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1 Inledning 

I följande avsnitt presenteras bakgrunden till det område som uppsatsen kommer att 

undersöka. Detta följs av en problemdiskussion vilken utmynnar i uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 

En märkbar effekt av dagens globalisering är att de inhemska marknaderna är beroende av 

varandra och olika nationers ekonomiska problem påverkar även andra finansiella 

marknader (Ioan, 2012). Detta har enligt vissa analytiker medfört att börserna runt om i 

världen har varit extremt instabila. Ett exempel på denna problematik ser vi hos länder inom 

den Europeiska unionen som står inför inhemska finansiella svårigheter och sedan ses som 

ett hot mot hela den europeiska finanssektorn. Det som kan sägas med säkerhet är att 

företag växer internationellt och därav upplever ett större behov av kapital för att finansiera 

sina verksamheter. För att uppfylla detta stora kapitalbehov lockar företagen kapital utanför 

sina nationella gränser och därmed verkar företagen i dag på en internationell skala. Tidigare 

hade länder egna lagar vilka reglerade hur företag skulle framställa deras finansiella 

räkenskaper och därför fanns det skillnader i lagen kring redovisningen. På grund av det 

internationella kapitalflödet har investerare dock efterfrågat en harmonisering av 

regelverket för att förenkla deras möjlighet att jämföra finansiella räkenskaper mellan olika 

länders marknader (Gordon & Loeb, 2012). Detta var en av orsakerna till att 

Europaparlamentet antog den 19 juli 2002 en förordning om tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder, International Accounting Standards förkortat IAS eller IFRS 

(International Financial Reporting Standards). 

IFRS, som tidigare kallats IAS, är nu ett samlingsbegrepp som refererar till både IAS och IFRS. 

Syftet med IFRS är att utveckla en enda uppsättning av redovisningsstandarder som är 

tillämplig i en global skala och således skapa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

kapitalmarknad (Gordon & Loeb, 2012). Beslutet att anta tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder är bindande för alla EU:s medlemsländer och innebär att alla företag 

i dessa länder, som är noterade på en reglerad kapitalmarknad, ska upprätta sina finansiella 

rapporter i överensstämmelse med IFRS. Detta i sin tur innebär att bolag noterade på 

NASDAQ OMX Stockholm ska följa IFRS regler för räkenskapsår som inleds efter 1 januari 

2005.  
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När företagen för första gången tillämpar IFRS ska de värdera sina tillgångar till ett 

marknadsvärde i stället för som tidigare till anskaffningsvärde. Skillnaderna i värdering 

mellan de båda metoderna kommer då att tas upp i resultaträkningen som en intäkt eller 

kostnad för perioden. Detta innebär att hur företagen väljer att värdera sina tillgångar och 

skulder kommer att påverka företagens redovisade resultat (Gordon & Loeb, 2012). En 

marknadsvärdering som avsevärt skiljer sig från det tidigare anskaffningsvärdet kan således 

öka eller sänka ett företags resultat. Värderingarna blir därmed mer volatila och det kan 

därför vara svårt för marknaden att veta vilket resultat som är rimligt att förvänta sig. 

Tidigare forskning har visat att rationella och beteendemässiga konsekvenser måste beaktas 

när analytiker bygger prognoserna (De Bondt & Fornes, 2005). IFRS är utvecklad för att ge 

investerarna relevant beslutsunderlag, men hur relevant finansiella rapporter är i 

beslutsprocessen är ännu inte avslutat.  

Som Allard och De Greling (2008, s.2) beskriver det: 

"Kollektivt är vi fortfarande i upptäcktsstadiet, som ett barn som just har fått sin första cykel 

och ska börja lära sig att cykla. En analytikers jobb är att sätta siffror i perspektiv och för 

tillfället har vi ännu inte det perspektivet då vi behöver tid att anpassa de nya 

redovisningsstandarderna.”  

Samtidigt som redovisningsstandarderna ändras så produceras mängder av vinstprognoser 

vilka, som nämnts ovan, till stor del baseras på företagens finansiella räkenskaper. Kraven på 

analytiker samt kvalitén och träffsäkerheten på de presenterade vinstprognoser är stor. 

Trovärdigheten gällande analytikers vinstprognoser har därför på senare tid diskuterats 

flitigt. Missbedömningar, vilseledande och överoptimistiska vinstprognoser kan medföra 

förödande konsekvenser för investerare som baserar sina köp- och säljbeslut på dessa 

vinstprognoser. En förutsättning för att kunna presentera trovärdiga vinstprognoser är till 

stor del tillgången på viktig information om företaget i fråga. En rädsla för att mista denna 

information har i tidigare undersökningar visat tydliga tecken på bidragande orsaker till att 

vinstprognosernas träffsäkerhet har minskat (De Bondt & Forbes, 2005). 
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1.2 Problemdiskussion 

Vinstprognoserna har kommit att spela en viktig roll för investerare och finansiella 

institutioner som en följd av allt mer internationaliserad, volatila och komplexa 

kapitalmarknaderna. Lang och Lundholm (1996) studerade sambandet mellan 

vinstprognosernas träffsäkerhet, graden av information som finns tillgänglig på marknaden 

och vikten av att involvera ledningen för att hämta information om företagets räkenskaper. 

De betonade att vinstprognosernas träffsäkerhet har ökat för företag som levererar 

högkvalitativ information till analytiker. Ett problem analytiker står inför är att företag har 

olika redovisningsmetoder. Det är viktigt att analytiker håller sig informerad och har 

möjlighet att anpassa sig till den förändrande miljön de för närvarande står inför. De 

redovisningsansvariga måste kunna förstå innehållet i transaktionerna för att tillämpa den 

princip-baserad ramverket, IFRS, i syfte att välja den redovisningsmetod som är mest 

representativ för företaget. Det är uppenbart att redovisningsansvariga och revisorerna 

måste kunna förstå IFRS regelverk och ha förmågan att tillämpa de nya reglerna som IFRS 

förmedlar. En potentiell implikation av detta är att det kan bli för omständligt för analytiker 

att lära sig det nya regelverket vilket i sin tur kan medföra bristfälliga vinstprognoser. 

Tidigare studier som haft för avsikt att studera eventuella skillnader mellan företagens 

storlek och vinstprognosernas träffsäkerhet har haft de utländska marknaderna som 

utgångspunkt (De Bondt & Forbes, 2005; Brown, 2010). Dessa studier visar på att 

bakomliggande faktorer såsom storleken på företagen påverkar företagens redovisningsval. 

Enligt De Bondt och Forbes (2005) är en tänkbar anledning till att mindre företag inte gör 

samma redovisningsval som de större är att det inte riktas lika mycket medial 

uppmärksamhet mot de mindre företagen och dessutom blir de inte granskade av analytiker 

i samma utsträckning som de större företagen. Brown (2010) bekräftar De Bondt och Forbes 

(2005) påstående och tillägger att de mindre företagen inte heller är lika beroende av 

externa finansiärer och att större företag lägger ner mer resurser på redovisningen och har 

en annan möjlighet att till exempel räkna fram det verkliga värdet för sina finansiella 

instrument. Eftersom tidigare forskning har funnit ett samband mellan företags storlek och 

företagens redovisningsval finner jag en anledning till att närmare undersöka om 

vinstprognosernas träffsäkerhet skiljer sig åt mellan företag av olika storlek.  
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1.3 Syfte och Frågeställning 

Syftet är att undersöka om tillämpningen av IFRS har påverkat träffsäkerheten av de 

vinstprognoser som görs av analytiker. Jag avser också att undersöka hur faktorerna storlek 

på företag har en inverkan på vinstprognosernas träffsäkerhet före och efter införandet av 

IFRS. Detta leder till de specifika frågeställningarna: 

- Kan det påvisas att införandet av IFRS har lett till att analytikers vinstprognoser är 

mer träffsäkra? 

- Hur påverkar faktorerna storlek på företag vinstprognosernas träffsäkerhet före och 

efter införandet av IFRS? 
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2 Teori  

I detta avsnitt redovisas undersökningens teoretiska metod vilken ligger till grund för den 

fortsatta undersökningen. Vidare förklaras viktiga begrepp och modeller som behövs för att 

förstå resultatet av studien.  

2.1 Redovisning till verklig värde 

Sedan 1 januari 2005 har IFRS tillämpats i samtliga börsnoterade företag inom EU. IFRS ges 

ut av organet IASB (International Accounting Standards Board) och har utvecklats för att 

inkludera framtida värden i stället för historiska värden. Ett av de primära målen med 

införandet av IFRS och dess utveckling har varit att öka investerarnas användbarhet. Novoa, 

Scarlata och Solé (2009) menade att en av de största fördelarna med redovisning till verkligt 

värde, till skillnad från anskaffningsvärdet, är att marknadsvärden är mer fördelaktiga för 

investeringsbeslut. De hävdar att historiska värden inte bidrar till användbar information för 

investerare och analytiker medan marknadsvärden har möjlighet, i en större utsträckning, 

att lägga till relevant information för dessa att grunda sina beslut på. Samtidigt är de 

medvetna om de brister som IFRS bidrar avseende värderingar. När tillgångar uppskattas till 

marknadsvärde är värderingarna ofta inte baserade på verkliga transaktioner utan på 

företagsledningens egen uppfattning om vilket marknadsvärde  en tillgång egentligen har. 

Detta kan i sin tur ge möjlighet till företagsledningen att manipulera siffror för att lysa upp 

företaget. Novoa et. al. (2009) satte de två olika sätten att bokföra, anskaffningsvärde och 

verkligt värde, i kontrast till varandra. Om företag väljer att basera sin redovisning på 

anskaffningsvärde kommer informationen från analytikerna inte att vara lika användbar som 

ges till investerare som om redovisningen är baserad till verkligt värde. Men å andra sidan, 

om företagen väljer att redovisa i enlighet med IFRS kommer analytiker och investerare 

basera mycket av deras beslut på egna värderingar, vilket kan leda till partiskhet och brist på 

tillförlitlighet (Novoa et. al., 2009). 

Om analytikernas vinstprognoser blir mer träffsäkra, efter att företagen baserar sin 

redovisning på verkligt värde, förutsätts att vinstprognoserna är mer träffsäkra under första 

kvartalet år 2005 till skillnad mot kvartalet innan. Med hjälp av tidigare forskning skapas 

följande hypotes: 

H1) Vinstprognosernas träffsäkerhet för kvartal 1 år 2005 är signifikant högre (lägre) i  

jämförelse med kvartal 4 år 2004 
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2.2 Beteendeteorier  

Beteendeteorier försöker förklara varför åtgärder och alternativa åsikter kan ändras på 

grund av vissa händelser. Dessa teorier behandlar miljö, personliga och beteendemässiga 

egenskaper som faktorer i beteendet till beslutsamhet. Detta ger en förklaring på att vid 

konstruktion av vinstprognoser är det inte endast företagens finansiella räkenskaper som är 

av vikt utan även analytikers beteende. 

2.2.1 Prognosteori  

Prognosteori belyser komplexiteten i att förutsäga framtida händelser, till exempel framtida 

lönsamhet med faktorer från tidigare och/eller aktuella händelser. Det finns två olika 

metoder som analytiker kan tillämpa vid analys av ett företag nämligen genom ett tekniskt 

eller fundamental analys (Habib & Hossain, 2008). Den fundamentala analysen bygger på en 

teknisk analys, till exempel studeras olika företag utifrån deras storlek och dess marknad för 

att försöka förstå vad som får företaget att klara sig bra och hur dess framtid kommer att bli 

(Abarbanell & Bushee, 1997). En fundamental analys undersöker också det enskilda 

företagets resultat i en given tidsperiod. Den tekniska analysansatsen studerar 

aktiemarknadens historiska rörelser med vars hjälp analytikern försöker förutse aktiens 

kommande rörelsemönster (Abarbanell & Bushee, 1997). Förutom kvantitativ information, 

som fundamentala och tekniska analyser bygger på, kan analytiker få tillgång till kvalitativ 

information till exempel direkt från chefer. Habib och Hossain (2008) presenterar en 

forskning som har visat att analytiker har möjlighet att bygga mer korrekta prognoser än en 

statistisk modell som enbart bygger på kvantitativa uppgifter i och med att analytiker även 

har möjlighet att få tillgång till kvalitativ information. 

2.2.2 Flockbeteende och optimism 

Studier har visat att det finns ett samband mellan ett företags förväntade vinst och 

optimistisk/pessimistisk flockbeteende från analytiker. Flockbeteende hänför till det faktum 

att andra påverkar analytiker inom yrket och därmed leder till att analytiker undviker att 

"sticka ut från mängden". Andersson (2009) undersökt detta beteende och fann att 

analytiker tenderar att förlita sig på en majoritet snarare än en minoritet, oavsett 

majoritetens ställning. Andersson (2009) påvisar även att flockbeteende föreligger på den 

finansiella marknaderna vilket skulle kunna ses som ett hinder för en effektiv 
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aktiemarknaden. Detta på grund av att investerare kan luras till att göra riskfyllda 

investeringar som i sin tur leder till extrema svängningar i aktiekursen och instabila 

marknader.  

Även De Bondt och Forbes (2005) studerade flockbeteende i analytikerns yrke och fann att 

det finns en allmän tendens hos de att vara alltför optimistiska när de bygger prognoserna. 

En orsak som har bidragit till detta faktum är att de påverkas av information från företagen. 

Analytiker som är anställda av exempelvis banker och mäklarfirmor kan ha incitament att 

producera aggressiva prognoser vilket bidrar till alltför positiva prognoser. De Bondt och 

Forbes (2005) hävdar att analytiker tenderade att producera mer positiva prognoser av det 

faktum att om de kunde övertyga kunder att investera på aktiemarknaden fick de provision 

och därmed högre ersättning. En optimistisk prognos om ett visst företag skulle också 

bibehålla en stark relation med företagsledare, vilket är viktigt ur det anseendet att 

analytiker får värdefull information av just företagsledare när de konstruerar sina prognoser. 

2.2.3 Informationsasymmetri 

Lang och Lundholm (1996) upptäckte en koppling mellan informationens frekvens och 

prognosens tillförlitlighet. En stor del av den information som analytiker använder för att 

konstruera sina prognoser har ursprung direkt från företaget, till exempel genom 

kvartalsrapporter. Om företagen står för en del av informationen betyder det att företagen 

också styr en del av prognosens tillförlitlighet, i och med att de har möjlighet att välja vilken 

information som skall lämnas. Genom ökad informationsasymmetri kommer analytiker att 

ha denna "brist på information" som Lang och Lundholm (1996) menar är ett problem vid 

framställning av vinstprognoser. De hävdar också att företagen är ovilliga att lämna ut för 

mycket information om sin verksamhet vilket medför att upplysningarna inte uppfattas som 

fullständig avslöjande. Variationerna i upplysningarna uppfattas av Lang och Lundholm 

(1996) komplicera ytterligare analytikernas förmåga att konstruera korrekta vinstprognoser. 

En bidragande faktor till informationsasymmetri är också att information som tillhandahålls 

är uppdaterad och speglar företagets värde idag (Elton, Gruber, Brown & Goetzmann, 2011).  
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2.3 Företagsstorlek 

Tidigare studier har genomförts med avsikt att undersöka huruvida det föreligger ett 

samband mellan vinstprognosernas träffsäkerhet och företagets storlek. Brown (2010) och 

Patz (1989) finner en koppling mellan träffsäkerheten i vinstprognoserna och storleken på 

ett företag, vilket bekräftar Lang och Lundholms (1996) studie om vikten av informationens 

frekvens när man konstruerar träffsäkra vinstprognoser. Större organisationer uppfattas ofta 

vara mer stabil och till exempel locka mer uppmärksamhet från medier (Brown, 2010; Lang 

& Lundholm, 1996). Den extra uppmärksamheten samt, i många fall, mer tillgänglig 

information på de större företagen är, enligt Brown (2010), en förklarande faktor till varför 

analytiker i större utsträckning konstruerar mer träffsäkra vinstprognoser i dessa företag 

jämfört med mindre och medelstora företag. Även Luo och Xie (2012) bekräftar Brown 

(2010) och Patz (1989) resultat om betydelsen av det tillgängliga informationen som 

analytikerna får tillgång till, men tillade att en annan anledning är att större företag har mer 

att tjäna på den information som offentliggörs, vilket tenderar i ökad täckning från analytiker 

och ett större intresse för företaget.   

När jag har undersökt svaret på den andra problemformuleringen, om faktorn storlek på 

företag påverkar vinstprognosernas träffsäkerhet efter införandet av IFRS, har jag med 

utgångspunkt i tidigare forskning skapat följande hypotes:  

H2) Vinstprognosernas träffsäkerhet för större företag är signifikant högre (lägre) i  

jämförelse med mindre företag 

2.4 Redovisningsförändringar  

Elliot och Philbrick (1990) studie fokuserar på den effekt som en redovisningsförändring kan 

ha på analytikernas tolkning av finansiella rapporter under de första åren efter förändringen. 

Deras undersökning var baserad på tidigare forskning som hade utförts inom detta område 

och fann ett signifikant samband mellan fel i analytikernas vinstprognoser och effekterna av 

en redovisningsförändring. Sambandet var starkare om analytikerna inte var medveten om 

redovisningsförändringen, om de inte kunde på förhand uppskatta effekterna av 

förändringen eller försummat att uppdatera sina prognosmetoder. 

Samtliga tre faktorer som nämns ovan bidrog till en förlust i analytikerns möjlighet att 

förutse företagens nettovinst. Elliot och Philbrick (1990) drog slutsatsen att analytiker inte 
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hade varit framgångsrika i sina ansträngningar att ändra eller anpassa de metoder de 

använder vid konstruktion av vinstprognoser till de nya redovisningsprinciperna som 

påverkat dem. Skillnader mellan vinstprognos och verkliga utfall var större under åren när 

redovisningsförändringarna gjordes än de åren när inga ändringar i redovisningsprinciper 

inträffat. De fann också att effekten av redovisningsförändringarna var större när 

ändringarna gjordes samtidigt som det fanns brist på information om hur vissa 

redovisningsförändringar skulle påverka analytiker. 

2.5 Sambandet mellan redovisning och företagsvärdering 

Redovisning och företagetsvärdering är starkt kopplade och informationen från företagets 

redovisning är av betydelse för analytiker, därav är finansiella rapporter en naturlig bas för 

analytiker vid konstruktion av vinstprognoser. Negash (2012) beskriver ett flertal faktorer 

där redovisning har en direkt inverkan på företagets värderingar. Ett exempel är 

värderingsmodellen företagsvärdet/rörelseresultat före skatt som enbart är baserade på 

redovisning. Om redovisningsformatet förändras, vilket är basen för dessa typer av 

beräkningar, då kommer även svaret av beräkningen att avvika något som skulle bidra med 

komplikationer för investerare och analytiker. Det innebär att investerare och analytiker 

skulle behöva ändra sina värderingsmodeller för att informationen skulle bli relevant. 

Upplysningar om ny information är också något som påverkar ett företagsvärde, särskilt om 

ny information införs, som analytikerna inte hade före beräkningen (Negash, 2012).  

Marknadens sätt att reagera på redovisningsinformation som är opartisk och producerad 

systematiskt är en indikation på hur relevant den realiserade informationen är. Enligt Hillier 

(2011) säkerställer detta dock inte att redovisningsinformationen är producerad på ett 

optimalt sätt eller hur marknaden skulle reagera om informationen var producerade på ett 

annat sätt. Med detta i åtanke måste analytiker och investerare i allmänhet vara medvetna 

om på vilket sätt informationen, som ges till dem, är producerade för att undvika att till 

exempel få information som enbart är spekulationer från ledningen. Detta skulle också 

innebära att det finns en eventuell informationsasymmetri inom finansmarknaden eftersom 

ledningen uppfattas ha mer information än investerare och analytiker. Analytiker och 

investerare kan aldrig vara säker på om informationen är äkta när den tillhandahålls av 

företaget eftersom det finns incitament från ledningen att manipulera siffror i egenintresse 

(Negash, 2012). Dessa faktorer lyfter fram vikten av att analytiker och investerare måste 
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alltid vara kritisk när man undersöker informationen de får. Med andra ord finns det ett 

behov av att utvidga kunskaperna för att kunna tolka informationen (Hillier, 2011).  
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3 Metod 

I följande avsnitt ska jag först presentera en översikt över den valda metoden för att sedan i 

detalj förklara om min forskningsdesign. Avsnittet med en förklaring av processen för 

datainsamling och analys av data. Slutligen kommer det att diskuteras om kvalitetsaspekter 

av min studie. 

3.1 Teoretisk metod 

Det finns olika forskningsmetoder när ett ämne ska undersökas närmare. Dessa benämns 

kvantitativ eller kvalitativ metod samt induktiv eller deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2013). 

Valet av metod och ansats som används i en uppsats är helt beroende av vad som ska 

undersökas och vad syftet med uppsatsen är. En kvantitativ studie är när svaren kommer 

från till exempel statistiska uppgifter. Kvalitativ forskning bygger ofta på till exempel 

intervjuer och ger, i större utsträckning, fördjupad kunskap (Bryman & Bell, 2013). Till denna 

uppsats kommer kvantitativ metod att användas på grund av formuleringen av syftet med 

uppsatsen och hur jag valde att formulera mina forskningsfrågor. Jag kommer att undersöka, 

med hjälp av mina forskningsfrågor och statistiska test, om det finns en skillnad i 

vinstprognosernas träffsäkerhet efter införandet av IFRS. Jag ämnar också att undersöka om 

det har skett skillnader och i sådana fall varför det fanns avvikelse. 

Den andra metodvalet är hur tillvägagångssättet ska ske vid uppsatsens analys. Där finns det 

i huvudsak två ansatser att välja mellan, nämligen en induktiv eller deduktiv ansats (Bryman 

& Bell, 2013). Vid induktiv ansats utgår forskningen i empirin och utifrån den dras slutsatser 

till en ny teori (ibid). Jag har valt att i min uppsats använda en deduktiv ansats. Vid deduktiv 

ansats utgår forskningen i teorin för att sedan testa hur väl den befintliga teorin stämmer 

överens med verkligheten (ibid). Anledningen till att jag valde en deduktiv ansats är att jag 

med hjälp av teorier har analyserat mina resultat och utfall för att skapa en djupare 

förståelse. Undersökningen inleddes genom insamlandet av teori från forskningsartiklar och 

-litteratur i syfte att skapa en utökad förståelse över intresseområdet. Genom insamlandet 

skapades en fundamental förståelse för vinstprognoser samt tidigare forskning inom 

området. Insamlandet av informationen lade grunden för hypotesutformningen där artiklar 

från De Bondt & Forbes (2005) och Brown (2010) spelade en väsentlig roll. Datainsamlingen 

gjordes genom Datastream och behandlades i Microsoft Excel. Samtliga statistiska 
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beräkningar genomfördes i statistikprogrammet Minitab. Sedan data behandlats 

analyserades den i syfte att antingen bekräfta eller förkasta de genererade hypoteserna. 

3.2 Regressionsanalys 

Regressionsanalys är en metod för att skapa en ekvation som beskriver sambandet mellan 

två variabler, den oberoende och den beroende variabeln. Regressionsanalys innebär också 

att uppskatta värdet för den beroende variabeln genom att välja ett värde för den 

oberoende variabeln. Anledningen till att en regressionsanalys används är för att den 

eliminerar problemet som kan uppstå vid framräknandet av procentuell felmarginal när 

resultatet och prognosen ligger nära noll. Små avvikelser från resultatet bidrar då till 

omfattande procentuella fel (Sweeney & Williams, 2011). 

För att utläsa eventuellt samband mellan de två kvantitativa variablerna, prognostiserat 

resultat samt verkligt utfall, används därmed en linjär regressionsanalys. Då företagen i 

urvalet visar på stor variation i storleken på de två variablerna, måste dessa vägas. För att 

genomföra detta utgår jag från studien gjord av De Bondt & Forbes (2005). För att väga de 

olika variablerna och göra dem mer jämförbara, divideras varje observation med 

standardavvikelsen för hela tidsintervallet för respektive bolag. 

Förklaringsgraden r2 betecknar matchningen mellan observationerna och regressionslinjen. 

Den beskriver den del av variationen i Y som kan förklaras av den oberoende variabeln X. En 

förklaringsgrad på 100 procent innebär att jag kan förklara 100 procent av variationen i den 

beroende variabeln med variationen i den oberoende (Sweeney & Williams, 2011).  

För att undersöka om analytikernas vinstprognoser är mer träffsäkra för Q1 år 2005 testar 

jag om konstanten α (alfa) är signifikant skild från noll. Om α är negativ och signifikant skild 

från noll för kvartal 4 år 2004 visar det på att analytikerna har konstruerat mer träffsäkra 

vinstprognoser för Q1 år 2005 jämfört med kvartalet innan (De Bondt & Forbes, 2005). 
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Formler som används: 

3.3 Procentuell felmarginal  
 

Den procentuella felmarginalen används för att erhålla den procentuella skillnaden mellan 

prognos och utfall, alltså i vilken grad analytiker missbedömer framtida vinster. Patz (1989) 

använder sig i sin studie av denna metod för att analysera analytikers träffsäkerhet. Jag har 

valt att utgå från felmarginalerna i relativa samt absoluta tal med utgångspunkt från Patz 

(1989) studie. 

Absolut felmarginal (APE) är felmarginalen i absoluta tal. Det tas därmed ingen hänsyn till 

huruvida differenserna är negativa eller positiva, utan resultaten visar på storleken på de 

sammanlagda felen. Median samt medelvärde har sedan räknats ut för de olika urvalen. 
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För att sedan kunna dra några slutsatser, samt för att testa de olika hypoteserna, krävs att 

dessa värden signifikanstestas. För de absoluta felmarginalerna testar jag om urvalen 

signifikant skiljer sig från varandra. Till exempel testas hypotesen om absoluta 

felmarginalerna skiljer sig åt mellan mindre och större företag. Utifrån detta kan jag dra 

slutsatser om signifikansnivån för de olika urvalen. Dessa signifikanstest genomförs för 

medianvärden med Wilcoxons teckenrangtest som är baserad på visning av parade 

observationer och om de variabler som ingår i urvalet följer samma spridning för att 

undersöka nollhypotesen (Borg & Westerlund, 2012). För test av medelvärdet används ett 

enkelt t-test.  

 

Relativ felmarginal (RPE) är den procentuella felmarginalen. Med hjälp av denna kan jag dra 

slutsatser om huruvida analytikernas vinstprognoser ligger över eller under det verkliga 

utfallen. Median samt medelvärde har räknats ut för de olika urvalen. 

 

För att kunna dra några slutsatser och för att testa de olika hypoteserna krävs att även dessa 

värden signifikanstestas. För de relativa felmarginalerna testar jag om urvalen signifikant 

skiljer sig från noll. Utifrån detta kan jag dra slutsatser om signifikansnivån för de olika 

urvalen. Dessa signifikanstest genomförs för medianvärden med Wilcoxons teckenrangtest 

och för test av medelvärdet används ett enkelt t-test. 
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3.4 Definition verkligt utfall 

Urvalet består av kvartalsprognoser av resultat före skatt. Skälet till varför jag valt att 

använda mig utav resultat före skatt, till skillnad från vissa tidigare genomförda studier, är 

för att på bästa sätt eliminera oväntade skatteeffekter som kan påverka det slutliga 

resultatet, vilket styrks av studien genomförd av Dahliwal et. al. (2004). Varierande 

skatteeffekter och upplupna skatter kan ha en stor inverkan på de enskilda företagens 

resultat och därmed minska jämförbarheten och resultera i missvisande resultat för studien. 

Då vissa av bolagen har sin verksamhet i olika länder med varierande skatteregler finns det 

även incitament för bolagen att flytta inkomster och kostnader mellan länder för att påverka 

skattekostnaderna. 

Tidigare studier har i många fall använt sig av vinst per aktie, men detta kan resultera i vissa 

problem vid mätningen. Första problemet är att vinsten inte återspeglas på bästa sätt, då 

den även är beroende av antalet aktier. Nyemissioner, återköp eller aktiesplittar har därmed 

en betydande inverkan. En ytterligare anledning till att inte använda sig av vinst per aktie är 

att de ofta mäts i små siffror, ibland endast ett par öre, vilket kan leda till mätproblem. 

3.5 Tillvägagångssätt 

3.5.1 Urvalsmetod 

Jag har valt kvartal 4 år 2004 och kvartal 1 år 2005 som en undersökningsplattform för att 

undersöka och försöka svara på de valda forskningsfrågorna. Anledningen till att jag valde 

dessa två kvartal är för att inkludera en period både före införandet och efter införandet av 

IFRS, och dessa perioder ska vara lika långa. De företag som jag har valt är företag 

registrerad på NASDAQ OMX Stockholm under den undersökta tidsperioden. Jag anser att 

NASDAQ OMX Stockholm att vara tillräckligt likvid marknad och företagen finns 

representerade i större utsträckning än till exempel Aktietorget, vilket ökar värdet på denna 

studie. Som en referenspunkt har jag valt att använda 45 olika företag att genomföra min 

studie på. Dessa företag finns på Large och Mid Cap marknaden. I Large Cap finns företag 

som har ett börsvärde över en miljard euro medan i Mid Cap finns företag med ett börsvärde 

mellan 150 miljoner och 1 miljard euro. För en mer detaljerad översikt över utvalda företag 

se Appendix 1. 



16 
 

Det finns två skäl till varför jag genomför denna studie på NASDAQ OMX Stockholm i 

allmänhet och på företag i Large och Mid Cap i synnerhet. För det första, av min kännedom, 

är det ingen annan forskning som har gjorts på denna aktiemarknad för att undersöka de 

forskningsfrågor som jag har i denna studie. För det andra är Large och Mid Cap två 

marknadsplatser som kan ge mig en rimlig möjlighet att fatta ett välgrundat urval av 

relevanta företag på grund av storleken på dessa företag. Jag är övertygade om att jag inte 

kommer att öka trovärdigheten för uppsatsen genom att inkludera företag från andra 

aktiemarknader eftersom det troligen inte skulle ge mig resultat som skulle ändra mina 

slutsatser i någon större utsträckning.  

De hämtade årsredovisningar för respektive bolag, som har används i denna studie, har 

granskats och godkänts av respektive bolags VD, styrelse och en revisor. De är skyldiga att 

följa reglerna i Årsredovisningslagen (gäller för kvartal 4 år 2004) och IFRS regler (gäller för 

kvartal 1 år 2005). Detta eftersom företagen är börsnoterade och övervakas av finansiella 

tillsyn för att säkerställa att företagen följer lagar och regler på finansmarknaderna 

(Finansinspektionen, 2013). Med tanke på de lagar och regler som måste följas är jag 

övertygade om att de data som jag har samlat från årsredovisningarna är trovärdiga. 

3.5.2 Primärdata – statistisk test 

Ur tidningen Affärsvärlden hämtade jag vinstprognoserna för de valda företagen. I denna 

tidning finns det ett segment under namnet Aktieindekatorn där prognoser ges för alla 

företag som är registrerade på NASDAQ OMX Stockholm. Det är SME Direkt, vars affärside är 

att konstruera vinstprognoser för företag som är registrerade på NASDAQ OMX Stockholm, 

som förser Affärsvärlden med prognoser. SME Direkt ger prognoserna för rörelseresultat i 

antal miljoner och utvecklingen för vinst per aktie i procent. Anledningen att jag bara 

använder en källa för mina prognoser är att tillgången på dessa tjänster är begränsat, men 

det bör noteras att SME Direkt är den ledande organ för analys och konstruktion av 

prognoser i Skandinavien (SME Direkt, 2013). 

Genom att använda ett statistiskt test har jag möjlighet att svara på frågan om det finns en 

skillnad mellan vinstprognoser och faktiskt utfall. När frågorna om huruvida IFRS har eller 

inte har förbättrat vinstprognosernas träffsäkerhet behövs en tolkning och reflektion på ett 

opartiskt sätt för att besvara denna frågor. Ett statistiskt test är ett sätt att säkerställa att 
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resultaten härleds utan möjlighet att påverkas av personliga åsikter om huruvida 

genomförandet har eller inte har förbättrats vinstprognosernas träffsäkerhet. Detta ger mig 

möjlighet att få objektiva svar och dra slutsatser om inre och yttre faktorer. 

3.5.3 Sekundär data 

För att tillsätta mer tillförlitlighet till denna uppsats användes en mängd sekundärdata i form 

av teoretiska artiklar och tidigare studier som är vedertagna inom ämnet. Det har gjort 

möjligt för mig att undersöka faktorer som kan impliceras i prognosernas tillförlitlighet och 

har försett mig med olika vinklar för att undersöka hur analytiker påverkas av både rationella 

och beteendemässiga faktorer. I min teoretiska kapitel har jag främst använt vetenskapliga 

artiklar som är hämtad från Uppsala Universitetsbibliotek databas och fungerar som bas i 

denna forskning. De valda källorna är noggrant utvalda och granskade utifrån deras ursprung 

och även analyserad om i vilken utsträckning de förekommer i liknande studier. Genom 

denna metod har jag försökt att upprätthålla det utvalda materialets tillförlitlighet och 

relevans för att göra denna uppsats representativit i ämnet. Jag är medveten om att vissa 

artiklar som används i det inledande kapitlet inte är vetenskapligt trovärdiga, men de är dock 

väsentliga eftersom de kommer att lyfta fram problemen inom detta område och jag anser 

inte att dessa artiklar skulle äventyra tillförlitligheten och/eller relevansen för uppsatsen.  

3.6 Uteslutning och Valuta 

Ursprungligen valde jag att undersöka 70 företag men var tvungen att minska antalet företag 

av bland annat den anledningen att en del av de inte uppfyllde kriterierna som beskrivs ovan 

samt. En förutsättning för att kunna testa mina hypoteserna är även att samtliga företag i 

urvalet använder sig av samma räkenskapsår. Vissa företag använder sig av brutet 

räkenskapsår varför det blir svårt att ha med dessa bolag vid jämförelse för de valda 

kvartalen. Följaktligen blev 25 företag uteslutna och jag kunde därmed inte uppnå mitt 

ursprungliga uppsatta mål, men jag anser fortfarande att testet har en tillräcklig volym för 

att kunna dra slutsatser om mina forskningsfrågor. 

De utvalda företagen rapporterade siffrorna i årsredovisningen med olika valutor och de 

alternativ som framkom var euro, amerikanska dollar eller svenska kronor (SEK). Jag valde 

att använda den svenska valutan eftersom en majoritet av de undersökta företagen hade 

använt svenska kronor. Växelkursomvandlingen uppstod på balansdagen, det vill säga sista 
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dagen på räkenskapsåret, och omvandlingspriserna till den svenska kronan kommer från 

Riksbankens hemsida. För att få jämförelsebara värden i svenska kronor har jag multiplicerat 

riksbankens redovisade valutakurser med företagens redovisningsvaluta. För att undvika 

upprepning så kommer jag inte att markera företag som använder utländska valutor i sina 

årsredovisningar, utan alla siffror presenteras i svenska kronor och kommer att behandlas på 

lika villkor. 
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4 Resultat och Analys 

I detta kapitel börjar jag med att presentera mina resultat för att sedan göra en analys med 

hjälp av mina teorier. Jag kommer att presentera både endogena och exogena faktorer som 

påverkar analytikernas vinstprognoser och därmed exemplifiera för läsaren vilka faktorer 

som påverkar vinstprognosernas träffsäkerhet. Jag valde att tillämpa olika teorier i det 

undersökta området i syfte att klargöra om skillnader har inträffat. Inledningsvis börjar jag 

med att presentera undersökningens resultat med stöd av sammanfattande tabeller för att 

ge läsaren en överblick över mina resultat.  

4.1 Sammanställning av residualer för hela urvalet  

 

Tabell 1: Residualanalys 

Ovan redovisas genomförd sammanställning av residualer för samtliga observationer i 

urvalet. Som sannolikhetsdiagrammet ”Normal Probabilty Plot” för residualerna visar finns 

det fler negativa extremvärden än positiva, men fördelningen kan ändå anses normal. Vid 

jämförelse mellan residualerna och det uppskattade verkliga utfallet ”Versus Fits” visar 

resultatet inte på några tydliga mönster i fördelningen. Det förekommer därmed ingen 

heteroskedasticitet. ”Histogram” visar att residualerna följer en normalfördelning, med en 
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del kurtosis. Det vill säga hög topp och feta svansar, vilket kan förklaras av vissa 

extremvärden. Residualerna visar inte på någon drift för variansen, utan resultatet visar på 

att residualerna är fördelade runt noll ”Versus Order”. 

4.2 Kvartalvis - Q4 2004 och Q1 2005 

Urval Medelvärde Median 

Q4 2004 38 % 12,1 % 

Q1 2005 32,55 % 10,6 % 

Tabell 2: Procentuell felmarginal (RPE) kvartalsvis, medelvärdet samt median 

För de är totalt 45 stycken observationer från kvartal fyra 2004 hamnade det genomsnittliga 

felmarginalen på 38 procent vilket går att utläsa ur Tabell 2. För det första kvartalet år 2005 

finns det också 45 observationer vilka har ett genomsnittlig felmarginal på 32,55 vilket visar 

att vinstprognosernas träffsäkerhet har varit större efter införandet av IFRS jämfört med 

tidigare kvartal men båda resultaten är insignifikanta. I absoluta tal är medelvärdet 53 

procent för kvartal 4 år 2004 och för kvartal 1 år 2005 ligger den på 46,2 procent. 

Medianvärdet för kvartal 4 år 2004 är 12,1 procent och 10,6 procent för kvartal 1 år 2005. 

Även dessa värden är inte signifikant skilda från noll. Lägst medianvärde i absoluta tal har 

kvartal 1 år 2005 på 18,2 procent medan kvartal 4 år 2004 har 22,9 procent.  

Urval Antal observationer α-värde 

Q4 2004 45 0,019 

Q1 2005 45 0,029 

Tabell 3: α-värdet för varje enskilt kvartal 

Resultatet av testen för respektive kvartal visar på en stor spridning i α-värdena. Kvartal 4 år 

2004 visar på ett positivt α-värde på 0,019 och kvartal 1 år 2005 på 0,029. Konfidensnivån 

ligger dock på låga 33 procent för kvartal 1 år 2005 och ännu lägre för kvartal innan, 27 

procent. Resultatet är insignifikant och det går därför inte med säkerhet att säga att 

analytikerna tenderade att konstruera mer träffsäkra vinstprognoser under kvartal 1 år 2005 

i jämförelse med kvartalet innan.  

Förklaringsgraden ligger på värden över 80 procent för båda kvartalen. Högst är kvartal 1 år 

2005 med 92,4 procent. 
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4.2.1 Analys av det statistiska testet 

Eftersom konstanten α är lägre för kvartalet före IFRS genomfördes så betyder det att 

analytikerna tenderade att konstruera vinstprognoser som var mindre träffsäkra än efter 

genomförandet av IFRS. Före IFRS introducerades på marknaden värderade svenska företag 

sina tillgångar till anskaffningsvärde och inga omvärderingar av tillgångar tilläts därav var 

balansräkningarna inte lika volatila under den första kvartalet som kvartalet efter införandet 

av IFRS. Detta kan förklaras av det Novoa et. al. (2009) kom fram till i sin studie att 

redovisning till verkligt värde lägger till relevant information på balansräkningen. Ett 

undantag från detta uttalande kan vara balanserade vinstmedel där ackumulerade resultatet 

samlas. Resultatet tenderade att vara mindre volatil på grund av möjligheten att använda 

resultathantering med hjälp av bestämmelser och orealiserade vinster. Vinsten påverkas i 

lika stor grad men när balansräkningen är mer positivt tenderar analytiker att ge mer 

optimistiska prognoser (De Bondt och Forbes,2005; Andersson, 2009). Analytikernas 

vinstprognoser är relaterad till en fördröjning i förhållande till det faktiska utfallet, men 

analytiker har alltid fokuserat på träffsäkerheten för sina vinstprognoser och mindre på 

mönstren. Kan det vara möjligt att företagens balansräkning är uppblåst? Var det svårare för 

analytiker att producera mer träffsäkra vinstprognoser före införandet av IFRS? Även om det 

inte går att dra några definitiva slutsatser av mina statistiska tester ger de åtminstone en 

indikation på att detta är ett möjligt faktum. 

Det finns exempel där företag rapporterar en konstant tillväxt i vinst vilket skulle återspegla i 

en expansion där likviditet och tillväxt ökar i samma takt, antar allt annat lika. Verkligheten 

är dock annorlunda där högre inkomster inte alltid leder till en ökad likviditet. För att visa 

problemet med vinsttillväxt och kassaflöde tillämpar jag ett fiktivt exempel som illustrerar 

komplexiteten i detta problem: 

Antag att företag A ökat sin omsättning med 100 procent mellan 2003 och 2006, de uppvisar 

även en resultatökning med samma procentsats. Om man antar att denna tillväxt beror på 

stordriftsfördelar tyder allt på att kassaflödet också kommer att öka på ett liknande sätt. 

Men expansionen på grund av ett företags vilja att behålla en större andel av marknaden på 

bekostnad av till exempel minskade vinstmarginaler är ett problem för analytikernas 

bedömning. Analytiker tror att denna tillväxt kommer att öka bolaget A:s resultat, men som 

exemplet visar att det kan hamna på ett motsatt sätt. Om detta kombineras med en ökning 
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av kundfordringar kommer det att resultera i ett kassaflöde som är mindre än före 

expansionen. 

Exemplet ovan resulterar i två olika kassaflöden som bör generera två olika prognoser. En 

förändring av resultatet återspeglar inte alltid ett positivt kassaflöde om ett företag har svårt 

att omvandla försäljningen till intäkter. Som Hillier (2011) hävdar så krävs det av 

analytikerna att alltid vara kritiska och bedöma hur relevant informationen är som de får 

från företagen. 

En annan intressant upptäckt utifrån min statistiska test är att om förändringar i 

redovisningsprinciper påverkar vinstprognoserna negativt betyder det att prognosernas 

träffsäkerhet bör minskas under kvartalet efter införandet av IFRS, vilket inte var fallet på 

min statistiska test. Detta tycks motstrida Elliot och Philbrick (1990) resultat som visade att 

analytiker hade mest problem att konstruera vinstprognoser efter ett byte av 

redovisningsstandarder. En förklaring kan vara att analytikerna var redo för en förändring till 

IFRS och hade inga uppenbara problem att tolka den nya informationen. Ett annat sätt att 

argumentera är att analytiker baserar sina prognoser på andra faktorer än bara företagens 

ekonomiska räkenskaper och därför hade inga problem att anpassa sig till de nya 

redovisningsstandarder under övergångsperioden. Dock var vinstprognosernas träffsäkerhet 

högre för kvartalet efter införandet av IFRS vilket leder till frågeställningen om 

implementeringen av IFRS har ökat värdet på finansiella rapporter för analytiker? 
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4.3 Large och Mid Cap  

 Före IFRS Efter IFRS 

Urval Medelvärde Median Medelvärde Median 

Mid Cap 48 % 22 % 51,2 % 23,2 % 

Large Cap 42 % 19,1 % 40,5 % 18,6 % 

Tabell 4: Procentuell felmarginal (RPE) storleksvis, medelvärde samt median 

Den genomsnittliga felmarginalen för Mid Cap ligger på 48 procent före införandet av IFRS 

och 51,2 procent efter införandet av IFRS. Detta kan jämföras med Large Cap som hade ett 

medelvärde på 42 procent före införandet av IFRS samt 40,5 procent efter införandet av 

IFRS. Medianvärdet ligger runt 20 procent för både Mid Cap och Large Cap med exakta 

värden på 22 respektive 23,2 procent för Mid Cap och 19,1 respektive 18,6 procent för Large 

Cap. Varken medelvärde eller median är signifikanta på en konfidensnivå på 90 procent.  

I absoluta tal är medelvärdet för Mid Cap 62 procent före införandet av IFRS samt 68,7 

procent efter införandet av IFRS. För Large Cap är det 58,6 procent före införandet av IFRS 

och 55,1 procent efter införandet av IFRS.  

Urval Antal observationer α-värde 

Mid Cap 24 -0,071 

Large Cap 21 -0,043 

Tabell 5: α-värdet för Mid respektive Large Cap  

Vid regressionsanalys för Mid respektive Large Cap visar testet på negativa α-värden för 

båda urvalen. Högst α-värde har Large Cap med -0,043 men en konfidensnivå på 81 procent 

och nollhypotesen kan därmed inte förkastas. Mid Cap har ett α-värde på -0,071 och en 

konfidensnivå på 87,3 procent och därav kan nollhypotesen inte förkastas. Förklaringsgraden 

för både Mid Cap och Large Cap ligger på värden över 85 procent.  

4.3.1 Analys av företag i Large och Mid Cap 

Trots att det inte finns signifikant skillnad på vinstprognosernas träffsäkerhet beroende på 

storleken på företagen som finns i Large Cap och Mid Cap så kan vid en jämförelse av det 

statistiska testet några intressanta iakttagelse observeras. Min statistiska test visade att 

vinstprognosernas träffsäkerhet för företagen på Mid Cap är mindre för kvartalet efter 
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införandet av IFRS. Detta bekräftar Elliot och Philbrick (1990) teori, vilka menar att 

prognosfel bör öka när redovisningsstandarderna förändras. Men eftersom detta inte var 

fallet för företagen i Large Cap så innebär det, enligt Elliot och Philbrick (1990), att analytiker 

som konstruerar prognoser för stora bolag var antingen ganska väl förberedd för 

förändringar i redovisningsprinciper eller var förändringarna inte så omfattande att det 

skulle påverka analytikernas vinstprognoser. 

Ett annat intressant fynd är att vinstprognosernas träffsäkerhet för företagen i Mid Cap var 

mindre än för företagen i Large Cap. Om detta beror på att analytiker har mindre 

information på grund av till exempel mindre mediabevakning på Mid Cap skulle det innebära 

att Mid Cap marknaden är mindre effektiv än Large Cap eller att analytikerna tenderar att 

konstruera sina prognoser i en så kallad "flockbeteende" (De Bond & Forbes , 2005). En till 

sak som kan hävdas genom att undersöka statistiken är att den gemensamma nämnaren 

mellan Large  och Mid Cap företag är att de alla har upprätta sina finansiella rapporter i 

överensstämmelse med IFRS. Och om resultaten inte var desamma skulle det också peka på 

det faktum att analytiker är i behov av annat material för att konstruera prognoser som 

sammanfaller med varandra. Lang och Lundholm (1996) upptäckte ett samband mellan 

frekvensinformation och prognostillförlitlighet. Jag är övertygade om att större företag får 

mer uppmärksamhet och därmed tenderar att informera samhället med mer information i 

en större utsträckning än mindre stora företag. En rimlig del av den information som 

analytikerna använder för att konstruera sina prognoser härrör direkt från företagen genom 

till exempel kvartalsrapporter. Som Elton et. al. (2011) påpekar att det bör inte finnas någon 

informationsasymmetri mellan analytiker och företag för att analytiker ska finna en 

indikation på faktiska inkomster. Jag anser därför att stora företag som direkt eller indirekt 

ger mer information gör det lättare för analytiker att konstruera mer träffsäkra prognoser.  
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5 Slutsats 
 

När analytiker konstruerar prognoser är företagens finansiella rapporter en naturlig 

utgångspunkt. Dock ger inte finansiella rapporter nödvändigt tillräckligt med information 

som en analytiker behöver vid konstruktion av vinstprognoser. Min studie ger indikation på 

att betydelsen av finansiella rapporter inte har ökat sedan införandet av IFRS under 2005 

eftersom det finns oändliga med faktorer som avgör om en vinstprognos är eller inte är 

korrekt. Men jag kan konstatera en tydlig förändring i analytikernas vinstprognoser sedan 

införandet av IFRS, inte på hur träffsäkra vinstprognoserna är men avvikelserna för 

vinstprognoserna före respektive efter införandet av IFRS. Före IFRS infördes tenderade 

analytikerna i allmänhet att vara överoptimistiska eftersom prognosavvikelsen var större för 

kvartalet före införandet av IFRS jämfört med kvartalet efter. Jag tror att detta var på grund 

av att analytiker inte riktigt visste hur man skulle tolka de nya principerna samtidigt som 

företagen fick möjlighet att göra egen bedömning av principerna. Analytiker är medvetna om 

att företag gör dessa bedömningar och att företagens ledning kan ha incitament att skapa en 

tilltalande bild av sin verksamhet därav tolkar analytikerna dessa värderingar med en hög 

grad av försiktighet. Slutsatsen är att analytiker baserar sina prognoser med hjälp av 

finansiella rapporter mer än de vill erkänna, men det betyder inte nödvändigtvis att de litar 

på dem. I stället försöker de göra sig sin egen uppfattning om huruvida värderingarna i de 

finansiella rapporterna ska tas med eller undantas. 

Tidigare studier uppger att vinstprognoserna baseras på andra källor än bara finansiella 

rapporter. Analytikerna tar hjälp av till exempel en industriell analys när de konstruerar 

vinstprognoser för att få bättre och mer träffsäkra prognoser. Jag anser att det ekonomiska 

klimatet har skiftat och därmed  är gammal information mindre användbart att basera en 

prognos på i dag än för femton år sedan. Företagens ökade efterfrågan på kapital tvingade 

dem att gå utanför sina egna inhemska gränserna för att driva intäkter till en högre nivå 

vilket skapade en sammanlänkad kapitalmarknad. Om analytiker vill vara framgångsrika att 

konstruera mer träffsäkra vinstprognoser måste de röra sig utanför sin egen "zon" och inse 

att en instabil miljö påverkar företag och därför finns det ett behov för analytiker att 

återigen förstå att det finns nya nyckelfaktorer som påverkar företagen.  
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I frågan om storleken på ett företag kan jag dra slutsatsen, med en viss säkerhet, att det 

finns skillnader i vinstprognosernas träffsäkerhet beroende på storleken på företaget. Jag 

tror att detta beror främst på att mer uppmärksamhet läggs på de större företagen därmed 

ges mer information till analytikerna att arbeta med när de konstruerar prognoser. 

Jag är övertygad om att vinstprognosernas träffsäkerhet inte har blivit bättre efter 

införandet av IFRS på grund av två skäl. Jag kan inte se en betydande förbättring av 

vinstprognosernas träffsäkerhet mellan före- och efterinförande perioden. För det andra har 

jag, genom analys av tidigare studier, dragit slutsatsen att även om finansiella rapporter är 

viktiga för att konstruera prognoser är det bara en liten del i hela prognosbyggprocessen. 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

För fortsatt forskning inom detta område skulle jag finna det intressant om min strategi 

tillämpades på olika finansiella marknader och basera studien på ett större mängd 

forskningsmaterial. Detta för att skapa en större förståelse för vilka faktorer som påverkar 

vinstprognoser. Det skulle också vara intressant att göra en jämförelse med andra finansiella 

marknader som inte har det obligatoriskt att använda IFRS regler i sin redovisning. 
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Appendix  

Appendix 1 – Översikt över valda företag och sektor 

Företag Sektor Large/Mid Företag Sektor Large/Mid 

Xvivo Perfusion Hälso- och 

sjukvård 

Mid Cap Wise Group Industriella Mid Cap 

WeSC Konsument 

varor & tjänster 

Mid Cap Unlimited 

Travel Group 

Konsument 

varor & tjänster 

Mid Cap 

Skåne-möllan Konsument 

varor & tjänster 

Mid Cap ABB Industriella Large  Cap 

AtlasCopco Konsument 

varor & tjänster 

Large Cap Astra Zeneca Hälso- och 

sjukvård 

Large Cap 

Electrolux Konsument 

varor & tjänster 

Large Cap Beijer Industriella Mid Cap 

 

Itab Industriella Mid Cap Meda Hälso- och 

sjukvård 

Large Cap 

 

Opus Group Industriella Mid Cap MedCap Hälso- och 

sjukvård 

Mid Cap 

Empire B Råvaror Mid Cap Stora Enso Råvaror Large Cap 

Götenehus B Konsument 

varor & tjänster 

Large Cap SSAB Råvaror Large Cap 

Eolus Vind Råvaror Mid Cap Midway Industriella Mid Cap 

Poolia Konsument 

varor & tjänster 

Mid Cap Höganäs Råvaror Mid Cap 

H & M Konsument 

varor & tjänster 

Large Cap Fagerhult Industriella Mid Cap 

MTG Konsument 

varor & tjänster 

Large Cap NCC Industriella Large Cap 

Boliden Råvaror Large Cap Gunnebo Industriella Mid Cap 

Cloetta B Konsument 

varor & tjänster 

Mid Cap SAS Konsument 

varor & tjänster 

Mid Cap 

Elekta B Hälso- och 

sjukvård 

Large Cap Orexo Hälso- och 

sjukvård 

Mid Cap 

Swedish Match Konsument 

varor & tjänster 

Large Cap Holmen Råvaror Large cap 

Semafo Råvaror Mid cap Ambu Hälso- och 

sjukvård 

Mid Cap 
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Pfizer Hälso- och 

sjukvård 

Large Cap Autoliv SDB Konsument 

varor & tjänster 

Large cap 

Duni Konsument 

varor & tjänster 

Mid Cap DFDS Industriella Mid Cap 

FING B Industriella Mid Cap Sandvik Industriella Large Cap 

Axfood Konsument 

varor & tjänster 

Large Cap Hexpol B Råvaror Large Cap 

Orion A Hälso- och 

sjukvård 

Large Cap    

 

 

 

 

 


