svenska marknaden. 

6.1 Skillnaden i reaktionen 

I likhet med vad Stickel (1995) finner gällande att marknaden i USA reagerar starkare när 

analytiker från USA rekommenderar amerikanska bolag finner vi att marknaden i Sverige 

reagerar starkare när rekommendationen kommer från svenska analytiker. Detta gäller både för 

uppgraderingar och nedgraderingar. 

Som tidigare presenterat kan den klassiska effektiva marknadshypotesen inte helt förklara 

varför marknaden reagerar som den gör när det gäller nedgraderingar. Däremot kan 

beteendeekonomin ge en indikation kring varför marknaden reagerar starkare på de svenska 

nedgraderingarna än de utländska.  

Enligt teorin om människans flockbeteende finns det skäl att anta att den svenska marknadens 

investerare bryr sig mer om vad de svenska aktörerna rekommenderar i jämförelse med de 

utländska. Detta beror enligt teorin på att människor helst agerar i enighet med dem de klassar 

som likasinnade.  
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Därför påverkas den svenska marknaden mer av svenska rekommendationer då majoriteten av 

kapitalet på den svenska marknaden är svenskt. Marknaden kan således antas följa 

rekommendationsförändringarna mer när förändringen kommer från en svensk analytiker. 

Dock har inte kapitalet som leder till den ökade volymen undersökts i denna undersökning och 

vi kan därmed inte vara säkra på att detta är skälet till den större effekten som svenska analytiker 

har (Gyllenram, 2001). 

Skälet till att marknaden reagerar starkare på rekommendationer från Sverige kan också vara 

att de innehåller mer information, att analytikerna helt enkelt är bättre. Enligt Womack (1996) 

är ett av skälen till marknadens reaktion att analytikernas rekommendationer faktiskt innehåller 

värde. Detta stödjer Grossman and Stiglitz teori om den expanderade hypotesen kring den 

effektiva marknadshypotesen (1980). Denna expanderade hypotes bygger på att marknaden inte 

är helt perfekt, utan att vissa aktörer helt enkelt kan analysera data bättre. Enligt Womack (1996) 

är detta skälet till att marknaden reagerar på rekommendationsförändringar. 

Skälet till reaktion enligt denna teori är att rekommendationen innehåller värde, vilket i sin tur 

skulle betyda att om marknaden reagerar starkare utifrån de svenska rekommendationerna finns 

det skäl att anta att marknaden värderar dessa högre. Detta enligt den expanderade effektiva 

marknadshypotesen (Grossman & Stiglitz, 1980). 
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7. Slutsats 

I kapitlet Slutsats ställs frågeställningen på nytt och besvaras med hjälp av diskussionen i 

analysavsnittet. Här belyses även kritik mot den egna studien och förslag till fortsatt forskning 

inom området. 

7.1 Svar på frågeställning 

I sin grund handlar en rekommendation enbart om att en analytiker säger att de har analyserat 

aktien och priset stämmer inte överens med bolagets värde. Det handlar helt enkelt om att 

marknaden värderar en specifik analytikers åsikt och den information som rekommendationen 

innehåller. Vad denna studie slutligen kommer fram till är att den svenska marknaden påverkas 

mer när rekommendationen kommer från svenska analytiker jämfört med utländska.  

Skälen till detta kan vara flera och studiens egentliga svar på frågan är en vidare fråga och att 

mer forskning behövs. Det finns statistiskt säkerställda data som visar att nedgraderingar ger 

ett större utslag om de kommer från svenska analytiker än om de kommer från utländska. 

Enligt den teori som presenteras finns det två huvudsakliga skäl som kan vara den 

bakomliggande orsaken. Det kan handla om ett flockbeteende, alternativt kan det handla om att 

de svenska analytikernas åsikt innehåller mer värdefull information. De både teorierna behöver 

inte heller gå emot varandra, snarare kan de arbeta tillsammans och det blir upp till vidare 

forskning att ta reda på vad som är det bakomliggande skälet till marknadens till synes ologiska 

beteende. 

7.2 Studiens begränsningar 

Resultatet utgår från marknadens reaktion över en tredagarsperiod. Vad som syns i data som 

samlats in är att det finns en nedåtgående trend dagarna innan en svensk uppgradering, något 

som inte återfinns när det gäller de utländska uppgraderingarna. Detta kan ha kommit att 

påverka resultatet från jämförelsen mellan CAAR-1 till 1 men denna timing effekt ligger inte 

inom ramen för den frågeställning som studien haft för avsikt att undersöka. 

Vidare kan det finnas skäl till en viss reservation mot den data som inhämtats gällande 

rekommendationerna. IBES databasen är en av de största databaserna som finns när det gäller 

rekommendationer, men alla analytiker är inte med i databasen. Detta kan i sin tur leda till en 

viss snedvridning när det gäller insamlingen av rekommendationsförändringarna. 
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7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Denna undersökning är genomförd på OMXS30. Både Stickel (1995) och Womack (1996) 

menar att mindre bolag påverkas kraftigare av rekommendationer då information gällande 

mindre bolag inte samlas in och analyseras like frekvent som för de större bolagen. Vi menar 

att det därför vore det intressant att undersöka om det finns någon märkbar skillnad när det 

kommer till rekommendationers påverkan gällande mid- och small cap och kunna jämföra detta 

med denna studie.  

En annan intressant frågeställning till fortsatt forskning skulle kunna vara om trovärdigheten på 

rekommendationerna skiljer sig åt beroende på om pengarna som investeras är utländska eller 

svenska. I undersökningen syns det vara en effekt t-1, men om denna effekt beror på utländska 

eller svenska pengar i större grad hade kunnat ge antydan till huruvida det finns en skillnad i 

om utländska aktörer i större grad följer utländska institutioner och vice versa. 

Något som denna studie inte undersöker är huruvida det skiljer sig åt hur utländska 

rekommendationer påverkar den svenska marknaden beroende på vilket land 

rekommendationerna kommer från. Därför kan det vara av intresse för vidare studier att 

undersöka om exempelvis en rekommendation som kommer från ett närliggande land, likt 

Norge, påverkar mer än en om rekommendationen kommer från exempelvis Australien. 
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