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Sammanfattning 
Aktieanalytiker från ett flertal analyshus utfärdar flera gånger i månaden aktieanalyser där 
deras prognoser över det analyserade företagets utveckling över en överskådlig tid 
presenteras. Denna studie studerar hur professionella aktieanalytiker lyckas med att i dessa 
aktieanalyser prognostisera parametrar gällande det analyserade företagets resultat- och 
balansräkning samt kassaflöden vilka används som utgångspunkt för att sedan värdera 
företaget. Dessutom studeras om analytikernas korrekthet i sina prognoser kan ses bero utav 
dels den information som bifogas i analyserna och dels kvaliteten på det analyserade 
företagets redovisning. 
 
Studien visar att majoriteten utav de värderingsparametrar som analytikerna prognostiserar 
uppvisar en negativ skevhet, det vill säga; det verkliga värdet på parametrarna överträffar 
analytikernas prognoser. Detta resultat går tvärtemot ett antal tidigare studier från USA och 
Storbritannien. Vidare hittas något förvånande inga samband mellan mängden icke-finansiell 
information som bifogas i aktieanalysen och prognosernas korrekthet. Detta är även fallet för 
redovisningens kvalitet för det analyserade företaget.  



     

Abstract 
Financial analysts employed by different financial institutes every month issue a number of 
stock reports where estimates of the analyzed company’s future progress are presented. This 
study focuses on the question how precise analysts are in their forecasts of valuation 
components concerning the income statement, the balance sheet and the company’s cash 
flows. Also, the question whether the deviations from the true values can be explained from 
the amount of non-financial information disclosed in the reports as well as from the quality of 
the analyzed company’s account is focused. 
 
The study shows that a majority of the analysts’ forecasts are negatively skewed, meaning that 
the real values exceed the estimates. This result contradicts the bulk of the earlier studies from 
the US and Great Britain. Furthermore, somewhat surprisingly, the study shows that no 
relation can be found between either non-financial disclosure or the quality of accounts and 
the precision in analysts’ estimates.  
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1. Inledning 
Detta avsnitt avser motivera samt specificera studien. Därför ges nedan en bakgrund, 
diskussion och formulering av problemet. Vidare följer syfte, avgränsning och disposition.  
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Handel har ständigt gett upphov till diskussion och sökande efter korrekta prissättningar. 
Kapitalmarknaden, och inte minst aktiemarknaden, är definitivt inget undantag då stora 
mängder prognoser produceras dagligen och varierande åsikter hör till vardagen. 
 
Utgångspunkten för merparten av de tidiga analyserna av aktiemarknaden var enligt Fama 
(1965) tekniska; historisk aktieprissättning analyserades för att finna lovande investeringar för 
framtiden. Men då Kendall (1953) gjorde statistiska test för att utreda möjligheterna till 
teknisk analys visade resultaten att prisförändringarna skedde slumpmässigt, ofta benämnt 
”Random Walk” (se Bodie et al. 2005)1.   
 
Fama (1965) gjorde en utveckling av ”Random Walk” och introducerade den effektiva 
marknadshypotesen (EMH). Den effektiva marknadshypotesen beskrevs utifrån 
marknadsformerna; ”Weak”, ”Semistrong” och ”Strong”. Under ”Weak form” anpassas 
aktiepriset enbart till information om historiska priser. Utöver historiska priser anpassas 
”Semistrong form” även till all publik information. I ”Strong form” ger aktiepriset uttryck för 
all information som är relevant för prissättningen. Vid ”Strong form” av marknadseffektivitet 
existerar inte aktieanalytikerns möjlighet att i längden lyckas bättre än övriga investerare med 
att identifiera överavkastande aktier2. Att denna form av marknadseffektivitet föreligger i 
verkligheten kan delvis bekräftas av studier som visar på att indexavkastning generellt 
överstiger dem genomsnittliga fondavkastningarna (se Ross et al. 1999). 
 
Bodie et al. (2005) nämner dock ett antal fallstudier som motsäger ”Strong form” av 
marknadseffektivitet. Studier som pekar på genomsnittlig överavkastning från bland annat 
insideraffärer och köp på fundamentala parametrar (exempelvis lågt P/E tal och högt bokfört 
värde i jämförelse med marknadsvärdet). Vidare ifrågasätter Flöstrand (2006) den effektiva 
marknadshypotesens omedelbara anpassning till nyhetsflöden utan menar att aktiepriser även 
långsammare anpassas till ny information. Sammantaget ger dessa studier incitament för 
sökandet efter överavkastande aktier och därmed aktievärdering. 
 
Aktievärdering är idag väl utbrett. Någon statistik över hur många analyser som utfärdas finns 
ej tillgänglig men ett rimligt antagande är att utvecklingen någorlunda följt aktie- och 
fondmarknaden, den marknad analyserna riktar sig mot. Bara i Sverige har denna marknad 
enligt Statistiska centralbyrån (2007) haft en explosionsartad tillväxt; 1980 var fond- och 
aktieägandet 28 613 miljoner kronor för att vid slutet av 2006 vuxit till 1 191 289 miljoner 
kronor. Men samtidigt som mängden aktievärderingar ökar blir antalet skilda 
rekommendationer fler. Därmed blir det per automatik så att vissa värderingar utgör en bättre 
prognos av det framtida aktiepriset än andra. Problematiken som investeraren möter är att det 

                                                 
1 Ett tillägg till slumpmässiga prisförändringar är att dessa normalt sker med positiv drift, en kompensation för 
tid och risk.  
2 I detta fall menas med överavkastande aktier sådana som ger en avkastning, större än övriga aktier med 
ekvivalenta riskegenskaper. 
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är svårt eller omöjligt att på förhand veta vilka värderingar som kommer att lyckas bättre än 
andra. 

1.2 Problemdiskussion 
Det vi intresserar oss för i denna studie är; 1) hur prognoser utfärdade i professionella 
aktieanalyser överensstämmer med senare realiserade värden samt 2) hur det övriga innehållet 
i dessa analyser samt förhållande i det analyserade företagets redovisning kan ses påverka 
denna överensstämmelse.  
 
Analytikers prognoser över amerikanska och brittiska företags vinster är välstuderad bland 
forskare i USA och Storbritannien, medan den svenska analytikerkåren inte undersökts i detta 
avseende. När det gäller samtliga marknader har, vad vi funnit, ingen studie av prognoser 
rörande övriga resultaträkningsposter, balansräknings- samt kassaflödesposter utförts. Ingen 
studie, varken utomlands eller i Sverige, har heller utförts över kopplingar mellan 
aktieanalysers skriftliga innehåll samt dess korrekthet i prognoser av värderingsparametrar. 
Det senare förhållandet gäller även för studier rörande det analyserade företagets redovisning 
och prognoskorrekthet. 
 
Denna studie innebär därmed en metodmässig pionjärstudie då ingen tidigare studie, vad vi 
vet, existerar där forskare kopplar samman beräkning av prognosfel med kvalitativ 
genomläsning av aktieanalyser. En kartläggning av ovan beskrivna problem skulle för 
professionella aktörer rendera i en förståelse för var i värderingsprocessen det krävs mer fokus 
samt huruvida användandet av olika värderingsparametrar i prognosförfarande bör ses över. 
En upptäckt av ett samband mellan det skriftliga innehållet i analyser och prognosers 
korrekthet samt ett ekvivalent förhållande mellan det analyserade företagets redovisning 
skulle innebära en ökad förståelse över vilka delar i värderingsprocessen som kräver störst 
uppmärksamhet för ett mer korrekt prognosförfarande. 

1.3 Problemformulering 
De frågeställningar vi intresserar oss för i denna studie är utifrån ovanstående diskussion; 
 
(1) Vilka prognosfel uppkommer i svenska analytikers aktievärderingar? 
Vad som utreds är prognosfel i resultaträknings-, balansräknings- och kassaflödesposter. 
 
(2) Finns det ett samband mellan dessa prognosfel och det skriftliga innehållet i 
aktieanalyserna samt förhållande i det analyserade företagets redovisning? Med det 
skriftliga innehållet i analyserna avses icke-finansiell information och med förhållande i 
redovisningen menas dess kvalitet.  

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera prognosfelen i svenska aktieanalytikers prognoser av 
värderingsparametrar samt om dessa sammanhänger med det skriftliga innehållet i analyserna 
och förhållande i det analyserade företagets redovisning. 

1.5 Avgränsningar 
Fokus för studien ligger på den svenska analytikerkåren. Detta fokus kunde även vidgats till 
den nordiska analytikermarknaden. Problemet med att erhålla material från de övriga nordiska 
ländernas analyshus innebar dock att denna avgränsning föll sig naturlig. 
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Vi avgränsar oss till att studera ett färre antal aktieanalyser än de tidigare amerikanska och 
brittiska vinstprognosstudierna (se kapitel 2 för genomgång av dessa). Detta för att möjliggöra 
en djupare fokusering av de problem vi intresserar oss för. Trender funna i denna studie är 
därför inte rakt av jämförbara med vinstprognostrender funna i studier där hundrafalt fler 
prognoser studeras.  
 
En annan avgränsning är att resultatet i studien inte kopplas samman med hur korrekta de 
slutliga aktierekommendationerna visats sig vara.  

1.6 Disposition 
� Kapitel 2- Hypotesformulering. En genomgång av tidigare studier utförs vilken tillslut 

leder fram till de hypoteser som är av intresse i denna studie. 
 

� Kapitel 3- Metod. Problemformuleringen klassificeras inledningsvis, 
forskningsprocessen redovisas därefter tillsammans med utseendet på insamlad data 
och avslutningsvis presenteras kritik mot studiens genomförande. 
 

� Kapitel 4- Teori. En övergripande teoretisk genomgång av de tre huvuddelarna 
prognostisering av värderingsparametrar, icke-finansiell information samt 
redovisningens kvalitet utförs. 
 

� Kapitel 5- Resultat. Resultatet av testerna utav hypoteserna presenteras. 
 

� Kapitel 6- Avslutande reflektioner. Slutsatserna av studien redovisas tillsammans med 
förslag till vidare forskning. 
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2. Hypotesformulering 
I en aktievärderingsprocess ingår ett stort antal områden som alla måste tas hänsyn till för 
att värderingen av ett företag skall bli så korrekt som möjligt. Då en heltäckande genomgång 
av samtliga delar i värderingsförfarandet skulle ta alltför stora resurser i anspråk, tas 
tidigare studier till hjälp för att begränsa det behandlade forskningsområdet.  
 

2.1 Identifikation av aktieanalysers avgörande dela r 
Detta avsnitt syftar till att försöka urskilja vilka delar i värderingsprocessen som lämpar sig 
för empirisk undersökning dels ur ett praktiskt och dels ur ett forskningsbidragsperspektiv. De 
studier som inledningsvis används för detta syfte är dels de som med hjälp av ordanalyser av 
aktievärderingsrapporter3 fastställer vilka områden som behandlas mest frekvent i analyserna, 
dels de som analyserar den process som aktieanalytiker går igenom vid värdering samt de som 
beskriver vilka värderingsmodeller som används flitigast av analytiker. Eftersom denna 
undersökning baseras på svenska aktieanalyser finns en möjlig problematik i skillnader 
mellan den svenska respektive den amerikanska och den brittiska analytikerkåren. Olbert 
(1994) gör en jämförelse mellan länderna och finner att användandet av teknisk analys skiljer 
sig analytiker emellan men att de primära analysverktygen är desamma (se vidare avsnitt 
2.1.3). Utifrån denna studie görs följande grundantagande; den svenska analytikerkårens 
praktiska förfarande inom avgörande delar överensstämmer med den amerikanska och den 
brittiska.Identifieringen av aktieanalysers avgörande delar sker utifrån studier med tre olika 
fokus; ordinnehåll, värderingsprocessen och beräkningsmodeller. 

2.1.1 Ordanalytiska studier 
Previts et al. (1994) rangordnar i sin analys av 479 värderingsrapporter från de största 
mäklarhusen i världen de områden som analytiker mest frekvent diskuterar i sina analyser. 
Författarna fastslår att det analyserade företagets resultaträkning samt diskussioner kring 
företagets prestationer dominerar analyserna. Exempelvis förekommer referenser till 
resultaträkningen tre gånger så ofta i rapporterna som hänvisningar till företagets 
balansräkning och kassaflöden. Det område som får störst uppmärksamhet av analytikerna 
gällande resultaträkningen är förfarandet att dela upp företaget i olika segment, såväl 
geografiska som operationella, för en optimal värdering4. Det näst vanligaste området i 
analyserna är företagets vinster, där analytikerna intresserar sig för både redovisade vinster 
samt justerade vinster och även utför diskussioner om vinsternas kvalitet där vinsternas 
variationer samt så kallad earnings management är huvudintresset (se vidare avsnitt 2.2.3). 
Slutligen gällande resultaträkningsdiskussionerna intresserar sig analytikerna även för vilken 
hastighet företagens vinster kommer att växa i framtiden. Författarna redovisar också 
resultatet att icke-finansiell information spelar en stor roll i analytikernas rapporter där bland 
annat företagets marknadsandel, marknadsförhållanden samt konkurrensförhållanden 
diskuteras flitigt. Dessutom innehåller rapporterna många referenser till kvaliteten på 
ledarskapet i företaget samt vilken strategi företaget arbetar efter. 
 
Breton & Taffler (2001) menar dock att den analys som Previts et al. (1994) genomför inte är 
tillräcklig för att avgöra vilka områden som spelar störst roll för aktieanalytikernas 
rekommendationer till kunderna. För att råda bot på detta kopplar de samman innehållet i de 

                                                 
3 Vi likställer i denna studie begreppen aktievärderingsrapporter och aktieanalyser 
4 Då geografisk och operationell uppdelning av företag innehåller betydligt färre teoretiska aspekter och 
dessutom helt ignorerats av studier inom värderingsområdet, lämnas detta område utanför denna studie. 
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undersökta brittiska aktieanalyserna med slutresultatet av dessa, nämligen köp-, sälj- eller 
neutralrekommendationer. Studien visar att det som analytikerna använder för att motivera 
sina rekommendationer i de flesta fall är icke-finansiell information. Sådan information gäller 
bland annat företagets ledning, strategi samt de rådande marknadsförhållandena. Breton & 
Taffler (2001) finner dock att referenser till företagets övergripande lönsamhet är sammanlagt 
mest frekvent förekommande i aktieanalyserna. 
 
Rogers & Grant (1997) påträffar i sin studie av 187 amerikanska aktieanalyser resultatet att 
hälften (51 %) av informationen i dessa rör finansiella och operativa områden, såsom 
exempelvis vinst per aktie (vanligast) samt brutto- och nettomarginaler (näst vanligast). Av 
den resterande informationen utgör en majoritet referenser till företagets konkurrensmässiga 
situation eller hur företaget styrs. 
 
Tydligt är alltså att de flitigast förekommande referenserna i aktieanalyser gäller dels 
företagets resultaträkning och dels icke-finansiell information i form av exempelvis företagets 
marknadsandel och marknadsposition. En äldre studie av Govindarajan (1980) hävdar dock 
att aktieanalyser inte är en redogörelse för hur aktieanalytiker genomför sina värderingar utan 
snarare ett dokument vars syfte är att övertyga konsumenterna om den rekommendation som 
föreslås i värderingen. Därför är det lämpligt att även undersöka studier med andra 
angreppssätt än ordanalyser för att säkerställa vilka områden som aktieanalytiker fokuserar 
majoriteten av sin tid på. Intressant är därmed att även utnyttja studier som studerar den 
faktiska värderingsprocessen för att på så sätt säkerställa att det som refereras till i 
aktieanalyserna också är en signifikant del i värderingsarbetet. 

2.1.2 Värderingsprocessen 
Två av värderingsprocessområdets mest välkända studier utgör Biggs (1984) samt Bouwman 
et al. (1987), där den förstnämnde studerar elva analytikers process att välja ut de mest 
inkomstbringande aktierna under en framtida period på tre till fem år. Tillkortakommandet 
med denna studie rör den begränsade information som analytikerna hade till hands för sitt 
beslutsfattande, då endast redovisningsdata var tillgänglig för dessa. Detta gör att Biggs 
(1984) inte leder oss närmare svaret på hur analytikers beslutsprocess ser ut i en miljö där all 
information finns tillgänglig. Till detta syfte passar istället bättre Bouwmans et al. (1987) 
studie av tolv amerikanska finansiella analytiker och deras process att välja ut 
investeringskandidater i den så kallade screeningprocessen, den inledande rensningen bland 
investeringsobjekt. Till skillnad från Biggs (1984) studie fick dessa analytiker tillgång till en 
stor mängd information behjälplig vid aktievärdering såsom marknadsanalyser, 
industrianalyser samt årsrapporter och delårsrapporter från ett flertal tidigare år. Författarna 
fann att analytikerna fokuserade på att lära känna företaget i stort och leta efter ovanligheter i 
företaget. Informationen hämtades till största del från resultaträkningen samt från icke-
finansiell information om företaget och dess olika segment. 
 
Tydligt är att ingen studie genomförts där aktieanalytikers beslutsprocess från initial gallring 
bland aktier till slutlig rekommendation dokumenteras (se även Schipper, 1991), varför ovan 
genomgång av ord- och processanalyser måste kombineras för att få en så heltäckande bild 
som möjligt av denna beslutsprocess. Utifrån denna kombination kan två avgörande slutsatser 
dras: 
 

• Aktieanalytiker fokuserar majoriteten av sina analysrapporter på att referera till 
resultaträkningen, icke-finansiell information samt även analys utav redovisningens 
kvalitet. Dessa verktyg spelar också en avgörande roll när aktieanalytiker gallrar bland 
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aktier att utvärdera. Därmed blir det lämpligt att fokusera på denna information i en 
studie av vilka systematiska fel som är förknippade med professionella analytikers 
arbete samt vad som påverkar dessa5. Dock är även referenser till balansräkning och 
kassaflödesanalyser viktiga delar i värderingsarbetet, varför dessa inte lämnas utanför 
studien. 

• Ordanalytiska studier belyser på ett rättvisande sätt aktieanalytikers process att värdera 
aktier, varför sådana lämpar sig väl för studier av sådana processer, tvärtemot 
Govindarajans (1980) ståndpunkt.  

För att kunna ytterligare fastställa vilka värderingsparametrar vars prognoser är viktigast att 
studera är det intressant att även initialt veta vilka praktiska beräkningsmodeller som 
professionella aktieanalytiker använder vid värdering, varför ett antal sådana tidigare studier 
konsulteras nedan. 

2.1.3 Beräkningsmodeller 
Olbert (1994) gör en rangordning av använda analysmetoder i Sverige genom svar från 273 av 
de då totalt 655 medlemmarna i SFF, Svenska Finansanalytikers Förening. Genom en 
jämförelse av dessa svar samt tidigare studier av amerikanska och brittiska analytiker finner 
denne att de mest använda metoderna i samtliga länder är bedömningar av P/E tal och andra 
finansiella nyckeltal såsom nettotillgångar. Vidare är användandet av kassaflödesmodeller 
begränsat i samtliga länder även om de svenska samt amerikanska analytikerna använder 
metoden mer frekvent än de brittiska. Den mest avgörande skillnaden är att teknisk analys 
används i betydligt högre utsträckning av amerikanska samt brittiska analytiker, dock främst 
som ett komplement till de fundamentala nyckeltalen.  
 
Demirakos et al (2004) gör även i sin studie en kartläggning av vilka värderingsmodeller 
professionella analytiker använder sig av vid värdering.  Dem koncentrerar sig på den 
brittiska marknaden och undersöker 104 analyser från 26 av de största mäklarhusen i landet.  
Studien visar att professionella analytiker använder sig av; 1) enperiodsmodeller, av 
författarna definierade som exempelvis vinst-, försäljnings- och bokvärdesmultipler, 2) 
hybridformer av värderingsmodeller, som exempelvis realoptionsmodeller och Economic 
Value Added (EVA) och 3) flerperiodsmodeller som diskonterade kassaflödesmodeller (DKF) 
samt residualvinstmodellen. Undersökningen ger ett resultat som visar att nästan samtliga av 
analytikerna använder sig av någon form av enperiodsmodell, där vinstmultipler är de allra 
mest välrepresenterade. Därefter följer flerperiodsmodeller (framförallt DKF-modeller) på 
popularitetsskalan och minst nyttjade är hybridmodellerna. Demirakos et al (2004) redovisar 
även vilka modeller som är de dominerande i respektive analys. Även här syns 
enperiodsmodellernas popularitet tydligt då två tredjedelar av analyserna har någon form av 
multipel som dominerande modell. Flerperiodsmodellernas större popularitet än 
hybridmodellernas är även i detta avseende tydlig. Slutligen utför författarna en mer 
specificerad jämförelse mellan PE-tal och DKF-modeller, vilken visar en övervägande 
majoritet för den förstnämnda som dominerande modell (53,4 % jämfört med 20,7 %). 
Demirakos et al. (2004) tydliggör således att en övervägande majoritet av den brittiska 
analytikerkåren använder sig av olika finansiella multiplar som dominerande analysverktyg 
och att DKF-modeller är de näst mest nyttjade. 
 
                                                 
5 Med systematiska fel avses återkommande prognosfel i beräknade poster, i detta fall prognosfel i 
resultaträknings-, balansräknings- och kassaflödesposter.  
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Block (1999) utför en studie av amerikanska analytiker. I denna sammanfattas resultatet av en 
enkätundersökning gällande 297 professionella analytiker arbetandes på stora mäklarhus och 
liknande. Då studien är av en betydligt mindre omfattande natur än den brittiska ges inte 
tillnärmelsevis samma klara bild av de olika modellernas popularitet. Klart är dock att DKF-
modellers popularitet i USA i praktiken är betydligt mindre än den stora respekt modellen 
åtnjuter i läroböcker och annan universitetsundervisning. I Blocks (1999) undersökning 
svarade endast 15,2 % att de alltid använder sig av någon form av diskontering och hela 45,7 
% att metoden inte alls är en del av deras arbetsrutiner. Någon kvantifiering av antalet 
analytiker som använder sig av enperiods- och hybridmodeller ges inte i studien och heller 
ingen sammanställning av vilka modeller som är de dominerande i amerikanska analytikers 
värderingar. 
 
Tydligt är alltså att aktieanalytiker i första hand använder sig av enperiods- och 
flerperiodsmodeller vid aktievärdering varför slutsatserna från ovan understryks och en klar 
struktur gällande framtagandet av hypoteser kan formuleras: 
 

• Finansiella analytikers förfarande att behandla information från i första hand 
resultaträkningen, men även balansräkningen och kassaflödesanalysen skall 
analyseras, då parametrar från dessa är avgörande i värderingsprocessen när en- och 
flerperiodsmodeller används. Information rörande icke-finansiella förhållanden som 
refereras i aktieanalyserna och redovisningens kvalitet gällande det analyserade 
företaget skall även analyseras för att möjligen avgöra hur prognoser utav dessa 
värderingsparametrar påverkas av dessa två faktorer. 

2.2 Fördjupning av aktieanalysers avgörande delar 
Inledningsvis diskuteras tidigare studier rörande analytikers förmåga att prognostisera delar i 
resultat- och balansräkningen samt kassaflödesanalysen. Därefter följer en genomgång av 
forskningsområdet rörande icke-finansiell information och slutligen följer en liknande 
genomgång av området redovisningens kvalitet. 

2.2.1 Parameterprognoser 
När det gäller analytikers förmåga att prognostisera viktiga värderingsparametrar i företagets 
finansiella information är vinstprognoser det område som studerats flitigast av forskare varför 
detta avsnitt fokuseras på sådana studier.  
 
Historiskt har forskare studerat analytikers vinstprognoser på ett antal olika sätt, men 
forskningen rörande svenska analytiker är klart underrepresenterad. Studier av amerikanska 
och brittiska forskare fokuserar på ett antal huvudområden. Dels analyserar dessa studier 
huruvida analytikers prognoser i allmänhet kommer närmare det verkliga utfallet än så kallade 
tidsserieanalyser (se exempelvis Brown et al., 1998) och dels på om det finns något 
systematiskt fel i analytikers prognoser och vad detta beror av. Dessutom intresserar sig 
forskare för huruvida mer korrekta vinstprognoser leder till bättre aktierekommendationer 
samt hur analytiker använder sina vinstprognoser i sina beräkningsmodeller (se exempelvis 
Bradshaw, 2004 för mer information angående de sistnämnda). Nedan följer en genomgång 
av ett antal olika studier där de rörande prognosers korrekthet och dessas framledande till 
vinstrika aktierekommendationer är de vi koncentrerar oss på. Varför dessa båda områden 
fokuseras beror på syftet med denna uppsats, som delvis är att studera om några systematiska 
fel finns i analytikerkårens prognoser, och det är därför även intressant att fastslå om bättre 
prognoser spelar någon roll för aktierekommendationernas kvalitet. Frågor rörande vilka 
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modeller aktieanalytiker använder för att omvandla vinstprognoser till 
aktierekommendationer samt om aktieanalytiker presterar bättre än enkla tidsseriemodeller 
lämnas dock därhän. 
 
Att korrekta vinstprognoser verkligen fyller ett viktigt syfte i aktieanalyser visar Loh & Mian 
(2006) som undersöker om en analytiker med överlägsna prognoser som verktyg kan 
upptäckas utge överlägsna aktierekommendationer. Genom att dela upp analytiker i olika 
grupper beroende på hur korrekta deras vinstprognoser är och sedan studera 
avkastningsgraden på portföljer av deras aktierekommendationer kommer författarna fram till 
att ett förhållande mellan förhållandevis korrekta vinstprognoser och goda 
aktierekommendationer existerar. Detta resultat innebär att de många undersökningar som 
utförts gällande vinstprognosers korrekthet är välmotiverade, då vinstprognoser bevisligen 
spelar en betydande roll för god aktieutvärdering. Detta resultat är intuitivt ur ett teoretiskt 
perspektiv.  
 
Capstaff et al. (1995) studerar inte endast hur precisa brittiska analytiker är i sina 
vinstprognoser utan även hur rationella dessa är i sina beslut gällande prognostisering. 
Förutom att studera hur väl analytikers prognoser utfaller jämfört med tidseriemodeller testas 
även om de ändringar som analytiker utför av sina prognoser kan förutspås utifrån tidigare 
ändringar. Om ett rationellt förfarande föreligger hos analytikerna skall så ej vara fallet. 
Dessutom testas om analytikerna tar hjälp av all tillgänglig information i sina prognoser som 
exempelvis sådan som finns i prisvinstmultiplar. Capstaff et al. (1995) sammanfattar resultatet 
av sina studier i fyra punkter: 
 

• Analytikers prognoser är mer korrekta än enkla tidsserieanalyser (se även Brown et 
al., 1987, för en liknande undersökning). 

• Analytikers prognoser är inte rationella i den mån att en klar tendens till överskattning 
av vinster framträder. 

• Analytiker tar inte hänsyn till all information som finns dem tillgänglig. Information 
som finns i aktiepriser samt vinstmultiplar utnyttjas inte fullt ut. 

• Analytikers revideringar av sina prognoser är förutsägbara, vilket författarna tyder 
som att analytikerna korrigerar sina initiala överreaktioner på händelser. 

Den andra punkten ovan visar att aktieanalytiker utfärdar positivt skeva vinstprognoser. Das 
et al. (1998) undersöker i sin studie av analytikers vinstprognoser om detta positiva 
prognosfel är beroende av hur viktig icke-publik information är för analytikern för att på sikt 
kunna göra korrekta parameterprognoser. Ett antagande görs att ju mer inkorrekta 
vinstprognoser en analys av historisk information ger desto viktigare blir icke-publik 
information. Das et al. (1998) hypotes är att detta är fallet och att ett mönster av överdrivet 
positiva prognoser ges för de företag där en god relation till ledningen är viktig för att komma 
åt så mycket icke-publik information som möjligt. Tydligt från tidigare studier är att 
analytiker bestraffas av ledningen för det analyserade företaget vid utfärdandet av mindre 
smickrande prognoser, vilket leder till att dessa analytiker får mindre information av 
ledningen i framtiden och därmed sämre förutsättningar att korrekt kunna värdera företaget.  
Studien påminner om ett flertal andra studier av liknande förhållanden men skiljer sig i den 
mån att den undersöker förhållanden där analytikerföretaget inte har ett närmare samarbete 
med det undersökta företaget i form av andra tjänsterelationer. Studier av sådana sammanhang 
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(se exempelvis Dugar & Nathan, 1993) visar dock samma resultat som Das et al. (1998), 
nämligen att analytikers prognoser är mer positiva för företag där korrekta vinstprognoser är 
mer beroende av icke-publik information.  
 
En liknande studie utför Francis & Philbrick (1993) där en undersökning görs för att testa vad 
analytikers prognosfel beror av. Författarna benämner två av de vanligaste förklaringarna till 
prognosfelen, fritt översatt, processfel och rapportfel. Processfel berör fenomenet att 
analytiker har en tendens att underreagera på negativ information om företaget och rapportfel 
att analytiker måste behålla goda relationer till ledningen i företagen de analyserar för att få 
tillgång till information. Studien visar att aktierekommendationer, som är den variabel som 
används för att beskriva relationsförfarandet mellan analytiker och företagsledning, bättre 
förklarar den optimism som finns i vinstprognoser än förändringar av prognoserna som 
används för att symbolisera analytikernas underreaktioner.  
 
Trots att samtliga studier ovan visar att analytiker utfärdar vinstprognoser som är optimistiskt 
skeva är dock viktigt att komma ihåg att ett antal studier visat det motsatta resultatet; att 
vinstprognoser är lägre än det verkliga utfallet (se exempelvis Bhaskar & Morris, 1984). Detta 
förhållande leder till att det är ytterligare intressant att studera förhållandet mellan 
vinstprognoser och verkligt utfall bland svenska analytiker. 
  
En hypotes kan formuleras efter denna genomgång av studier rörande vinstprognoser som 
även kan appliceras på balansräknings- och kassaflödesparametrar: 
 
H1: Svenska aktieanalytikers prognoser rörande värderingsparametrar från resultat- och 
balansräkning samt kassaflödesanalys är positivt skeva. 

2.2.2 Icke-finansiell information 
Ett av de flitigaste nämnda områdena i aktieanalytikers rapporter är sådan rörande så kallad 
icke-finansiell information (se tidigare avsnitt 2.2.1-2.1.2). Robb et al. (2001) undersöker 
vilka faktorer som påverkar hur mycket icke-finansiell information som ett företag redovisar i 
sin årsredovisning och finner att större företag samt företag med globalt fokus är mest 
benägna att göra så. En uppdelning görs i artikeln av den icke-finansiella informationen i två 
huvudgrupper; framtids- och dåtidsrelaterad. I den första gruppen ingår: 

• Förhållanden kring företaget, som exempelvis konkurrenters möjlighet att ta sig in på 
marknaden och hot från substitutprodukter. 

• Strategi och Ledning, som exempelvis organisationsstruktur och avkastningsmål på 
tillgångar och eget kapital. 

• Företagstrender, som exempelvis förändringar i finansiell position och varför samt 
företagets finansiella flexibilitet.  

I dåtidsrelaterad information ingår: 
• Företagsförhållanden, som exempelvis beskrivning av bransch och antal anställda. 

• Produktion, som exempelvis mängd och kvalitet av nyckelresurser och beskrivning av 
patent och livslängd på dessa. 

• Kunder, som exempelvis geografisk, demografisk och teknologisk data. 

Flöstrand (2006) undersöker utifrån det index Robb et al. (2001) utarbetat vilken typ av icke-
finansiell information som används i amerikansk bolagsrapportering och aktieanalys. Studien 
visar att tyngdpunkten i både bolagsrapporteringen och aktieanalyserna ligger på 
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framtidsrelaterade parametrar såsom varierade former av prognos. Vidare undersöks vilka 
faktorer som påverkar mängden av icke-finansiell information i aktieanalyserna.  Studien 
bekräftar tidigare studier (Robb et al. 2001 och Vanstraelen et al. 2003) att företagets storlek 
samt rapportering av icke-finansiell information har en positiv korrelation med mängden 
parametrar i aktieanalyserna. Dessutom upptäcks delvis ett positivt samband mellan bransch 
(exempelvis en högre frekvens i industrisektorn jämfört med sektorerna energi och 
konsumtion) och att vissa analyshus använder sig av mer icke-finansiell information än andra. 
Dock hittades inget samband till valet av rekommendation (köp, sälj eller neutral). Parvisa 
tester mellan aktieanalyserna och bolagsrapporterna visar att i 39 procent av fallen där icke-
finansiell information används i analyserna återfinns dem även i rapporterna. För ett flertal 
parametrar förlitar sig således analytikerna på andra informationskällor än 
bolagsrapporteringen.  
 
Samma uppdelning av icke-finansiell information som Robb et al. (2001) presenterar 
använder sig Vanstraelen et al. (2003) sig av i sin undersökning av hur belgiska, holländska 
och tyska företag skiljer sig åt i sin grad av delgivande av icke-finansiell information. 
Dessutom undersöker författarna om någon skillnad gällande spridning och korrekthet i 
aktieanalytikernas vinstprognoser kan spåras beroende på hur mycket icke-finansiell 
information som det undersökta företaget presenterar i sin årsredovisning. Studien visar att ju 
mer framtidsrelaterad information som presenteras, desto mindre blir spridningen i 
prognoserna och ju högre blir precisionen i dessa. Däremot finner författarna inga bevis för att 
dåtidsrelaterad icke-finansiell information på något sätt påverkar analytikernas vinstprognoser 
med avseende på spridning och korrekthet.  
 
Ovanstående studier har det gemensamt att de samtliga analyserar hur mycket information 
som ett företag delger sina intressenter i sin årsredovisning för att sedan se hur analytikernas 
rapporter påverkas av detta. Intressant är dock också att studera hur den icke-finansiella 
informationen som verkligen används i aktieanalyserna påverkar analysernas korrekthet och 
sådana studier saknas i forskningsutbudet. Vi kan därför med utgångspunkt i detta formulera 
två hypoteser: 
 
H2: Korrektheten i svenska aktieanalytikers prognoser av värderingsparametrar förbättras ju 
mer framtidsrelaterad icke-finansiell information som analytikerna infogar i sina 
aktieanalyser. 
 
H3: Korrektheten i svenska aktieanalytikers prognoser av värderingsparametrar påverkas ej 
av mängden dåtidsrelaterad icke-finansiell information som analytikerna infogar i sina 
aktieanalyser. 

2.2.3 Redovisningens kvalitet 
Från innehållsstudierna i inledningen av detta avsnitt (se tidigare avsnitt 2.2.1-2.1.2) vet vi 
även att aktieanalytiker ägnar mycket av sin tid åt att analysera ett företags redovisade värden 
och hur väl dessa speglar ett företags verksamhet på ett rättvisande sätt. Detta krävs då dessa 
värden är influerade av redovisningsregler och därför inte alltid ger en rättvisande bild av 
företagets prestationer under året som gått. Dessutom har ett antal fall under senare år dykt 
upp där företagen aktivt försökt dölja sina problem genom att redovisa sina värden på ett 
tveksamt sätt (se www.sec.gov6 för exempel från den amerikanska marknaden). Företag har 

                                                 
6 SEC står för Securities and Exchange Commission och står för det statliga skyddet av de amerikanska 
investerarna och reglerar bland annat den information som amerikanska företag  delger investerarna.    
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även visats utföra redovisningsåtgärder för att till varje pris kunna uppfylla analytikers 
vinstprognoser för företaget (se exempelvis Bannister & Newman, 1992). Precis som ovan 
existerar en vid flora av forskning rörande företagets vinsters, varför sådan fokuseras då 
denna även kan appliceras på övriga värderingsparametrars kvalitet.  
 
Chan et al. (2006) använder i sin undersökning av företags vinstkvalitet skillnaden mellan 
företagens kassaflöden och vinster som mått på vinsters kvalitet, på engelska kallade 
accruals, i denna studie i fortsättningen benämnd ACC. En stor skillnad mellan dessa båda på 
lång sikt tyder på att kvaliteten på vinsterna är låg och vice versa. Författarna studerar i sin 
artikel om något samband finns mellan skillnader mellan kassaflöden och redovisade vinster 
och aktieavkastning samt vad ett sådant samband kan bero på. Studien visar att ett negativt 
förhållande råder mellan de båda måtten, förenklat: högre ACC (ej i absolutform) är 
sammankopplade med lägre aktieavkastning. Tre stycken möjliga anledningar till att så är 
fallet undersöks av Chan et al. (2006) där den första rör att en skillnad mellan kassaflöden och 
redovisade vinster tyder på att företagets ledning medvetet söker vilseleda intressenternas 
uppfattning av resultatet, vad som på engelska benämns earnings management. Den andra 
anledningen till en skillnad mellan redovisade vinster och kassaflöden är att det tyder på en 
förändring för företagets framtida utsikter och att marknaden tenderar att underreagera på 
dessa nyheter, vilket gör att ACC kan förutspå aktieavkastningen. Den tredje anledningen som 
Chan et al. (2006) tar upp är att investerare ser på ACC som ett tecken på tidigare års tillväxt 
och drar slutsatsen att denna kommer att fortsätta i framtiden och därigenom skaffar sig 
orealistiska förhoppningar på företagets framtida prestationer. Studien visar stöd för att den 
största anledningen till ACC är manipulering av vinsterna av företagens ledning (earnings 
management). 
 
Bricker et al. (1995) intresserar sig i sin studie för vad aktieanalytiker menar med vinsters 
kvalitet, då detta inte nödvändigtvis är samma definitioner som presenteras i litteraturen. 
Hypoteserna som testas i studien är om vinster som är återkommande och förutsägbara anses 
högkvalitativa samt om historiskt välanvända redovisningsmetoder förknippas med hög 
redovisningskvalitet av analytiker. Slutligen studerar författarna även om vinsters kvalitet är 
sammankopplade med företagsledares möjlighet till earnings management. För att studera 
detta utför Bricker et al. (1995) en innehållsanalys av aktieanalyser där fraser relaterade till 
vinsters kvalitet eftersöks, såsom ACC, konservatism och trovärdighet. Resultatet av studien 
visar att vinsters förutsägbarhet är starkt förknippade med vinstkvalitet. Detta visades dock 
inte gälla i samma utsträckning för konservativa redovisningsmetoder, men i allra högsta grad 
för earnings management. 
 
Bradshaw et al. (2001) visar att aktieanalytiker inte på ett korrekt sätt använder sig av den 
information som finns i ACC gällande framtida vinstutveckling, vilket leder till att de 
vinstprognoser dessa analytiker utfärdar blir skeva.  Författarna testar hypotesen att en 
analytikers vinstprognosers korrekthet är beroende av det analyserade företagets ACC i den 
mån att felen blir större ju större ACC. Resultatet av studien blir att ett sådant förhållande kan 
ses samt att analytikerna korrigerar detta fel över tiden. 
 
Utifrån dessa tre studier kan två hypoteser formuleras: 
 
H4: Korrektheten i svenska aktieanalytikers prognoser av värderingsparametrar ökar ju mer 
ingående analytikerna refererar till redovisningens kvalitet i sina aktieanalyser. 
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Då vi med utgångspunkt i Bricker et al. (1995) vet vad aktieanalytiker anser vara mått på 
vinsters kvalitet är en intressant fråga om en högre koncentration av referenser till detta 
område leder till mindre skeva värderingsparametrar. Som en uppföljning till detta test är 
även intressant att testa: 
 
H5: Korrektheten i svenska aktieanalytikers prognoser av värderingsparametrar är negativt 
relaterat till det undersökta företagets ACC. 
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3. Metod 
Problemformuleringen klassificeras inledningsvis, forskningsprocessen redovisas därefter 
tillsammans med utseendet på insamlad data och avslutningsvis presenteras kritik mot 
studiens genomförande. 
 

3.1 Metodmässiga utgångspunkter 
Det upplägg som denna studie utgår ifrån är ett extensivt sådant, med vilket menas att ett 
större antal enheter undersöks med ett fåtal variabler i åtanke (Jacobsen 2002). Med enheter 
menas i detta fall aktieanalyser och de variabler som undersöks består av ett antal 
värderingsparametrar i analyserna, det skriftliga innehållet i dessa samt redovisningens 
kvalitetspåverkan. Att ett extensivt upplägg är lämpligt i denna studie grundar sig även i att vi 
önskar dra slutsatser rörande hela den svenska analytikerkåren genom att arbeta med ett 
mindre urval av analyser. Samtidigt uppvisar vår studie vissa intensiva drag i den mån att vi 
arbetar med ett större antal variabler än en ren extensiv studie som exempelvis skulle vara att 
studera endast en värderingsparameter i en stor mängd analyser (jämför studier rörande enbart 
vinstprognoser från avsnitt 2.2.1).  
 
Vidare utläses ur problemformuleringen att studien startar ifrån en deduktiv ansats, då vi utgår 
ifrån teoretiska förhållanden rörande aktieanalys och därefter fokuserar förhållanden på den 
svenska analytikermarknaden. Ett motsatt angreppssätt, baserat på induktion, skulle inneburit 
att vi först studerat ett antal aktieanalyser för att sedan forma teorier om aktieanalys utefter det 
materialet (Jacobsen, 2002). 

3.2 Forskningsprocess 
Studien inleddes med att ett antal analyshus kontaktades både brev- och telefonledes med en 
inledande förfrågan om deltagande i studien. Dessa valdes ut utifrån listan över fondbolag på 
Avanza (2007). Detta initiala urval av deltagare minskade efterhand dels på grund av att långt 
ifrån samtliga av dessa fondbolag utför egen värdering av aktier och dels då faktorer som 
tidsbrist och att analyser inte arkiverades i företaget förhindrade andra analyshus från att 
deltaga. Resultatet av detta första steg i processen blev att fem stycken analyshus anmälde sitt 
intresse för att bistå oss i denna studie: ABG Sundal Collier, Swedbank, Handelsbanken, SEB 
och Öhman. För att ge analyshusen anonymitet gällande resultaten i studien benämns dem 
framöver som Analyshus 1, Analyshus 2 och så vidare.  
 
I fas två i studien efterfrågades från dessa fem analyshus analyser över ett antal utvalda 
företag, hämtade från Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Denna lista valdes då samtliga 
företag på den är stora globala företag och därmed, enligt Robb et al. (2001), är mer troliga att 
delge icke-finansiell information i olika rapporter. Företagen utvaldes från Large Cap-listan 
slumpmässigt. På grund av företagens storlek drogs också slutsatsen att samtliga följs av 
analyshusen regelbundet och därmed skulle analyser vara möjliga att erhålla. Analyser 
önskades vilka utfärdats under åren 2000-2005. En koncentration mot vissa företag uppstod i 
urvalet beroende på det material vi fick skickat till oss. Dessutom mottogs analyser över bolag 
noterade på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista vilket gör att ett sådant bolag (Billerud) även 
återfinns i urvalet.  
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3.2.1 Data 
I studien ingick 95 aktieanalyser utfärdade mellan 2000-2006. Från Analyshus 2, 
ANALYSHUS 1 och Analyshus 3 mottogs 164, 56 respektive 90 analyser gällande ett stort 
antal företag från vilka slumpmässigt ett tjugotal analyser valdes. Från Analyshus 4 och 
Analyshus 5 mottogs dock endast analyser gällande en handfull företag varför urvalet från 
dessa båda analyshus skiljer sig från de övriga tre. Sammanlagt erhölls 54 analyser från 
Analyshus 4 och 255 från Analyshus 5 utifrån vilka ett tjugotal analyser valdes från varje 
analyshus. Hela studiens urval presenteras nedan i tabell 1: 
 
 
Företag i urvalet  
ABB 1 
Alfa Laval 1 
Assa Abloy 3 
Astra Zeneca 6 
Atlas Copco 9 
Axfood 3 
Billerud 2 
Boliden 2 
Eniro 2 
Ericsson 11 
Electrolux 3 
HM 7 
Lundin Mining 1 
Nokia 7 
Nordea 3 
Sandvik 2 
SCA 3 
Scania 7 
SEB 1 
Handelsbanken 2 
Skanska 1 
SKF 2 
Stora Enso 1 
Swedbank 3 
TeliaSonera 6 
Tieto Enator 3 
Volvo 3 
Totalt 95 
Tabell 1- Urval  

Ericsson är som synes det flitigast förekommande företaget i urvalet. Andra frekvent 
förekommande företag är Scania och HM. 
 
Nedan i figur 1 och 2 presenteras den totala branschfördelningen i urvalet samt 
branschfördelningen för varje analyshus. Det senare redovisas för att kunna ha sådana 
förhållanden i åtanke vid analys av de olika analyshusen. 
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Figur 1- branschfördelningen i urvalet 

Branscherna Enginneering och Telecom Equipment utgör de mest representerade branscherna 
i det totala urvalet. Denna slumpmässiga spridning av branscher i urvalet är lyckad, då 
Vanstraelen et al. (2003) menar att dessa branscher är troliga att delge en stor mängd icke-
finansiell i sina årsredovisningar, vilka är en av de viktigaste referenskällorna för analytiker. 
 

 
Figur 2- branschfördelningen i urvalet per analyshus 

Vid studie av de olika analyshusens analyser syns som ovan beskrivits Analyshus 5s och 
Analyshus 4s åtskillnad gentemot de övriga tre analyshusen, där Analyshus 5s analyser 
företrädesvis är hämtade från företag inom Telecom Equipment och Automotive och 
Analyshus 4s från Telecom Equipment och Retail. 
 
Vidare är även intressant att se hur fördelningen av årtal som analyserna är utfärdade ser ut 
dels för det totala urvalet och för de olika analyshusen.  
 

Analyshus 1 
 

Analyshus 2 
 

Analyshus 3 
 

Analyshus 4 
 

Analyshus 5 
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Figur 3- Årtalsfördelning för utfärdandet analyserna 

En koncentration mot åren 2005-2006 syns tydligt i diagrammet, och en spridning till år 2000. 
Detta leder till att analytikerhusens nuvarande praxis ingår i studien till allra största del och 
därmed är även resultaten applicerbara på dagens förhållanden. 
 

 
Figur 4- Årtalsfördelning för utfärdandet analyserna per analyshus 

Tydligt utifrån ovan är att analyshusen Analyshus 3 och Analyshus 5 i urvalet till större del än 
de övriga representeras av analyser gjorda under tidigare år. Diagrammet visar även att 
koncentrationen kring år 2005 i det totala urvalet beror av Analyshus 2, där samtliga analyser 
kommer från detta år. 
 
Inte bara årsfördelningen i urvalet utan också månadsfördelningen är intressant att studera. 
Detta då, eftersom testerna utav H2 och H3 utförs med analytikernas förmåga att analysera 
innevarande års värderingsparametrar i fokus, senare utfärdade analyser intuitivt borde kunna 
leda till mer precisa analyser på grund av en större tillgänglig informationsmängd. 

Analyshus 1 
 

Analyshus 2 
 

Analyshus 3 
 

Analyshus 4 
 

Analyshus 5 
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Figur 5- Månadsfördelning för utfärdandet analyserna 

En koncentration i det totala urvalet existerar kring månader under det första halvåret där april 
är hemvist för flest analyser. Dock är även oktober en månad med ett flertal analyser 
representerade, vilket kan leda till att en korrekthet i analyserna uppvisas i studien, som inte 
skulle visats om samtliga analyser hämtats från exempelvis april. Viktigt att understryka är att 
analyser utfärdade i början på året ingår i urvalet som analys av nästa års förhållanden, trots 
att inte informationen för föregående år ännu inte delgivits marknaden. 
 

 
Figur 6- Månadsfördelning för utfärdandet analyserna per analyshus 

Tydligt är att framförallt Analyshus 4 men även Analyshus 3 har en andel senare utfärdade 
analyser än övriga analyshus och därför intuitivt kan antas utfärda mer korrekta analyser, med 
upplägget i denna studie i åtanke. 
 
Slutligen studeras i detta avsnitt även hur totalfördelningen i urvalet ser ut gällande vilka 
rekommendationer analytikerna utfärdar i sina analyser. 
 

Analyshus 1 
 

Analyshus 2 
 

Analyshus 3 
 

Analyshus 4 
 

Analyshus 5 
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Figur 7- Fördelning av rekommendationer i analyserna 

En övervikt mot positiva rekommendationer existerar i urvalet och antalet 
säljrekommendationer är lägst av alla. Analyshusen använder sig av något varierande sätt att 
presentera sina rekommendationer, där Analyshus 2, ANALYSHUS 1 och Analyshus 3 
använder sig av fyra olika nivåer (Buy, Accumulate, Reduce och Sell), Analyshus 4 av tre 
nivåer (Buy, Hold och Sell), Analyshus 5 av samtliga fem nivåer. 
 

 
Figur 8- Fördelning av rekommendationer per analyshus 

Figur 8 uppvisar inga iögonfallande skillnader mellan analyshusens rekommendationer utan 
för samtliga analyshus ses en förskjutning mot Accumulate och Buy-rekommendationer. På 
grund av sin divergerande rekommendationsstruktur, med endast tre 
rekommendationskategorier, utgör Analyshus 4 majoriteten av Neutral/Hold 
rekommendationerna.  

Analyshus 1 
 

Analyshus 2 
 

Analyshus 3 
 

Analyshus 4 
 

Analyshus 5 
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Figur 9- Fördelning av rekommendationer per år 

Figur 9 visar tydligt att framförallt år 2005 men även 2006, 2004 och 2003 visar en 
koncentration mot positiva aktierekommendationer, medan år 2002 visar en övervikt åt 
Reduce-rekommendationer. Då analyser från detta år endast ingår i urvalet från Analyshus 3 
och Analyshus 5, förklaras dessa analyshus något större andel Reduce-rekommendationer i 
figur 8 utifrån detta förhållande.  

3.2.2 Utformning av test 
I detta avsnitt presenteras hur de 5 hypoteser som ställts upp i föregående avsnitt testades. Till 
hjälp togs tidigare studier där i vissa fall identiska test utförts på andra marknader och i vissa 
fall användes ett antal liknande studier som inspirationskälla. 

3.2.2.1 Mått på analytikers korrekthet 
Då analytikers korrekthet i prognoser av värderingsparametrar är den centrala delen i de test 
vi utfört, inleddes denna testprocess med att fastslå hur dessa mått beräknas. Till hjälp togs 
Capstaff et al. (1995), vilka definierar analytikers prognosfel gällande vinster som: 
 

iT

iThiT
hiT A

AF
AFE

−
= )(

)(  

Formel 1- Beräkningsmetod 1 av prognosfel i vinster 

Där: 
  

= analytikerns procentuella prognosfel 
  

= analytikerns prognos för företag i:s vinst/förlust för period T med horisonten h  
 

= företag i:s vinst för period T.  
 
Att absolutvärdena beräknas är för att undvika risken med att prognosfel i positiv riktning 
absorberas av prognosfel i negativ riktning. Denna formel applicerades även på övriga 
värderingsparametrar.  
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Men för att kunna testa hypotes 1, huruvida prognoser rörande värderingsparametrar från 
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys är positivt skeva, krävdes att även 
prognosfelens riktning kunde observeras. Formel 1 kompletterades därför med:  
 

iT

iThiT
hiT A

AF
AFE

−
= )(

)(  

Formel 2- Beräkningsmetod 2 av prognosfel i vinster 

Samtliga värden som krävdes för testernas utförande hämtades från aktieanalyserna i urvalet 
samt årsredovisningar publicerade på företagens hemsidor. Detta arbete utfördes av en person, 
medan de faktiska beräkningarna utfördes av två. 

3.2.2.2  Icke-finansiell information 
För att testa hypotes 2 och 3 gällande huruvida icke-finansiell information refererad i 
aktieanalyser leder till mer korrekta vinstprognoser, användes Vanstraelen et al. (2003) samt 
Robb et al. (2001) som utgångspunkt. Med hjälp av den lista över sökord gällande icke-
finansiell information (se bilaga 1 och 2) som redovisas i den sistnämnda artikeln kunde vi 
redogöra för hur mycket icke-finansiell information som återges i aktieanalyserna. För att en 
sådan redogörelse skulle kunna utformas gjordes en innehållsanalys av samtliga aktieanalyser 
i urvalet. Tillskillnad från det typexempel av ordanalys som exempelvis Previts et al. (1994) 
använder sig av, där ett datorprogram används för att söka efter fördefinierade ord samt 
ordkombinationer, utförde vi istället två stycken manuella genomläsningar av samtliga 
aktieanalyser i urvalet. Detta då ett sådant förfarande intuitivt torde ge en mer korrekt kodning 
då ordsökning lätt leder till att ord tas ur sitt sammanhang och klassificeras felaktigt. Två 
exempel på hur en analys erhöll 1 poäng i kodningen för posterna ” Information ur ett 
marknadsförings-, distributions- eller försäljningsperspektiv” och ”Större mål, strategi och 
kritiska strategiska faktorer” hämtade från analyser rörande Billerud samt Electrolux följer 
nedan.  
 
“The Kraft Paper division came in slightly below expectations, due to a weaker product 
mix than usual.” 
 
“Increased product development to bring more new products based on fewer platforms, fewer 
brands and restructuring of production is a strategy we expect to be successful. Valuation is 
likely to benefit as profitability improves.” 
 
 
Vi valde att efter kodningen utförts använda de kontrollvariabler som Vanstraelen et al. 
(2003) använder sig av vid regression för att fastställa eventuella samband. Formeln som 
användes har följande utseende: 
  

 
Formel 3- Formel för test av samband mellan parameterprognoser och icke-finansiell information 

Där: 
 
AFE= Prognosfel i analytikers vinstprognoser, mätt enligt ovan formel 
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SIZE= Den naturliga logaritmen av ett företags totala försäljning 
 
LTD/CE= Långfristiga skulder dividerat med eget kapital 
 
ROE= Avkastning på eget kapital 
 
COUNTRY= Dummyvariabel som representerar respektive företags ursprungsland 
 
NOEST= Antal analytiker som följer företaget 
 
∆EAR= Absolutvärdet av i vinstförändringar från tidigare år, dividerat med total försäljning 
 
TFLD= Total framtidsrelaterade icke-finansiell information (antingen i årsredovisning eller 
aktieanalys) 
 
THD= Total dåtidsrelaterad icke-finansiell information (antingen i årsredovisning eller 
aktieanalys) 
 
e= Felterm 
 
De tre första kontrollvariablerna (SIZE, LTD/CE och ROE) rör ledningens omgivning, den 
därpå följande kontrollerar för landsspecifika effekter (COUNTRY) och de två avslutande för 
analytikeromgivningen (NOEST) och prognostiseringens komplexitet (∆EAR). På grund av 
begränsad tillgång till vissa datakällor kunde i denna undersökning inte variabeln NOEST 
användas varför denna ströks från testekvationen.  

3.2.2.3 Redovisningens kvalitet 
Med hjälp av Bricker et al. (1995) och ovan definition av prognosers korrekthet utformade vi 
testet för hypotes 4 gällande om analytikers prognosers korrekthet beror av hur mycket av 
redovisningens kvalitet som diskuteras i aktieanalyserna. Precis som för icke-finansiell 
information krävdes att en innehållsanalys genomfördes av samtliga aktieanalyser i urvalet, 
där diskussioner rörande vinsters kvalitet indexerades. Vi utnyttjade de sökord som Bricker et 
al.(1995) använder inom områdena förutsägbarhet av vinster samt earnings management (se 
bilaga 3), men exkluderade de gällande konservativa redovisningsregler. Än en gång 
genomfördes denna kodning med hjälp av genomläsning av aktieanalyserna två gånger.  
 
För att testa huruvida aktieanalytikers prognoser är mer korrekta om företaget som analyseras 
uppvisar en relativt mindre skillnad mellan kassaflöden och redovisade vinster, användes 
Chans et al. (2006) studie som metodisk utgångspunkt. Den beroende variabeln i testet, ACC, 
beräknades enligt: 
 

=  
Formel 4- Beräkning av ACC 

Där: 
 

= Förändring i omsättningstillgångar exklusive förändringar i likvida medel 
 

= Förändring i kortfristiga skulder 
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= Avskrivningar och amorteringar 

 
 = Förändring i kundfordringar 
 

= Förändring i lager 
 

= Förändring i övriga omsättningstillgångar 
 

= Förändring i leverantörsskulder 
 

= Förändring i övriga kortfristiga skulder 
 
Samtliga variabler hämtades från företagens årsredovisning och skillnaderna beräknades över 
ett år. De framräknade värdena på företagens ACC dividerades därefter med företagens totala 
tillgångar. I de därpå följande regressionerna användes än en gång de kontrollvariabler som 
Vanstraelen et al. (2003) nyttjar. För testerna gällande om redovisningens kvalitet påverkar 
analytikernas förmåga att förutse viktig prognosinformation medtogs ej de analyser rörande 
företag i branschen. Banking på grund av problemen med att framta testvariabler från 
företagets finansiella redovisning, då framförallt rörande eget kapital och rörelsekapital (se 
Damodaran, 2002 kapitel 21 för ytterligare information). 

3.3 Kritik mot forskningsprocessen 
Efter ovan beskrivning av metodförfarandet i denna studie kan ett antal kritiska invändningar 
mot hur resultaten framtagits göras. Inledningsvis är viktigt att förstå att urvalet av analyshus 
och aktieanalyser i studien inte inbjöd till speciellt stora möjligheter för oss att styra över. I 
idealfallet hade analyser utfärdade vid samma tidpunkt rörande samma företag insamlats från 
samtliga analyshus för att på så sätt möjliggöra mer rättvisande jämförelser mellan 
analyshusen. Gällande urvalet av analyshus är dock utfallet i studien mycket tillfredställande 
då bland annat de tre av de fyra stora bankerna lämnade klartecken för deltagande, vilket 
innebär att en stor del av analysmarknaden intuitivt kan antas vara täckt. Gällande frågan om 
urvalet kan sägas vara representativt för populationen som helhet är i detta fall mycket svår att 
svara på. Detta då populationen, samtliga aktieanalyser utfärdade under åren 2000-2006 är 
oöverskådlig dels gällande antal och även egenskaper som branschfördelning. En intuitiv 
slutsats är dock att då urvalet består av analyser från fem stora analyshus torde det vara 
representativt för en stor del av den svenska analysmarknaden. 
 
Gällande de använda källorna i undersökningen utgör det enda tänkbara problemet i studien 
att analyshusen avsiktligen valt ut analyser som de själva vet innehåller ovanligt korrekta 
prognoser. Detta problem eliminerades till viss del genom att en förfrågan till analyshusen om 
att sända så stora analyser som möjligt till oss bifogades den ursprungliga förfrågan. 
 
Testerna av analytikers prognosfel rörande värderingsparametrar kan kritiseras utifrån 
faktumet att en person ensam inhämtade information från analyser och årsredovisningar. I 
idealfallet skulle detta arbete utförts av båda författarna för att på så sätt säkerställa 
informationens korrekthet. 
 
Gällande testet av icke-finansiell informations påverkan på prognostiseringen av 
värderingsparametrar kan kritik riktas mot processen att koda aktieanalyserna. Detta utfördes 
på så sätt att en person läste igenom samtliga analyser två gånger, vilket intuitivt ger en bättre 
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kodning än ordanalysprogram, men också ställer stora krav på personen som utför kodningen. 
För att kunna lita ytterligare till kodningsresultaten kunde genomläsningsarbetet istället delats 
upp mellan båda författarna, där en genomläsning utförts per person. Detta framförallt då 
vissa grupper i Robbs et al. (2001) lista är relativt öppet formulerade som exempelvis 
”Kvalitativ prognosinformation” och ”Beskrivning av verksamheten” vilket leder till att 
kodningen i dessa fall blir mer subjektiv än i andra mer klara fall såsom ”Konkurrenter och 
deras branschposition” och ”Beskrivning av stora aktieägare”. Dessutom är vissa av 
kategorierna av en överlappande natur vilket ytterligare ökar subjektiviteten i kodningen. 
 
Tester rörande redovisningens kvalitet och då framförallt beräkningen av företags ACC kan 
kritiseras utifrån förfarandet att endast beräkna dessa utifrån det senaste årets förändringar, då 
ACC intuitivt spelar större roll under en längre tidsperiod. Kritik kan även riktas mot de 
sökord vilka användes för att leta efter referenser till redovisningens kvalitet i aktieanalyserna, 
då inga sådana referenser hittades överhuvudtaget. 
 
Våra empiriska resultats giltighet, relevans och trovärdighet kan utifrån ovan genomgång av 
forskningsprocessen samt ytterligare analys av resultaten sammanfattas i ett antal kritiska 
punkter.  

3.4 Validitet 
• Då få liknande studier utförts inom området rörande aktieanalytikers 

prognoskorrekthet och icke-finansiell information finns även få möjligheter att 
jämföra våra resultat med tidigare framtagna och på så sätt validera dessa resultat. 
Dock visar denna studie att vinstprognosers skevhet för svenska aktieanalytiker skiljer 
sig från ett antal studier rörande den amerikanska och brittiska marknaden. Flöstrand 
et al. (2006) visar att den andel icke-finansiell information som vi finner i de analyser 
vi undersöker överensstämmer på en genomsnittsbasis med den de hittar (4,04 mot 
5,33 icke-finansiella poster per analys). Däremot hittas i denna studie inte samma 
resultat som Bradshaw et al. (2001) finner gällande ACC och vinstprognoser. 

• Urvalet riskerar att inte vara representativt för populationen i helhet, då denna 
innehåller ett antal oöverskådliga egenskaper, vilket kan leda till att slutsatser dras 
som inte är helt täckta av studien.  

3.5 Reliabilitet 
• Vår studies trovärdighet är i mångt och mycket beroende av kodningen av 

aktieanalytikers analyser, vilken i stort bygger på subjektiva bedömningar och därför 
ställer stora krav på författarnas förkunskaper. Då de övriga testerna handlar mer om 
att samla in och jämföra data från årsredovisningar och aktieanalyser är resultaten 
rörande dessa test mer tillförlitliga. Då inga intervjuer av någon form genomförts i 
studien existerar därför ingen problematik rörande detta. 
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4. Teori 
Med de hypoteser som ska testas som utgångspunkt blir en naturlig uppdelning av 
teoriavsnittet; 1) användandet av finansiella parametrar i aktievärdering 2) icke-finansiell 
information och 3) redovisningens kvalitet. 
 

4.1 Användandet av finansiella parametrar i värderi ngen 
Damodaran (2002) gör en redogörelse för de vanligaste metoderna som används vid värdering 
av en tillgång; 1) diskontering av framtida kassaflöden (DKF) 2) relativvärdering och 3) 
optionsprissättningsmodeller. Då optionsprissättning är ovanlig vid värdering av större 
aktiebolag (se avsnitt 2.1.3) kommer fokus i denna genomgång ligga på DKF 
(flerperiodsmodeller) och relativvärdering (enperiodsmodeller).    

4.1.1 Flerperiodsmodeller; diskontering av framtida kassaflöde n  
Enligt Damodaran (2002) innebär DKF i korta drag att alla framtida kassaflöden som 
företaget i framtiden tros generera ska diskonteras till dagen för värderingen. 
Diskonteringsräntan som används vid denna diskontering speglar den risk som placeringen 
anses innebära. Utgångspunkten är att marknadspriset på lång sikt kommer att bli densamma 
som nuvärdet av de genererade kassaflödena.  
 
De avgörande delarna i kassaflödesvärderingen är hur de fundamentala parametrarna beräknas 
samt vilken metod som används. Utgångspunkten i värderingen är företagets redovisade 
resultat som sedan genom ett antal justeringar omvandlas till kassaflöden som sedan 
diskonteras. Alltså krävs att analytiker prognostiserar ett företags framtida vinster för att 
kunna utföra aktievärderingen. 
 
Damodaran (2002) menar att fem faktorer gör att analytiker har större möjligheter till att 
utföra mer korrekta vinstprognoser än om endast historisk information existerande i tidigare 
vinster används. 
 

• Analytiker kan använda information som blivit publik efter företagets senaste 
vinstrapport. 

• Ny makroekonomisk information som BNP-tillväxt och inflation kan tillkomma och 
förändra prognoserna. 

• Information om konkurrenter till det värderade företaget, som prispolicy och framtida 
investeringsprojekt kan användas. 

• Privat information om företaget kan användas som fås från exempelvis ledningen för 
företaget. 

• Annan historisk information som behandlar annat än vinster kan användas. 

Beroende på hur viktiga dessa faktorer är i olika värderingssammanhang, desto större kommer 
skillnaden mellan tidsseriemodeller och analytikers vinstprognoser teoretiskt vara. 
Damodaran (2002) skriver vidare att beroende på om mycket företagsspecifik information 
nyligen blivit tillgänglig, många analytiker följer företaget i fråga, enighet råder bland 
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analytikerna och tidigare prestationer indikerar att dessa analytiker varit framgångsrika i sina 
prognoser, är analytikers prognoser sannolika att vara mer precisa. 
 
Skatt och investeringar dras bort från resultatet för att få ut det faktiska kassaflödet som 
uppkommer. Valet av skattesats har stor betydelse för värderingen.  Effektiv skatt är den 
faktiskt betalda skatten i förhållande till den skattepliktiga inkomsten. Denna kan skilja sig 
markant från marginalskatten, vilket är den lagstadgade bolagsskatten. Orsakerna kan vara att 
företagen skattemässigt gör en variant avskrivningar men utåt redovisar en annan. Vidare går 
det att skjuta upp skatt och vinster även om dessa redovisas för året. Dessutom skiljer sig 
marginalskatten i olika länder vilket kan ha påverkan på globalt verkande företag. I 
värderingen menar Damodaran (2002) att det är marginalskatten som på lång sikt ska 
användas. På kortare sikt går det däremot att använda en lämplig effektiv skatt om det på 
grund av exempelvis ackumulerade förluster eller vinster är motiverat. 
 
Investeringar är den andra avgörande posten för kassaflödet. Nettoinvesteringar är kostnaden 
för gjorda investeringar subtraherat med värdeminskningen av befintliga tillgångar och denna 
post dras från resultatet. Ofta skiljer sig nettoinvesteringarna markant från år till år vilket kan 
kräva en normalisering (exempelvis att använda genomsnittet för ett antal år bakåt i tiden). En 
normalisering kan även krävas för värdeminskningarna om dessa varierar stort.  
 
Rörelsekapital (WC) utgör det kapital som krävs åsidosättas för rörelsen, som exempelvis 
kundfordringar, varulager och subtraheras även de från det redovisade resultatet. I 
värderingen bör dock enbart rörelsekapital som inte utgörs av finansiella tillgångar, 
exempelvis obligationer, beräknas då detta kapital ändå tas med i beräkningarna i form av 
diskonteringsräntan. WC varierar ofta från år till år och det är därför lämpligt i värderingen att 
binda WC mot fundamental parameter, exempelvis som en procentandel av intäkterna. Detta 
kan fås genom att studera företagets historik och välja genomsnittet eller att använda sig av 
branschgenomsnittet. 

4.1.1.1 Beräkningsmodeller 
Tre stycken sätt att med hjälp av kassaflöden värdera ett företag beskrivs i Damodaran (2002); 
utdelningsmodellen, kassaflöde till eget kapital samt kassaflöde till företaget. 
 
Det enda kassaflödet som förmedlas till aktieägarna direkt från företaget är olika former av 
utdelningar. Den enklaste flerperiodsmodellen utgår ifrån att enbart uppskatta värdet av detta 
kassaflöde. Aktievärdet blir då detsamma som alla framtida utdelningar diskonterat till dagen 
för värderingen. Diskonteringen sker med hjälp av avkastningskravet från aktieägarna. Nedan 
presenteras modellen i dess enklaste form: 
 

gk

DPS
ckValueofsto

e −
= 1  

Formel 5- Utdelningsbaserad kassaflödesmodell (Damodaran 2002, s. 323) 

=1DPS den förväntade utdelningen för kommande år 

ek = avkastningskravet från aktieägarna 

=g utdelningarnas förväntade tillväxt för all framtid 
 
Då vissa företag dock konsistent väljer att dela ut lägre belopp än vad som är möjligt i form 
av fritt kassaflöde har den utdelningsbaserade modellen en förmåga att undervärdera dessa 
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företag. En lösning kan då vara att mäta hela detta kassaflöde utifrån antagandet att detta till 
slut kommer aktieägarna till godo (FCFE). För året blir det kassaflöde som skapats mot eget 
kapital nettoresultatet med avdrag för nettoinvesteringar, förändring i rörelsekapital och 
lånenettot. Om företaget har ett stabilt förhållande mellan lån och eget kapital går det istället 
för lånenettot att multiplicera nettoinvesteringar och arbetande kapital med den grad av eget 
kapital som används vid finansieringen. Företagets slutvärde beräknas genom att ta 
kassaflödet till aktieägarna dividerat med kostnaden för eget kapital med avdrag för den 
stabila tillväxten. Liksom diskonterade utdelningsmodeller går det att utveckla beräkningen 
med initiala perioder av högre tillväxt. Nedan presenteras hur kassaflödet mot aktieägarna 
beräknas:   
 
Free cash flow to equity = Net income - (Capital expenditures- Depreciation) – (Change in 
noncash working capital) + (New debt issued-Dept repayments) 
Formel 6- Kassaflödet mot eget kapital (Damodaran 2002, s. 352) 

Vilket motsvarar: 
 
FCFE = Resultat efter skatt - Nettoinvesteringar - ∆Rörelseresultat + Nettobelåning 
 
Om andelen lån i jämförelse med det egna kapitalet förväntas vara ojämn är generellt en 
beräkning av kassaflödet till hela företaget att föredra. Årets kassaflöde till företaget (FCFF) 
beräknas genom att rörelseresultatet efter skatt med avdrag för nettoinvesteringar och 
förändring i arbetande kapital. Nedan presenteras hur kassaflödet mot företaget beräknas: 
 
FCFF= EBIT(1-Tax rate)+Depreciation-Capital expenditure -∆Working capital  
Formel 7- Kassaflödet mot totalt kapital (Damodaran 2002, s. 383) 

Vilket motsvarar: 
 
FCFF= EBIT(1-t)-(Investeringar - avskrivningar och goodwillamorteringar)-∆rörelsekapital 

4.1.2 Enperiodsmodeller; relativvärdering 
Relativvärderingens utgångspunkt är att värdera företaget mot jämförbara bolag med hjälp av 
multiplar beräknade utifrån resultat- och balansräkningsparametrar, som vinster, omsättning 
och bokförda värden på eget och totalt kapital. Fördelen med metoden är att den är mycket 
enkel att applicera. För att utföra en relativ jämförelse menar Damodaran (2002) att två 
åtgärder krävs; 1) Normalisering av valda parameter för värderingen, exempelvis vinst och 
försäljningsvolym 2) Hitta jämförbara bolag.  
 
Normalisering av valda parameter krävs för att dessa ska bli jämförbara. Vinster och 
omsättning bör exempelvis rensas från poster av engångskaraktär. Om resultaten från bolagen 
är mycket ojämna från år till år kan en resultatutjämning vara lämplig för att öka 
jämförbarheten. 
 
Identifieringsarbetet av jämförbara bolag kräver noggrannhet. För en bra relativ jämförelse 
bör företagen matcha varandra i många aspekter såsom tillväxtpotential, konkurrenssituation 
och marknadsposition. 
 
Är dessa två åtgärder utförda går det enkelt att jämföra valda multiplar för att identifiera 
företag som har en relativt lägre värdering än övriga. 
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Tydligt är utifrån ovan genomgång av en- och flerperiodsmodeller för värdering, att ett antal 
parametrar spelar roll i en analytikers värderingsprocess. För kassaflödesvärdering krävs att 
företagets resultat prognostiseras för att sedan med hjälp av justeringar för avskrivningar, 
totala investeringar och rörelsekapital omvandlas till kassaflöden. För enperiodsmodeller 
krävs att de värden som värderingsmultiplarna utgår ifrån, såsom vinster, omsättning och 
bokfört eget kapital prognostiseras. 

4.2 Icke-finansiell information 
I detta avsnitt utförs en beskrivning av icke-finansiell information. Initialt tas Robb et al. 
(2001) till hjälp, vilka använder sig av följande definition av vad icke-finansiell information 
innebär: 
 
”Kvalitativ information som inkluderas i företagets årsredovisning, men utanför balans- och 
resultaträkning, kassaflödesanalys samt tillhörande noter.” Robb et al. (2001, s. 72) 
 
Beroende på vilket land som det undersökta företaget verkar i, gäller olika regler och 
rekommendationer för vilka krav som företaget har på sig att redovisa sådan information. I 
aktiebolagslagen finns ett antal regler gällande vilken information av detta slag som ett 
företag skall inkludera i sin redovisning. Då noterna i ett företags redovisning endast skall, 
enligt EU:s direktiv, vara information som kan uttryckas i siffror och vara kopplade till 
balans- och resultaträkning, placeras majoriteten av den icke-finansiella informationen istället 
i förvaltningsberättelsen. Enligt ÅRL 6 kap 1§ skall förvaltningsberättelsen: 
 
”innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och 
resultat” 
 
Bland annat skall denna berättelse innehålla en redogörelse för väsentliga förändringar i 
marknadssituationen för företagets produkter, diskussion om framtidsutsikter, företagets 
verksamhet inom forskning och utveckling samt miljöinformation. Företaget äger dock rätten 
att inkludera ett betydligt vidare spektrum av information i sin redovisning än den regelstyrda 
(Lönnqvist, 2002).  
 
Robb et al. (2001) använder sig av en praktisk uppdelning av sådan information, där den ena 
huvudklassen benämns framtidsrelaterad information och den andra dåtidsrelaterad. Dessa två 
huvudklasser är även föremål för ytterligare uppdelning där den framtidsrelaterade 
informationen delas upp i kategorierna: 
 

• Förhållanden kring företaget 

• Strategi och ledning 

• Företagstrender 

Dåtidsrelaterad information delas i sin tur upp i: 
 

• Förhållande i företaget 

• Produktion 
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• Kunder 

Nedan görs en översiktlig genomgång av dessa undergrupper. 

4.2.1 Förhållande kring företaget 
Det framtidsrelaterade området gällande förhållanden kring företaget studeras lämpligen med 
hjälp av en klassisk modell som i läroböcker (se exempelvis Nilsson et al., 2002 och 
Copeland et al., 2000) ofta lyfts fram som en lämplig utgångspunkt för att få en heltäckande 
bild av ett företags omgivning; Porters modell. 

 

Figur 10- Porters modell (Porter, 1998b i Carle et al., 2005, sid 742) 

Med hjälp av denna modell kan ett antal frågor gällande ett företags framtida finansiella 
prestationer besvaras, då en förändring av någon av modellens delar omedelbart påverkar 
företagets finansiella framtid. Beroende på om företagets leverantörer innehar en stark 
förhandlingsposition på grund av exempelvis en överlägsen produkt, varierar den del av de 
sammanlagda kundvinsterna som företaget själva får del av. Vidare leder konkurrens i form 
av existerande substitutprodukter samt hot från möjliga framtida sådana till att ett företags 
möjligheter till överlönsamhet minskar. Detsamma gäller om inträdesbarriärerna in i 
branschen är låga, vilket innebär att hotet från nya konkurrenter alltid är överhängande. 
Slutligen är företagets framtida prestationer även beroende av hur stor makt kunderna har och 
hur eventuella förändringar i framtiden kan komma att förändra detta. Finns exempelvis ett 
antal företag inom branschen vilka alla producerar likvärdiga produkter ökar kundernas makt 
och vinstmöjligheterna minskar (Copeland et al., 2000).  

4.2.2 Strategi och ledning 
Robb et al. (2001) placerar i denna undergrupp exempelvis information gällande dels 
strategiska och infrastrukturella förhållanden i företaget samt ledningens prestationsbaserade 
ersättning.  
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Aaker (2005) skriver att en företagsstrategi består av fyra delar; 1) investeringsstrategier för 
produkt och marknad 2) kundvärdeförslag 3) grunden för konkurrensmässiga övertag samt 4) 
funktionsstrategier. Vad gäller investeringsstrategier för produkt och marknad innebär detta 
att ett företag dels definierar vilka produkter som företaget skall erbjuda på vilka marknader, 
samt hur investeringsbesluten gällande dessa båda parametrar skall fattas gällande om 
marknaden skall penetreras eller inte, samt beslut gällande den existerande produktlinjen. 
Vidare rör kundvärdeförslaget vilket värde företagets produkter ger kunderna, i termer av 
funktionalitet, men även socialt och känslomässigt. Grunden för ett företags 
konkurrensmässiga fördelar hämtas i de tillgångar som företaget innehar, som exempelvis 
speciella personalresurser eller en överlägsen produktionsteknologi. För att bygga sådana 
fördelar krävs ett antal funktionsstrategier som exempelvis speciella utbildningsprogram och 
kvalitetsprojekt. Genom att bryta ner ett företags strategi i dessa delar kan framtida 
möjligheter och hot listas vilka alla bör studeras noggrant av en aktieanalytiker. 
 
Kring området gällande ledarnas prestationsbaserade ersättning och påverkan på företagets 
prestationer har ett antal studier gjorts på senare år. Kubo (2005), exempelvis, undersöker 
huruvida företag i Japan med höga ersättningar till ledningen presterar bättre. Enligt den 
välkända agent-principal teorin kommer ledare i företag med hög belöning per ökad 
prestationsenhet vara mer motiverade att arbeta än ledare i företag där belöningen är mindre 
per prestationsenhet. Kubos (2005) studie visar dock att ett sådant förhållande inte kan ses i 
japanska företag. Bland förklaringarna till detta resultat finns exempelvis att en ledare med 
hög ersättning per prestationsenhet är mindre benägen att ta risker, då ett negativt utfall leder 
till större negativa belöningskonsekvenser än för en ledare i ett företag med lägre belöning per 
prestationsenhet (Mishra et al., 2000 i Kubo, 2005). Det resultat som Kubo (2005) finner i sin 
studie går stick i stäv med de resultat som uppvisas i bland annat Kaplan (1994) och Xu 
(1997) gällande belöning och prestation i Japan, där dessa båda artiklar uppvisar ett positivt 
förhållande däremellan. Studier av brittiska företag uppvisar att ett positivt förhållande 
existerar mellan belöning till ledare och marknadsvärde på företaget (Kubo, 2005). Tydligt är 
att en aktieanalytikers uppdrag att tolka information rörande ersättningsnivåer till ledningen är 
problematiskt.   

4.2.3 Företagstrender 
Robb et al. (2001) lägger i begreppet företagstrender nuvarande och framtida förhållanden 
vilka påverkar företaget på ett positivt eller negativt sätt, förändringar i finansiell position 
framtida prognoser och planer. Sådan information är ytterst intressant ur ett 
värderingsperspektiv, då ett företag som vet att utnyttja en trend kan åtnjuta stora fördelar, 
medan ett företag som missbedömer en mycket kortlivad och icke vinstinbringande trend, en 
så kallad fluga, riskerar stora förluster (Aaker, 2005). 

4.2.4 Förhållande i företaget 
Den dåtidsrelaterade icke-finansiella informationens första undergrupp rör information 
rörande de anställdas medverkan i arbetet och hur denna har förändrats, antalet anställda, 
beskrivning av företagsstrukturen samt cykliska och säsongsmässiga variationer. 
Information rörande de anställdas medverkan i arbetet är i högsta grad intressant att studera då 
ett antal studier visat att en ökad medverkan av de anställda, där dessa fattar beslut, har 
tillgång till information, tränas och ges incitament att medverka, leder till en ökad 
produktivitet och ökade vinster i företaget. Detta är resultatet av att medarbetarnas motivation 
ökar under sådana beskrivna förhållanden samt att kvaliteten i produktionen förbättras. 
Företag vilka implementerar program med målsättning att öka de anställdas medverkan har 
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dock historiskt visats vara återhållsamma med att redovisa sådan information i sina 
redovisningsrapporter (Benson et al., 2006).  

4.2.5 Produktion 
Gällande produktionsrelaterad information lyfter Robb et al. (2001) fram en stor mängd 
aspekter. Bland dessa finns information rörande kvaliteten på företagets råvaror och 
processer, information rörande eventuella patent och varumärken, produktbeskrivningar, 
forskning och utveckling samt leverantörsinfo.  
 
Området kvalitetsutveckling där TQM, Total Quality Management, utgör ett 
samlingsbegrepp, har under de senaste decennierna alltmer frekvent börjat förekomma i 
företagens verksamhet. Bergman & Klefsjö (2003) definierar de fem hörnstenarna i TQM som 
 

• Fokus på processer 

• Ständiga förbättringar 

• Basera beslut på fakta 

• Låta alla vara inblandade 

• Fokusera på kunder 

Easton & Jarrell (1998) undersöker huruvida implementeringen av ett TQM synsätt leder till 
framtida förbättrade finansiella prestationer. Resultatet visar att ett positivt samband existerar 
mellan TQM och både bokförda värden samt marknadsvärden på företagets egna kapital. 
Dessutom finner författarna ett samband där företag som använder sig av ett mer utvecklat 
synsätt på sitt kvalitetsarbete genom att bättre implementera delarna i TQM, presterar bättre 
gällande finansiell utveckling. Även Nair (2006) finner en liknande positiv relation. Ett antal 
studier (se exempelvis McAdam & McKeown, 1999 och Terlaak et al., 2005) har även 
studerat huruvida företag som erhåller en ISO-registrering utvecklas därefter. Resultaten av 
dessa studier är i många fall motsägande där vissa antyder att företagens prestationer gynnas 
och andra uppvisar ett motsatt resultat. Viktigt för en aktieanalytiker är därför att noga 
analysera kvalitetsåtgärderna i företaget för att på så sätt kunna uppskatta framtida finansiella 
fördelar. 

4.2.6 Kunder 
Slutligen läggs i gruppen kunder information rörande den geografiska spridningen av dessa, 
kundgruppens känslighet för pris- och kvalitetsförändringar samt viktiga 
kontraktsförhållanden.  
 
Copeland et al. (2000) skriver att en segmenteringsanalys bör utföras av företagets 
kundunderlag för att kunna förutse kundernas framtida uppträdande. Kunderna delas i en 
sådan analys i olika grupper med avseende exempelvis på vilka produktattribut de föredrar. 
Exempelvis är image förknippad med produkten viktigare för vissa medan produktprestanda 
tilltalar en annan kundgrupp. En aktieanalytiker kan vid en segmenteringsanalys därmed se 
vilka kundgrupper som företag inriktar sina erbjudanden på och därefter studera dessa 
gruppers sammansättning och framtida utveckling närmare. 
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Benson et al. (2006) studerar en av de många ingående delarna i icke-finansiell information 
vilka Robb et al. (2001) sammanställer, nämligen den gällande de anställdas medverkan i 
arbetet. Studien visar att aktieanalytiker genomgående underskattade effekterna av sådana 
program, skapade för att öka effektiviteten i företaget genom de anställdas ökade medverkan. 
Denna studie utgör ett exempel på de många svårigheter en aktieanalytiker ställs inför vid 
tolkning av en mängd icke-finansiell information. 

4.3 Redovisningens kvalitet 
Nilsson et al. (2002, sid 97) skriver att syftet med att studera redovisningens kvalitet är att: 
 
”Uppskatta till vilken grad ett företags redovisning faktiskt beskriver dess underliggande 
verksamhet.” 
 
Eftersom de redovisningsprinciper som ett företag lyder under inbjuder till ett flertal flexibla 
möjligheter att redovisa och skatta komponenter i verksamheten, måste analytikern kritiskt 
studera företagets tillvägagångssätt gällande ett antal faktorer. Redovisningsorgan såsom 
Redovisningsrådet och FAR samt de omfattande aktiebolags- och bokföringslagarna reducerar 
ett företags möjligheter att på ett alltför omfattande sätt förvanska den bild som redovisningen 
ger av företaget. Tre faktorer påverkar redovisningens kvalitet enligt Nilsson et al. (2002): 
 

1. Fel på grund av alltför stela redovisningsregler 

2. Fel på grund av felaktiga prognoser 

3. Fel på grund av ledningens val av redovisningsprinciper 

Den första faktorn rör de inneboende problemen som existerar i redovisningsregler och 
principer, en faktor alltså utanför ledningens kontroll. Den andra faktorn rör de felaktigheter 
som exempelvis uppstår när ett företag missbedömer de framtida intäkterna av en affär gjord 
på kreditbasis. Tillsist rör den tredje faktorn åtgärder gjorda av ledningen för att påverka 
redovisningsinformationen. Nilsson et al. (2002) nämner som exempel situationer när 
finansiärer ställer krav på företagets finansiella prestationer för att tillhandahålla sina tjänster. 
Den tredje punkten nämnd av Nilsson et al. (2002) går ofta även under namnet earnings 
management, ett område som varit föremål för ett omfattande intresse i akademiska studier 
under de senaste decennierna. Dechow & Skinner (2000) tillhandahåller en detaljerad 
sammanställning av ett antal områden gällande sådana studier. Dessa områden rör följande 
frågeställningar: 
 

• Vad är earnings management? 

• Spelar earnings management någon roll om investerare underrättas om att sådan 
förekommer? 

• Vad har ledningen för incitament att överträffa vinstprognoser genom earnings 
management? 

• Luras professionella investerare av earnings management? 

För att besvara den första frågan bör först kort definieras vad periodiserad redovisning 
innebär. Nilsson et al. (2002) skriver att till skillnad från kassaflödesbaserad redovisning 
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skiljer periodiserad redovisning på intäkter och inbetalningar samt kostnader och 
utbetalningar. Genom att en kostnad representerar värdet av förbrukade resurser och inte 
faktiska utbetalningar, ges i den periodiserade redovisningen ett större ansvar till beslutfattare 
att på ett rättvisande sätt bedöma värdet på förbrukade resurser och leder därmed även till en 
större möjlighet för ledningen att utföra subjektiva justeringar av redovisningsposter för att 
uppnå vissa värden. Utifrån de definitioner från akademisk litteratur (Schipper, 1989 och 
Healy & Wahlen, 1999) som Dechow & Skinner (2000) refererar till i sin artikel förstås att 
earnings management innehåller moment av en medveten aktion av ledningen för att erhålla 
vinningar för företaget med hjälp av den externa rapporteringen. Dessa vinningar realiseras 
genom att företagets intressenter som exempelvis aktieägare vilseleds i sin framtidstro 
gällande företaget. Författarna visar även att gränsen mellan vad som kan anses vara 
medvetna försök från ledningen att vilseleda aktieägarna och vad som görs i syfte att ge en 
tydligare bild av företagets prestationer, är svårdefinierad. 
  
Den akademiska teorin menar, som svar på den andra frågan Dechow & Skinner (2000) 
ställer, att aktioner utförda av ledningen för att vilseleda investerare inte är relevanta om 
investeraren i fråga kan erhålla information om dessa aktioner till en låg kostnad för denne.  
Vidare diskuteras fyra forskningsområden rörande incitament från kapitalmarknaden för 
företagen att nyttja earnings management;   
 

• Incitament från aktiemarknaden att uppfylla vinstprognoser 

• Earnings mangement kring säsongsberoende aktieerbjudanden 

• Investerares benägenhet att luras av missvisande redovisning 

• Bevis rörande marknadskonsekvenser beroende av earnings management 

Företag ges incitament från kapitalmarknaden att medvetet påverka sin 
redovisningsinformation, i avseende att missleda investerare, som att uppfylla vinstkrav i 
form av prognoser, rapportera förbättringar i kvartalsrapporter jämfört med motsvarande 
kvartal tidigare år samt att undvika förluster. Detta visas av exempelvis Hayn (1995) där 
antalet företag som uppvisar små förluster är onormalt underrepresenterade och små vinster 
onormalt ofta förekommande. Skinner & Sloan (2000, i Dechow & Skinner, 2000) finner i sin 
studie att aktiepriser reagerar kraftigt på företags förmåga eller oförmåga att uppnå de 
vinstförväntningar som ställs på dem. Tillväxtföretag som misslyckas att uppfylla analytikers 
förväntningar straffas av aktiemarknaden oproportionerligt hårt, visar studien. Detta resultat 
indikerar att investerare inte i grunden förstår de möjligheter som ledare har att påverka sina 
vinster med hjälp av redovisningsåtgärder, utan ser skillnaden mellan redovisade vinster och 
vinstprognoser som ett absolut mått på företagets prestationer. Detta understryks av att de 
skillnader som ger stora aktieeffekter ibland endast uppgår till några kronor. Denna ignorans 
bland investerare är förvånande då den teknologiska utvecklingen under senare decennier lett 
till att kostnaden för information kraftigt sjunkigt (Dechow & Skinner, 2000). Ett annat 
incitament för earnings management som diskuteras av forskare är det som rör 
aktieerbjudanden. Två studier refereras i Dechow & Skinner (2000) som båda visar att ledare 
utför redovisningsmässiga åtgärder i syfte att vilseleda investerare vid aktieerbjudanden, 
vilket visar sig i att vinsterna för dessa företag är ovanligt höga vid perioderna för 
aktieerbjudandena samt att företagets vinster skiljer sig vid tidpunkten ovanligt mycket från 
företagets kassaflöden, företagets vinster är ovanligt svaga de följande åren (Rangan 1998; 
Teoh et al. 1998, i Dechow & Skinner 2000). 



  33   

 
De vanligaste formerna av earnings management är, skriver Feroz et al. (1991 i Dechow & 
Skinner, 2000) vilseledande justeringar av lagrets värde samt överskattning av 
kundfordringarnas värde. Dessa båda stod för 70 procent av fallen undersökta i studien.  
Sammanfattningsvis belyser ovan genomgång att ett antal incitament existerar för företag att 
vilseleda investerare med hjälp av redovisningsinformation samt att dessa investerare inte 
alltid förstår innebörden av dessa vilseledningsförsök. Det sistnämnda då studier visar att 
beslut fattas med de redovisade vinsterna som underlag trots att information finns tillgänglig 
gällande earnings management till en låg kostnad. Tydligt är att analytiker måste noggrant 
studera de redovisade vinsterna samt annan relaterad information för att på ett korrekt sätt 
bedöma företagets finansiella framtid. 
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de hypotestester som utförts. Detta har sammanställts 
i kategorierna; 1) Mått av analytikers korrekthet, 2) Icke-finansiell information, 3) 
Redovisningens kvalitet.    
 

5.1 Mått av analytikers korrekthet 
Vid sammanställning av samtliga prognosfel i analyserna utifrån formel 1 respektive 2 erhölls 
följande värden, uppdelade efter de tre huvudkategorierna resultaträkning, balansräkning samt 
kassaflöde: 
 

 
Median 
formel 1 

Median 
formel 2 

Standardavvikelse  Antal 
observationer 1 2 

Resultaträkning      

Nettoomsättning 0,0631 -0,0236 0,1773 0,1470 207 
EBIT (Rörelseresultat) 0,1493 -0,0345 2,3802 2,3446 207 
EBT (Resultat före skatt) 0,1489 -0,0272 1,5935 1,5481 207 
Net profit (Resultat efter 
skatt) 0,1631 -0,0671 11,6386 11,6115 207 
      
Balansräkning        
Summa tillgångar 0,0825 -0,0087 0,1737 0,1262 200 
Summa skulder 0,1017 -0,0368 0,1918 0,1374 200 
Eget kapital 0,0798 0,0171 0,2388 0,1916 200 
        
Kassaflöde      
Avskrivningar och 
Goodwillamortering 0,1852 0,0014 2,2807 2,2194 183 
Förändring rörelsekapital 1,0216 -0,3853 3,3462 2,7809 185 
Investeringar 0,4821 0,1426 1,337 1,0890 185 
Utdelning 0,0828 0 2,8268 2,7888 165 
Tabell 2- Sammanställning av analytikers prognosfel 

När det gäller samtliga prognosfel är flera perioder framåt i tiden per analys medräknad. 
Exempelvis ger en analys gjord 2002 prognoser för period 2002, 2003 och 2004. Vid en 
sammanställning av prognosfelen enbart för den innevarande perioden erhölls värdena enligt 
tabellen i bilaga 4 (i exemplet ovan alltså prognosen för 2002). Med prognosfel enbart för den 
kommande perioden erhölls värdena enligt bilaga 5 (i exemplet ovan alltså prognosen för 
2003). Fördelningen mellan prognosfelen ligger i stort som fördelningen i tabell 2 med 
skillnaden; generellt lägre prognosfel för innevarande period och generellt högre prognosfel 
för kommande period, vilket är ett väntat resultat. 
 
Orsaken till att medianen valts som representativ för prognosfelen är att medelvärdet får 
alltför stor påverkan från vissa starkt avvikande poster. Exempelvis hade Assa Abloy ett 
resultat efter skatt 2003 på 9 miljoner kronor på grund av stora engångsposter (nedskrivningar 
samt reservering för omstrukturering) vilket gör att prognosen på 1 477 miljoner kronor från 
ett analyshus för året gav ett prognosfel på drygt 163 (motsvarande 16 300 procent). 
Anledningen till att vi inte valt att rensa företagens redovisning från engångsposter är att 
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prognoserna aldrig sträcker sig längre än tre till fyra år framåt, en, enligt oss, tillräckligt kort 
period framåt i tid för att analytiker ska ha möjlighet att förutspå denna typ av justeringar. 
Även standardavvikelsen påverkas av dessa avvikande prognosfel vilket gör att histogram ger 
en bättre bild av spridningen. För att även kunna följa i vilken riktning prognosfelen hamnar 
används histogram utifrån formel 2; se bilaga 6,7 och 8.  
 
Vad som framgår av dessa histogram (bilaga 6, 7 och 8) samt tabell 2 är att analytikerna är 
relativt duktiga på att prognostisera parametrarna i resultaträkningen och balansräkningen. 
Dock har analytikerna betydligt högre prognosfel i kassaflödesparametrarna investeringar 
(median 48,21 %) och förändring i rörelsekapital (median 102,16 %).  
 
I enighet med bilaga 4 och 5 framgår att prognoserna i resultaträkningen hamnar närmast 
avseende omsättning och därefter följer prognoserna för rörelseresultat samt resultat före 
skatt. Denna fördelning är väntad då de finansiella parametrarna längre ned i 
resultaträkningen beror av fler variabler (exempelvis beror resultat efter skatt, till skillnad från 
övriga, av kostnad av skatt). Vid en jämförelse mellan tabell 2 och bilaga 4 och 5 framgår att 
prognoserna för längre tidshorisont än innevarande och kommande period hamnar närmare för 
resultat före skatt än för rörelseresultatet. Vår bedömning är att prognoser rörande dessa 
parametrar är lika svårbedömda på längre sikt och att fördelningen i tabell 2 är ett 
slumpmässigt resultat av ökande prognosfel långt framåt i tiden. Att resultat före skatt är 
enklare att prognostisera på lång sikt än rörelseresultatet känns därmed inte som en rimlig 
förklaring, även om detta är fallet i vårt material. När det gäller prognosfelens individuella 
värden går det utifrån tidigare studier enbart att jämföra resultat efter skatt. Exempelvis gör 
Capstaff et al. (1995) en jämförelse över prognosfel för resultat efter skatt med uppdelningen 
prognostiserad månad i förhållande till analysdatumet. Resultaten är dock inte fullt jämförbara 
med våra då dennes studie täcker betydligt fler prognoser (52 049 observationer jämfört med 
207 observationer). I Capstaffs et al. (1995) studie för innevarande period (kategoriserad som 
månad 0) blir resultatet ett genomsnittligt prognosfel på 11,5 procent vilket kan jämföras med 
resultatet 13,98 procent i vår studie för innevarande period på årsbasis (bilaga 4). För 
prognoser för resultatet efter skatt för månad 5 och 10 efter analysdatumet visar Capstaffs et 
al. (1995) studie ett genomsnittligt prognosfel på 18,4 respektive 18,5 procent. Detta kan 
jämföras med prognosfelen för nästkommande år vilket i vår studie gav 16,55 procent (se 
bilaga 5). Sammantaget kan resultaten från denna studie anses rimliga då prognosfelen, trots 
ej fullt jämförbara resultat, ligger nära resultatet från tidigare studier.  
 
Vidare är prognosfelen för samtliga parametrar i resultaträkningen negativt skeva. Detta går 
emot H1 och ett stort antal tidigare studier över resultat efter skatt. Ett antal rimliga 
förklaringar kan ligga till grund för resultatskillnaden; 1) till följd av ovanligt stark 
högkonjunktur har parametrarna i resultaträkningen överstigit analytikernas förväntningar, 2) 
studier visar att det finns incitament hos företagen att överträffa analytikernas förväntningar 
(se avsnitt 4.3), 3) svenska analytiker har ingen koppling mellan hur viktig tillgången på icke-
publikt analysmaterial är och prognosernas utsaga. Tidigare studier över andra marknader 
visar i motsats att analytiker vilka ger en positiv prognos av företaget får bättre tillgång till 
vital information (se avsnitt 2.2.1).  
 
I balansräkningen varierar skevheten; nära ingen skevhet i tillgångar, negativ i skulder och 
positiv för eget kapital. Vi finner två rimliga förklaringar som kan ligga till grund för den 
tydligt negativa skevheten i skulder; 1) Högkonjunktur har ökat företagens resursutnyttjande 
vilket lett till en höjning, över analytikernas förväntan, av kortsiktiga skulder (bland annat 
ökade leverantörsskulder). Vid en jämförelse av olika års skulder i företagens årsredovisning 
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bekräftas delvis antagandet (se bland annat Scanias årsredovisning för 2006), 2) Tryck från 
bland annat riskkapitalfonder (exempelvis Cevian) har ökat skuldsättningen i företagen över 
analytikernas allmänna tro. Den positiva skevheten i eget kapital kan enligt övriga resultat 
inte förklaras av positivt skeva prognoser för resultat (då dessa är negativt skeva) eller 
negativt skeva utdelningsprognoser (då dessa inte har någon skevhet). Andra förklaringar som 
däremot inte kan förkastas är; Återköp av aktier eller annan typ av utskiftning av eget kapital 
till aktieägarna (exempelvis genomförde Electrolux en utskiftning av Husqvarna under 2005) 
 
I kassaflödet finns en tydligt positiv skevhet i prognoserna för investeringar och negativ i 
förändringar av rörelsekapitalet. Däremot går det inte att se någon tydlig skevhet för övriga 
parametrar; utdelningar samt avskrivningar och goodwillavskrivning. Möjliga förklaringar 
kan vara; 1) Att dessa parametrar inte är första prioritet för analytiker, 2) Högre 
resursutnyttjande än väntat samt 3) Strategiska aspekter (förvånande investeringar och 
konkurrens). 
 
Ett kompletterande mått på hur korrektheten i kassaflödesparametrarna påverkar värderingen 
är att undersöka dess påverkan av kassaflödet mot företaget (FCFF) eller eget kapital (FCFE). 
För att se bidraget från respektive kassaflödesparameter väljer vi att utgå från Damodarans 
(2002) beräkning av FCFF enligt formeln: 
 
FCFF= EBIT(1-Tax rate)+Depreciation-Capital expenditure -∆Working capital  
Formel 8- Kassaflödet mot totalt kapital (Damodaran 2002, s. 383) 

Vilket motsvarar: 
FCFF= EBIT(1-t)-(Investeringar - avskrivningar och goodwillamorteringar)-∆rörelsekapital 
 
Dessutom bör minoritetsintresset av resultatet dras bort då detta kassaflöde inte utgår till 
aktieägarna. Men då minoritetsintresset av resultatet normalt utgör endast en mycket liten del 
av kassaflödet till företaget har vi valt att bortse från denna parameter. Prognosfelen beräknas 
med hjälp av formel 1 samt 2 med förändringen ”kassaflödet mot totalt kapital” i nämnaren. 
De nya beräkningarna ger följande värden:  
 

 
Median 
formel 1 

Median 
formel 2 

Standardavvikelse  Antal 
parametrar 1 2 

Kassaflöde      

Totalt kassaflöde 0,4202 0,1398 3,1914 3,3044 179 
EBIT (1-0,28) 0,1813 -0,0347 1,1808 1,2625 179 
Avskrivningar och 
Goodwillamortering 0,0938 0,0002 0,9161 0,9874 179 
Förändring rörelsekapital 0,1690 -0,0205 2,0045 2,0885 179 
Investeringar 0,3466 0,0942 1,7538 1,8870 179 
Tabell 3- Prognosfel i kassaflödesparametrar i förhållande till kassaflödet mot totalt kapital 

Prognosfelen i förhållande till kassaflödet mot företaget blir lägst i avskrivningar och 
goodwillamorteringar (median 9,38 %), förändring i rörelsekapital (median 16,9 %) samt 
rörelseresultatet med avdrag för skatt (median 18,13 %). Tydligt är att prognosfelet i det totala 
kassaflödet (median 42,02 %) får störst påverkan av prognosfelet i investeringar (median 
34,66 %). Därmed utgör inte dem stora ”individuella” prognosfelen i rörelsekapital så stor 
påverkan på det totala felet i kassaflödesprognosen. För en bättre bild av spridningen se 
histogrammet bilaga 9. 
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Vid en uppdelning av prognosfel per analyshus (samt den tidigare uppdelningen av 
”individuella” prognosfel för kassaflödesparametrarna) blir resultatet enligt nedan: 
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U
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Analyshus 2 1 0,06 0,13 0,13 0,13 0,08 0,11 0,08 0,14 1,09 0,48 0,12 
Analyshus 2 2 -0,02 0,02 0,04 -0,01 -0,07 -0,11 0,02 -0,09 -0,16 0,22 0,00 
Analyshus 1 1 0,06 0,14 0,18 0,22 0,06 0,07 0,06 0,13 1,02 0,33 0,07 
Analyshus 1 2 -0,03 -0,06 -0,08 -0,09 -0,03 -0,04 -0,03 0,02 -0,47 0,23 0,00 
Analyshus 3 1 0,06 0,14 0,19 0,20 0,11 0,14 0,09 0,23 1,08 0,50 0,10 
Analyshus 3 2 -0,01 -0,02 -0,02 -0,10 -0,01 -0,03 0,05 -0,05 -0,13 0,14 -0,08 
Analyshus 4 1 0,05 0,15 0,11 0,15 0,04 0,08 0,05 0,06 1,29 0,53 0,03 
Analyshus 4 2 -0,04 -0,06 -0,04 -0,14 -0,02 -0,02 -0,02 0,01 0,62 0,25 0,00 
Analyshus 5 2 0,09 0,16 0,14 0,16 0,09 0,11 0,12 0,21 0,71 0,42 0,18 
Analyshus 5 1 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 0,06 0,00 0,08 0,12 -0,39 -0,19 0,08 

Tabell 4- Prognosfel uppdelat per analyshus 1 

För att få en mera rättvis bild är det lämpligt att använda samma antal prognostiserade år 
framåt i tiden per analys och analyshus. Vid prognoser enbart gjorda över innevarande år i 
förhållande till analystillfället blir resultatet följande: 
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Analyshus 2 1 0.04 0.15 0.18 0.17 0.07 0.11 0.07 0.17 1.33 0.43 0.12 
Analyshus 2 2 -0.02 0.07 0.09 0.04 -0.07 -0.11 0.00 -0.11 -0.16 0.38 0.00 
Analyshus 1 1 0.04 0.12 0.19 0.15 0.04 0.07 0.04 0.12 1.01 0.34 0.00 
Analyshus 1 2 -0.02 -0.06 -0.11 -0.09 -0.02 -0.05 -0.02 0.00 -0.69 0.24 0.00 
Analyshus 3 1 0.05 0.16 0.15 0.14 0.10 0.10 0.06 0.17 1.54 0.40 0.01 
Analyshus 3 2 0.00 0.04 0.02 -0.05 -0.02 -0.02 0.00 -0.01 -0.42 0.14 -0.01 
Analyshus 4 1 0,04 0,07 0,10 0,14 0,04 0,05 0,05 0,06 2,23 0,70 0,01 
Analyshus 4 2 -0,02 -0,05 -0,04 -0,08 0,00 -0,01 0,01 -0,02 -0,76 0,48 0,00 
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Tabell 5- Prognosfel uppdelat per Analyshus 2 

Resultat- och balansräkningsparametrar från tabell 5 illustreras även i diagramform i bilaga 10 
för att enklare se fördelningen mellan analyshusen. Sammantaget följs prognosfelen åt även 
om det går att se individuella skillnader. Främst i resultaträkningen men även i flera andra 
parametrar hamnar Analyshus 5 och därefter Analyshus 4 i förhållande till övriga analyshus 
på relativt låga prognosfel. I balansräknings och kassaflödesparametrarna ligger även 
Analyshus 1 på relativt lägre prognosfel än övriga. Om någon ska utpekas med relativt högre 
prognosfel än övriga analyshus ligger Analyshus 2 och Analyshus 3 närmast, dock är 
träffsäkerheten i utdelningar hög. Även Analyshus 1 ligger något högre än övriga när det 
gäller parametrarna i resultaträkningen.  
 
För en mera rättvis jämförelse bör hänsyn även tas till månadsfördelningen för utfärdandet av 
analyserna. För att enkelt få en uppfattning används månadsfördelningen från figur 6 över 
analyserna per analyshus vilket multipliceras med ett index där januari ger värde 12, februari 
ger värde 11 och så vidare. Ett genomsnitt av dessa värden återspeglar då genomsnittlig längd 
från analysdatum till innevarande prognosperiods årsredovisning. Ett lägre värde kan antas ge 
bättre prognoser då mer information finns tillgänglig vid datumet för analysen. Fördelningen 
per analyshus blir då enligt tabell 6 nedan. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6- Månadsfördelning för utfärdandet av analyserna per analyshus 

Månadsfördelningen tycks till viss del följa skillnaderna i prognosfel; något högre prognosfel 
för Analyshus 3 och Analyshus 2 samt något lägre prognosfel för Analyshus 4 och Analyshus 
1 (borträknat resultaträkningen). Dock är det svårt att förklara Analyshus 5:s låga prognosfel 
då man i uppdelningen (tabell 6) tillsammans med Analyshus 3 har näst längst genomsnittlig 
längd. Underliggande orsaker till prognosfelens storlek undersöks därför vidare i 
nästkommande avsnitt med fokus på samband till icke-finansiell information. 

5.2 Icke-finansiell information 
Vid kodningen av de 95 analyserna från de fem analyshusen, uppvisades följande fördelning 
utav information, fördelad efter de två huvudkategorierna framtids- och dåtidsrelaterad 
(TFLD respektive THD): 
 

Framtidsrelaterad Icke-finansiell information Totalt 
Förhållande kring företaget  
Konkurrenshot 7 
Hot från substitut 0 
Företagsrelationer med andra 5 
Konkurrenter och deras branschposition 13 
Förändringar i marknader, konkurrens och teknologi  37  

Analyshus 5 1 0.03 0.08 0.08 0.11 0.07 0.05 0.08 0.15 0.71 0.37 0.07 
Analyshus 5 2 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 0.03 0.03 0.04 0.01 -0.19 -0.24 0.07 

Analyshus 4 7.30 

Analyshus 1 8.33 

Analyshus 5 8.47 

Analyshus 3 8.47 

Analyshus 2 9.79 
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Konkurrensmässiga för- och nackdelar 4 
Beskrivning av företagets branschstruktur 0 
Förändring i marknadsandelar 17 
Information gällande ekonomi, företagets branscher eller företaget självt  31 
Konkurrensintensitet 21 
Nyligen skedda förändringar i branschen  0 
Regleringar som påverkar branschen 10 
  
Strategi och Ledning  
Strategisk och ledningsapproach gällande trender 0 
Infrastruktur: Organistations- och affärsstrategi, ledningsfilosofi samt anställdas 
incitament  

0 

Finansiell information gällande ledningens ansvar 0 
Ledningens mål för avkastningsmått mm 6 
Information rörande ledning och styrelse 8 
Beskrivning av ledningens incitament 2 
Beskrivning av stora aktieägare och ägarstruktur 14 
Större mål, strategi och kritiska strategiska faktorer  24 
Ledning av företaget 6 
Mission, övergripande syfte med verksamheten  0 
Tidigare missförhållanden och stridigheter med tidigare direktörer, banker och 
revisorer 

2 

Typ och storlek på ledares ersättning och sätt att beräkna dessa 0 
  
Företagstrender  
Omständigheter i vilka företaget är inblandat som kan leda till framtida ökade eller 
minskade kassaflöden 

2 

Förändringar i finansiell position och varför 1 
Företagets finansiella flexibilitet 7 
Förklaringar till förändringar och skillnader i inf ormation  4 
Kvalitativ prognosinformation 0 
TOTALT 221 

 

Tabell 7- Framtidsrelaterad icke-finansiell information 

Tabell 6 visar att den flitigast förekommande gruppen av framtidsrelaterad icke-finansiell 
information är den innehållande information rörande förändringar på marknader, förändringar 
i konkurrens samt förändringar i teknologi. Därefter följer information gällande ekonomi, 
företagets branscher eller företaget självt, där största delen av referenserna rör valutautsikter 
och räntemarknaden. Ett relativt stort antal referenser till strategi och större mål samt 
konkurrensintensitet är också tydligt. Intressant att notera är att inga referenser gällande 
företagets ledares ersättning hittades och heller ingen information om ledningens ansvar.  
 

Dåtidsrelaterad Icke-finansiell information Totalt 
Förhållanden i företaget  
Beskrivning av branschen och branschstruktur 0 
Medarbetares grad av deltagande och hur detta förändrats 0 
Generell utveckling av branschens stora händelser de senaste fem åren 0 
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Antal anställda, medellön 0 
Beskrivning av förhållande mellan anställda 1 
Beskrivning av verksamheten  12 
Säsongs- och cykelvariationer 11 
  
Produktion  
Mängd och kvalitet av nyckelresurser och leverantörer 0 
Definition av bransch 95 
Beskrivning och giltighetstid för viktiga patent, varumärken mm 2 
Beskrivning av verksamhetens natur och dess sårbarhet   2 
Beskrivning av produkter och tjänster tillhandahållna 10 
Tillväxt i sålda enheter eller medelpriser av dessa enheter 0 
Information rörande geografisk koncentration i produktionsenheter 4 
Garantiförändringar för produkter 0 
Uppfinningar 0 
Stora skillnader i proportionsfördelningen mellan de två största leverantörerna 0 
Icke-finansiell historisk företagsinformation (ofta tio år tidigare)  0 
Nyligen skedda innovationer inom processer, produkter eller tjänster, samt dess 
konsekvenser och ursprung 

0 

Leverantörers förhandlingskraft 0 
Leverantörers nöjdhet 0 
Förmåga att i rätt tid utföra nyckelaktiviteter, som leverans, produktion samt 
utveckla nya produkter 

0 

Trender i priser, försäljning och enhetskostnader samt förklaringar till dessa 23 
Volym av och priser för använt material 0 
Var produceras produkterna och vart levereras de? 0 
  
Kunder  
Geografisk information rörande företagets försäljningsenheter 0 
Regler och teknologi som kan komma att påverka marknaden 0 
Information ur ett marknadsförings-, distributions eller försäljningsperspektiv 19 
Stora förändringar i volymer sålda till de största kunderna 0 
Stora företagsrelationer på kontraktsbasis 3 
Förändringar av marknadens acceptans rörande förändringar i priser, volymer 
och produkter samt varför 

2 

Marknadsgenomträngning samt kvalitet 0 
Kundnöjdhet 0 
Kunders förhandlingskraft 0 
TOTALT 184 

Tabell 8- Dåtidsrelaterad icke-finansiell information 

Samtliga undersökta analyser innehöll en inledande definition av vilken bransch det 
analyserade företaget verkar inom, varför denna grupp är mest välrepresenterad bland 
dåtidsrelaterad icke-finansiell information. Vidare innehöll urvalsanalyserna ett antal 
referenser till marknadsföringsförhållanden samt trender i priser och framförallt försäljning. 
Arbetarnas deltagande och de anställdas medellön berördes dock inte alls i urvalet och heller 
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inte leverantörers och kunders nöjdhet. Nedan följer en sammanfattning av ovan data fördelad 
över analyshus och branscher. 
 
 THD 

(totalt) 
TFLD 
(totalt) 

THD  
(medelvärde) 

TFLD 
(medelvärde) 

Analyshus 2 28 21 1,47 1,11 
     
Analyshus 1 34 55 1,89 3,06 
     
Analyshus 3 53 61 2,79 3,21 
     
Analyshus 4 30 25 1,58 1,32 
     
Analyshus 5 45 27 2,37 1,42 

Tabell 9- Icke-finansiell information, analyshusfördelning 

För de båda kategorierna av information gäller att den maximala mängden dåtidsrelaterad 
information som kan uppnås är 34 och den maximala mängden framtidsrelaterad information 
är 29. I de analyser ingående i urvalet, innehöll som synes de analyser hämtade från 
Analyshus 3 flest referenser gällande såväl framtids- som dåtidsrelaterad information, och 
Analyshus 2 utgör motsatsen med minst dylika antal referenser. För det totala urvalet hittas 
ingen signifikant skillnad i kvantitet mellan dåtids- och framtidsrelaterad icke-finansiell 
information vid statistiskt test (se bilaga 10). 
 
 THD  

(totalt) 
TFLD 
(totalt) 

THD 
(medelvärde) 

TFLD 
(medelvärde) 

Engineering 38 53 1,81 2,52 
     
Retail 27 22 2,70 2,20 
     
Automotive 17 19 1,70 1,90 
     
Banking 11 5 1,22 0,56 
     
Telecom 
Operators 

10 14 1,67 2,33 

     
Pulp & Paper 15 12 2,50 2,00 
     
Metal & Mining 4 3 1,33 1,00 
     
Telecom 
Equipment 

46 38 2,56 2,11 

     
IT/Technology 5 13 1,67 4,33 
     
Construction 4 3 4,00 3,00 
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Media 5 1 2,50 0,50 
     
Pharmaceutical 11 8 1,83 1,33 

Tabell 10- Icke-finansiell information, branschfördelning 

Tydligt utifrån Tabell 2 är att urvalet uppvisar ett förhållande där analyser gällande företag i 
branscherna Construction, Retail och Telecom Equipment innehåller högre andel 
dåtidsrelaterad information än övriga branscher. Exempelvis för branschen Retail är detta ett 
väntat resultat, då tidigare års marknadsföringskampanjer måste utvärderas för att kunna 
bedöma framtida sådana. För framtidsrelaterad information gäller detta i första hand för 
Construction och IT/Technology. Att det senare är fallet kan intuitivt härledas till att 
Construction är en bransch där stora investeringar är sammanknippade med nya affärsprojekt, 
varför ett företags framtida strategi blir extra intressant. Detsamma gäller för den i ständig 
förändring varande branschen IT/Technology, där trender rörande det analyserade företaget 
ständigt måste analyseras. 
 
För att testa hypotes 1 används ekvation 1 från tidigare avsnitt. Innan detta test utförs är dock 
lämpligt att först studera huruvida de oberoende variablerna uppvisar någon korrelation med 
varandra, för att på så sätt säkerställa att inget problem med multikollinearitet föreligger. Då 
korrelationsmatrisen i Tabell 3 visar att ingen korrelation mellan variablerna överstiger 0,7 
eller understiger -0,7 kan enligt gängse praxis problem med multikollinearitet inte anses 
föreligga. Samtliga testers residualer har även testats och funnits vara slumpmässigt fördelade. 
 

  THD TFLD Storlek  LTD/CE ROE Ursprungsland ∆EAR 
THD 1,00       
TFLD 0,35 1,00      
Storlek  0,16 0,19 1,00     
LTD/CE -0,23 -0,23 -0,31 1,00    
ROE -0,09 -0,16 -0,20 -0,09 1,00   
Ursprungsland 0,04 0,02 0,29 0,13 -0,02 1,00  
∆EAR 0,00 0,00 0,10 -0,07 -0,17 0,08 1,00 

Tabell 11-Korrelationsmatris för icke-finansiell information 

Tabell 11 visar resultatet av regressionen rörande vinstprognoser och icke-finansiell 
information. Klart är att varken framtids- eller dåtidsrelaterad information är signifikant i 
detta försök att förklara vinstprognosers korrekthet, medan detta gäller för variablerna rörande 
företagets storlek (99 %-nivån), långfristiga skulder över eget kapital (95 %-nivån) samt 
avkastning på eget kapital (99 %-nivån). Samtliga utav dessa variabler förknippas med mindre 
prognosfel. Modellens förklaringsgrad är 28 %. Tester utförda på varje enskilt analyshus visar 
inga tecken på att signifikanta förhållanden mellan icke-finansiell information och 
vinstprognosers korrekthet föreligger (se bilaga 5). En uppdelning utav datamaterialet i två 
grupper utförs också i analysen där den ena utgörs av den halva av urvalets analyser vilka 
innehåller störst andel icke-finansiell information och där den andra utgör de analyser vilka 
innehåller färre icke-finansiella referenser. Ej heller denna uppdelning ger några signifikanta 
förhållanden. Tester där uppdelning sker i branscher utförs inte i denna studie då alltför få 
observationer i sådana fall skulle delas upp i alltför små grupper för att fungera väl vid 
regression. 
   

R-kvadrat=0,28 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% 
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Konstant 177,27 31,24 5,67 0,00 115,18 239,35 

THD -0,53 2,81 -0,19 0,85 -6,11 5,06 

TFLD -0,28 1,49 -0,19 0,85 -3,23 2,68 

Storlek  -14,50 2,90 -5,00 0,00 -20,26 -8,74 

LTD/CE -1,12 0,47 -2,36 0,02 -2,06 -0,17 

ROE -0,60 0,20 -2,95 0,00 -1,00 -0,19 

Ursprungsland -0,56 8,46 -0,07 0,95 -17,37 16,24 

∆EAR 0,00 0,04 -0,07 0,95 -0,07 0,07 

Tabell 12- Icke-finansiell information och vinstprognoser 

I Tabell 12-14 visas resultaten av de regressioner rörande om analytikers förmåga att förutse 
de kvantitativt största delarna i kassaflödesberäkning beror utav icke-finansiell information i 
analyserna. Tabell 12 visar att ett sådant förhållande ej kan finnas vara signifikant för varken 
framtids- eller dåtidsrelaterad information gällande analytikers förmåga att prognostisera 
avskrivningar. Testet visar dock att de oberoende variablerna LTD/CE och ROE är 
signifikanta på 90 %-nivån, varför förklaringsgraden i detta fall är högre. Vid uppdelning i 
analyshus uppvisas ett positivt signifikant samband (95 %-nivån) mellan framtidsrelaterad 
icke-finansiell information och mer precisa avskrivningsprognoser och ett negativt sådant för 
dåtidsrelaterad information (90 %-nivån)för Analyshus 5 (se bilaga 6). Det förstnämnda 
förhållandet torde kunna förklaras utifrån sambandet att information rörande framtida 
förhållanden som exempelvis strategi och ledning i företaget sammanhänger med ett företags 
framtida investerings- och avskrivningsaktioner, medan det andra kan förklaras av ett alltför 
dåtidsrelaterat fokus från analytikerns sida för att korrekt kunna bedöma framtida 
förhållanden. Dock bör i sammanhanget framlyftas de tidigare studier (refererade i avsnitt 
2.2.1) vilka beskriver förhållandet att analytiker utfärdar medvetet skeva prognoser för att på 
så sätt få tillgång till mer icke-publik information. Ett sådant beteende utav analytiker skulle 
intuitivt leda till att icke-finansiell information i aktieanalyserna på kort sikt skulle vara 
förknippad med sämre parameterprognoser. Ovan avsnitt rörande prognoskorrekthet motsäger 
dock ett sådant samband. Uppdelningen i två skilda analytikergrupper leder inte till att några 
ytterligare samband hittas (se bilaga 9). 
 
R-kvadrat= 0,16 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% 

Konstant 0,08 2,75 0,03 0,98 -5,41 5,58 

THD 0,39 0,25 1,59 0,12 -0,10 0,89 

TFLD -0,18 0,14 -1,26 0,21 -0,46 0,10 

Storlek  -0,08 0,25 -0,31 0,76 -0,59 0,43 

LTD/CE -0,99 0,51 -1,94 0,06 -2,02 0,03 

ROE 0,03 0,02 1,68 0,10 -0,01 0,06 

Ursprungsland 1,06 0,78 1,36 0,18 -0,49 2,61 

∆EAR 0,00 0,00 -0,17 0,86 -0,01 0,01 

Tabell 13- Icke-finansiell information och avskrivningar 

Tabell 13 innehåller resultatet av ett ekvivalent test utfört på analytikers förmåga att förutse 
förändringen i företagets rörelsekapital. Signifikanta förhållanden i modellen på 95 %-nivån 
uppvisas för Storlek, LTD/CE och ROE, och förklaringsgraden är därför högre än för 
avskrivningstestet: 27 %. En uppdelning i analyshus respektive analytikergrupper leder inte 
heller det till att några signifikanta samband upptäcks.  
 

R-kvadrat= 0,27 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% 
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Konstant 21,93 4,30 5,10 0,00 13,34 30,53 

THD -0,30 0,39 -0,77 0,45 -1,07 0,47 

TFLD -0,07 0,22 -0,31 0,76 -0,51 0,37 

Storlek  -1,59 0,40 -3,99 0,00 -2,38 -0,79 

LTD/CE -1,96 0,80 -2,46 0,02 -3,56 -0,37 

ROE -0,07 0,03 -2,85 0,01 -0,13 -0,02 

Ursprungsland 0,89 1,21 0,73 0,47 -1,53 3,31 

∆EAR 0,00 0,00 -0,78 0,44 -0,01 0,01 

Tabell 14- Icke-finansiell information och förändring i rörelsekapital 

Slutligen utförs även ett test rörande variablernas duglighet att förklara analytikernas förmåga 
att prognostisera företagens framtida totala investeringar. Testet uppvisar inga signifikanta 
förhållanden och förklaringsgraden är därför mycket låg för testet. Tester rörande analyshus 
visar att negativa samband mellan de båda grupperna av icke-finansiell information och 
prognoser av rörelskapitalsförändring existerar för analyshuset Analyshus 2, vilket indikerar 
att en analytikers fokus bör skiftas från icke-finansiell information till att istället koncentreras 
på finansiell information. En uppdelning i analytikergrupper leder inte till några ytterligare 
signifikanta samband. 
 

R-kvadrat= 0,04 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% 

Konstant 0,79 1,31 0,61 0,55 -1,82 3,41 

THD 0,05 0,12 0,39 0,70 -0,19 0,28 

TFLD -0,08 0,07 -1,18 0,24 -0,21 0,06 

Storlek  -0,02 0,12 -0,13 0,90 -0,26 0,23 

LTD/CE -0,22 0,24 -0,89 0,38 -0,70 0,27 

ROE 0,00 0,01 -0,50 0,62 -0,02 0,01 

Ursprungsland 0,42 0,37 1,14 0,26 -0,32 1,16 

∆EAR 0,00 0,00 -0,41 0,68 0,00 0,00 

Tabell 15- Icke-finansiell information och totala investeringar 

Ovan tester visar att ytterst få förhållanden kan ses existera mellan värderingsparametrars 
korrekthet och andelen icke-finansiell information i aktieanalyser. För framtidsrelaterad sådan 
information är detta resultat något förvånande med tanke på resultaten i de studier vilka ledde 
fram till hypotesformuleringen (se avsnitt 2.2.2). För dåtidsrelaterad information uppvisar 
testerna ett vänta resultat.  

5.3 Redovisningens kvalitet 
Efter att den kvalitativa studien utav de fem analyshusens aktieanalyser utförts kunde 
slutsatsen dras att inga referenser över huvud taget till det analyserade företagets 
redovisningskvalitet görs i dessa analyser. Detta resultat är i viss mån överraskande med tanke 
på Previts et al. (1994) studier, vilka visade att sådana referenser till vinsters kvalitet var en 
utav de mest frekvent förekommande. Denna skillnad kan dock vara hänförlig till de 
metodskillnader Previts et al. (1994) studie uppvisar gentemot denna. Innebörden för denna 
studie är att hypotes 4 inte är möjlig att testa. Vidare leder detta resultat fram till att test utav 
vår andra hypotes inom området vinsters kvalitet, rörande om företagets ACC i den 
årsredovisning vilken föregår analytikerns prognoser av värderingsparametrar är förknippad 
med hur korrekta dessa värderingsparametrar är, blir ytterligare intressant. Detta då en 
tendens från aktieanalytiker att inte reflektera över korrektheten i den information som 
används i värderingsprocessen, torde leda till att information innehållandes missledande 
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komponenter i högre grad nyttjas. Dessa test föregås dock precis som ovan utav en 
korrelationsmatris (Tabell 15) vilken visar att inget problem med multikollinearitet föreligger 
heller i denna modell. 
 

  Storlek  LTD/CE ROE Ursprungsland ∆EAR Accruals 
Storlek  1,00      
LTD/CE -0,28 1,00     
ROE -0,22 -0,10 1,00    
Ursprungsland 0,34 0,26 0,00 1,00   
∆EAR 0,11 0,05 -0,21 0,09 1,00  
Accruals -0,08 -0,17 0,07 -0,09 0,00 1,00 

Tabell 16- Korrelationsmatris för ACC 

Resultatet  utav testet rörande ACC och vinstprognoser redovisas i Tabell 16 och visar att 
inget signifikant samband mellan ACC och vinstprognosers korrekthet föreligger, vilket även 
är fallet på analyshusnivå.  
 

R-kvadrat= 
0,31  

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 204,79 34,91 5,87 0,00 135,31 274,27 
Storlek  -17,10 3,23 -5,29 0,00 -23,54 -10,67 
LTD/CE -11,51 6,16 -1,87 0,07 -23,78 0,76 
ROE -0,66 0,21 -3,18 0,00 -1,08 -0,25 
Ursprungsland 5,94 9,31 0,64 0,53 -12,59 24,47 
∆EAR 0,00 0,04 -0,06 0,95 -0,07 0,07 
Accruals 1,29 12,45 0,10 0,92 -23,49 26,07 

Tabell 17- ACC och vinstprognoser 

Vidare utförs, precis som ovan, tester gällande kassaflödesparametrar med hjälp utav samma 
modell. Inget utav dessa tester uppvisar något samband mellan ACC och analytikers förmåga 
att på ett bättre sätt prognostisera framtida förhållanden. För avskrivningar fanns heller inget 
samband på analyshusnivå. 
 

R-kvadrat= 
0,13 

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 0,22 2,79 0,08 0,94 -5,34 5,79 

Storlek  -0,04 0,26 -0,17 0,86 -0,56 0,47 

LTD/CE -0,80 0,52 -1,55 0,13 -1,84 0,23 

ROE 0,03 0,02 1,83 0,07 0,00 0,06 

Ursprungsland 0,90 0,77 1,16 0,25 -0,64 2,44 

∆EAR 0,00 0,00 -0,17 0,87 -0,01 0,01 

Accruals 0,58 0,93 0,62 0,53 -1,28 2,44 

Tabell 18- ACC och avskrivningar 

Vid en uppdelning i analyshus ses att högre ACC är på 99 % signifikansnivå förknippat med 
högre prognosfel för Analyshus 4 (se bilaga 7), vilket är det resultat vi förväntat oss av 
undersökningen. 
 



  46   

R-kvadrat= 
0,26 

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 21,20 4,30 4,93 0,00 12,61 29,79 

Storlek  -1,60 0,40 -3,99 0,00 -2,39 -0,80 

LTD/CE -1,90 0,80 -2,38 0,02 -3,50 -0,30 

ROE -0,07 0,03 -2,78 0,01 -0,12 -0,02 

Ursprungsland 0,79 1,19 0,67 0,51 -1,58 3,17 

∆EAR 0,00 0,00 -0,72 0,47 -0,01 0,01 

Accruals 0,57 1,44 0,40 0,69 -2,29 3,44 

Tabell 19- ACC och förändring i rörelsekapital 

På 90 % signifikansnivå visar Analyshus 2 ett negativt samband mellan prognosfel och ACC 
medan Analyshus 1 uppvisar det motsatta förhållandet med ekvivalent signifikans (se bilaga 
8). 
 

R-kvadrat= 
0,02 

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 0,74 1,31 0,57 0,57 -1,88 3,36 

Storlek  -0,02 0,12 -0,14 0,89 -0,26 0,23 

LTD/CE -0,17 0,24 -0,68 0,50 -0,65 0,32 

ROE 0,00 0,01 -0,27 0,79 -0,02 0,01 

Ursprungsland 0,34 0,36 0,94 0,35 -0,39 1,07 

∆EAR 0,00 0,00 -0,33 0,74 0,00 0,00 

Accruals 0,05 0,44 0,11 0,91 -0,83 0,92 

Tabell 20- ACC och totala investeringar 

Tydligt rörande dessa tester är att ytterst få samband hittas i studien rörande aktieanalytikers 
prognoser rörande värderingsparametrar och det analyserade företagets ACC. Detta resultat är 
i viss mån förvånande då ett antal tidigare studier (se avsnitt 2.2.3) visat ett förhållande mellan 
ACC och företagsledares försök att vilseleda marknaden genom företagets redovisning. De 
signifikanta förhållanden som dock hittas visar att ett negativt samband kan ses existera för 
två av kassaflödesparametrarna gällande specifika analyshus och även ett positivt sådant 
förhållande.  
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6. Avslutande reflektioner 
Avslutningsvis sammanfattas resultatet av analysen i slutsatser samt ges förslag på ämnen för 
vidare forskning inom området.    
 

6.1 Slutsatser 
H1: Svenska aktieanalytikers prognoser rörande värderingsparametrar från resultat- och 
balansräkning samt kassaflödesanalys är positivt skeva. 
 
I motsats till merparten av tidigare studier visar vårt resultat (se tabell X) på generellt negativt 
skeva prognoser, H1 kan därmed förkastas. Troliga förklaringar till resultatskillnaden är; 
 
Svenska analytiker har ingen koppling mellan tillgången på analysmaterial och prognosernas 
utsaga. Detta i motsatt mot studier av amerikanska och brittiska analytiker vilka visar på ett 
beroende mellan positiva prognoser samt en bättre tillgång till vital information från de 
analyserade företagen. 
 
Vinstutvecklingen har under den period vilka prognoserna täcker varit oväntat stark. 
Företagen har således överpresterat mot analytikernas allmänna förväntningar. Dessutom 
finns studier som visar på att det finns incitament hos företagen att överträffa analytikernas 
förväntningar, vilket också kan förklara den negativa skevheten. 
 
Praktiskt innebär detta resultat att investerare och analytiker på den svenska marknaden får en 
tydlig bild av tendenserna i de prognosfel som analytikerna uppvisar och därmed kan 
nödvändiga justeringar i värderingsprocessen utföras. 

 
H2: Korrektheten i svenska aktieanalytikers prognoser av värderingsparametrar förbättras 
ju mer framtidsrelaterad icke-finansiell information som analytikerna infogar i sina 
aktieanalyser. 
 
Testerna i studien uppvisar inga signifikanta samband mellan icke-finansiell framtidsrelaterad 
information och prognosers korrekthet, varför hypotes 2 kan förkastas. Ett fåtal samband 
hittas dock på analyshusnivå, där mer framtidsrelaterad information i aktieanalyserna 
förknippas med lägre prognosfel gällande avskrivningar och ett negativt samband gäller för 
totala investeringar. Förklaringen till det positiva förhållandet är intuitiv; ju mer information 
rörande framtida förhållanden som exempelvis företagets strategi, ju bättre prognoser över 
framtida investeringar och avskrivningar. Det negativa förhållandet kan relateras till 
förhållandet att företag kräver positiva prognoser för att delge mer information. Ovan testers 
uppvisande av prognosers negativa skevhet motsäger dock detta.  
 
H3: Korrektheten i svenska aktieanalytikers prognoser av värderingsparametrar påverkas 
ej av mängden dåtidsrelaterad icke-finansiell information som analytikerna infogar i sina 
aktieanalyser. 
 
Inga signifikanta samband gällande det totala urvalet hittas heller för bifogande av 
dåtidsrelaterad icke-finansiell information och parameterprognoser, varför hypotes 3 inte kan 
förkastas. Negativa samband hittas dock rörande avskrivningar och totala investeringar på 
analyshusnivå, vilket kan förklaras utifrån att aktieanalytikern har ett alltför dåtidsrelaterat 
fokus för att kunna tolka framtiden på ett korrekt sätt. 
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Att inga signifikanta förhållanden hittas för testerna rörande H2 är förvånande, då intuitivt ett 
förhållande torde föreligga mellan framtidsrelaterad information och förmågan att 
prognostisera framtida händelser och därmed även värderingsparametrar. Implikationerna för 
praktiker av denna studie är att ett ökat fokus på finansiella data skulle gynna 
värderingsprocessen. Resultatet skall dock tolkas med viss försiktighet dels beroende på 
urvalets storlek och dels på grund av att antaganden rörande aktieanalysers innehåll samt 
analytikers informationsanvändande är kritiska. 
 
H4: Korrektheten i svenska aktieanalytikers prognoser av värderingsparametrar ökar ju 
mer ingående analytikerna refererar till redovisningens kvalitet i sina aktieanalyser. 
 
Denna hypotes är den enda utav de fem framtagna som vi inte kunnat testa i studien. Detta då 
inga referenser till företagets redovisningskvalitet hittades i urvalets analyser. Detta leder 
dock till att nästa hypotes testande blir desto mer intressant. 
 
H5: Korrektheten i svenska aktieanalytikers prognoser av värderingsparametrar är negativt 
relaterat till det undersökta företagets ACC. 
 
Inte heller för testerna rörande denna hypotes hittades några signifikanta samband för det 
totala urvalet varför H5 kan förkastas. På analyshusnivå hittades dock de negativa samband 
mellan ACC och prognoskorrekthet gällande värderingsparametrar som vi förväntat oss. Detta 
då högre ACC indikerar att ledningen medvetet försöker vilseleda investerare med 
redovisningsinformationen och att värderingsparametrarna därmed påverkas negativt. För 
praktiker innebär detta resultat att analyser utav företagets redovisningskvalitet inte bör vara 
högsta prioritet vid en aktieanalys. 

6.2 Förslag på vidare forskning 
När det gäller vidare studier inom området ”mått av analytikers korrekthet” ser vi med störst 
intresse i en utveckling av att undersöka kassaflödesparametrarna. Att mäta prognosfel mot 
realiserade värden i kassaflöde för längre perioder, cirka tio, ger en mer rättvis bild av 
användandet av kassaflödesvärdering. En sådan studie skulle rendera i en förståelse över 
träffsäkerheten i långsiktiga flerperiodsvärderingar. Således ge svar på huruvida användandet 
av kassaflödesvärdering är motiverad. 
 
När det gäller områdena ”icke-finansiell information” och ”redovisningens kvalitet” ser vi 
störst bidrag i att göra mer djupgående analyser av hur analyshusen i verklighet arbetar med 
dessa parametrar. En djupgående analys av detta slag skulle kunna rendera i en förståelse över 
vilka icke-finansiella parametrar som beaktas även om dessa kanske inte skriftligen blir 
medtagna i värderingarna. Vidare en förståelse för om beräkningar och diskussioner förs över 
redovisningens kvalitet  
 
När det gäller korrelation mellan prognosfel, icke-finansiell information och redovisningens 
kvalitet ser vi en möjlig utveckling i förbättrat urval av analyser. Om urvalet är sådant att 
innehållen skiljer sig avseende icke-finansiell information och redovisningens kvalitet men att 
analyserna är utfärdade vid lika tidpunkt och över samma företag skulle ett sambandstest få 
ökad validitet. En sådan studie skulle därmed rendera i ökad insikt över sambandet mellan 
prognosfel och användandet av icke-finansiell information och redovisningens kvalitet. 
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BILAGA 1 Framtidsrelaterad Icke-finansiell informat ion 

 
Förhållande kring företaget 
Konkurrenshot 
Hot från substitut 
Företagrelationer med andra 
Konkurrenter och deras branschposition 
Förändringar i marknader, konkurrens och teknologi (Tillväxt på marknader?) 
Konkurrensmässiga för- och nackdelar 
Beskrivning av företagets branschstruktur 
Förändring i marknadsandelar 
Information gällande ekonomi, företagets branscher eller företaget självt (valutor skall 
med!) 
Konkurrensintensitet 
Nyligen skedda förändringar i branschen  
Regleringar som påverkar branschen 
 
Strategi och Ledning 
Strategisk och ledningsapproach  gällande trender 
Infrastruktur: Organistations- och affärsstrategi, ledningsfilosofi samt anställdas 
incitament  
Finansiell information gällande ledningens ansvar 
Ledningens mål för avkastningsmått mm 
Information rörande ledning och styrelse 
Beskrivning av ledningens incitament 
Beskrivning av stora aktieägare och ägarstruktur 
Större mål, strategi och kritiska strategiska faktorer  
Ledning av företaget 
Mission, övergripande syfte med verksamheten  
Tidigare missförhållanden och stridigheter med tidigare direktörer, banker och revisorer 
Typ och storlek på ledares ersättning och sätt att beräkna dessa 
 
Företagstrender 
Omständigheter i vilka företaget är inblandat som kan leda till framtida ökade eller 
minskade kassaflöden 
Förändringar i finansiell position och varför 
Företagets finansiella flexibilitet 
Förklaringar till förändringar och skillnader i inf ormation (förklaringar till förluster 
mm?) 
Kvalitativ prognosinformation 
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BILAGA 2 Dåtidsrelaterad Icke-finansiell informatio n 

 
Förhållanden i företaget 
Beskrivning av branschen  och branschstruktur 
Medarbetares grad av deltagande och hur detta förändrats 
Generell utveckling av branschens stora händelser de senaste fem åren 
Antal anställda, medellön 
Beskrivning av förhållande mellan anställda 
Beskrivning av verksamheten (utgår från övergripande beskrivning) 
Säsongs- och cykelvariationer 
 
Produktion 
Mängd och kvalitet av nyckelresurser och leverantörer 
Definition av bransch 
Beskrivning och giltighetstid för viktiga patent, varumärken mm 
Beskrivning av verksamhetens natur och dess sårbarhet   
Beskrivning av produkter och tjänster tillhandahållna 
Tillväxt i sålda enheter eller medelpriser av dessa enheter 
Information rörande geografisk koncentration i produktionsenheter 
Garantiförändringar för produkter 
Uppfinningar 
Stora skillnader i proportionsfördelningen mellan de två största leverantörerna 
Icke-finansiell historisk företagsinformation (ofta tio år tidigare)  
Nyligen skedda innovationer inom processer, produkter eller tjänster, samt dess 
konsekvenser och ursprung 
Leverantörers förhandlingskraft 
Leverantörers nöjdhet 
Förmåga att i rätt tid utföra nyckelaktiviteter, som leverans, produktion samt utveckla 
nya produkter 
Trender i priser, försäljning och enhetskostnader samt förklaringar till dessa 
Volym av och priser för använt material 
Var produceras produkterna och vart levereras de? 
 
Kunder 
Geografisk information rörande företagets försäljningsenheter 
Regler och teknologi som kan komma att påverka marknaden 
Information ur ett marknadsförings-, distributions eller försäljningsperspektiv 
Stora förändringar i volymer sålda till de största kunderna 
Stora företagsrelationer på kontraktsbasis 
Förändringar av marknadens acceptans rörande förändringar i priser, volymer och 
produkter samt varför 
Marknadsgenomträngning samt kvalitet 
Kundnöjdhet 
Kunders förhandlingskraft 
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BILAGA 3  Nyckelord som utgångspunkt för sökning efter 
referenser rörande redovisningens kvalitet 

Termer 
accelerated and 
depreciation  
aa;rual(s)  
allowance  
bad and debt  
conservative  
conservatively  
conservatism  
credible 
credibility  
fifo  
lifo  
loss and provision  
reserve  
quality  
uncollectible(s)  
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BILAGA 4 Sammanställning av analytikers prognosfel för 
innevarande prognosperiod 

 

 
Median 
formel 1 

Median 
formel 2 

Procent uell Prognos - 
förbättring (jämfört 

med tabell 2) 
Antal 

parametrar 
Resultaträkning      

Nettoomsättning 0,0368 -0,0167 41,66 % 95 
EBIT (Rörelseresultat) 0,1007 -0,0334 32,57 % 95 
EBT (Resultat före skatt) 0,1141 -0,0371 23,40 % 95 
Net profit (Resultat efter 
skatt) 0,1398 -0,0592 14,27 % 95 
     
Balansräkning      
Summa tillgångar 0,0533 -0,0042 35,37 % 91 
Summa skulder 0,0661 -0,0276 35,03 % 91 
Eget kapital 0,0582 0,0031 27,09 % 91 
      
Kassaflöde     
Avskrivningar och 
Goodwillamortering 0,1088 -0,0151 41,24 % 79 
Förändring rörelsekapital 1,0535 -0,1436 -3,12 % 80 
Investeringar 0,4334 0,0991 10,10 % 80 
Utdelning 0,0072 0,0000 91,31 % 73 
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BILAGA 5 Sammanställning av analytikers prognosfel för 
en prognosperiod framåt 

 
Median 
formel 1 

Median 
formel 2 

Procentuell Prognos - 
försämring (jämfört 

med bilaga 4) 
Antal 

parametrar 
Resultaträkning      

Nettoomsättning 0,0886 -0,0465 -140,67% 73 
EBIT (Rörelseresultat) 0,1327 -0,0354 -31,79% 73 
EBT (Resultat före skatt) 0,1363 -0,0221 -19,43% 73 
Net profit (Resultat efter 
skatt) 0,1655 -0,0709 -18,40% 73 
     
Balansräkning     
Summa tillgångar 0,0884 -0,0148 -65,89% 71 
Summa skulder 0,1000 -0,0437 -51,33% 71 
Eget kapital 0,0930 0,0301 -59,82% 71 
     
Kassaflöde     
Avskrivningar och 
Goodwillamortering 0,1852 -0,0236 -70,21% 64 
Förändring rörelsekapital 0,9417 -0,3497 10,61% 65 
Investeringar 0,4791 0,1999 -10,54% 65 
Utdelning 0,1389 -0,0288 -1828,48% 58 
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BILAGA 11 Vinstprognoser uppdelade i analyshus 

Analyshus 2 
R-kvadrat= 

0,99 
Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 

95% 
Övre 
95% 

Konstant 287,15 60,27 4,76 0,04 27,82 546,48 
TFLD -11,39 7,14 -1,60 0,25 -42,12 19,34 
THD 3,50 5,91 0,59 0,61 -21,94 28,93 
Storlek  -8,52 9,19 -0,93 0,45 -48,08 31,03 
LTD/CE -18,83 20,86 -0,90 0,46 -108,59 70,93 
ROE -3,74 0,75 -4,98 0,04 -6,98 -0,51 
Ursprungsland -98,11 36,04 -2,72 0,11 -253,19 56,98 
∆EAR -0,10 0,06 -1,87 0,20 -0,34 0,13 
Accruals 180,38 63,13 2,86 0,10 -91,24 452,00 
 
Analyshus 1 

R-kvadrat= 
0,72 

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant -1,89 0,82 -2,32 0,06 -3,89 0,11 
TFLD 0,05 0,07 0,81 0,45 -0,11 0,21 
THD 0,00 0,02 0,06 0,95 -0,04 0,04 
Storlek  0,11 0,05 2,03 0,09 -0,02 0,23 
LTD/CE 0,02 0,07 0,21 0,84 -0,17 0,20 
ROE 0,01 0,00 2,26 0,06 0,00 0,01 
Ursprungsland 0,49 0,47 1,04 0,34 -0,66 1,64 
∆EAR 0,00 0,00 2,03 0,09 0,00 0,00 
Accruals -1,06 0,97 -1,10 0,31 -3,44 1,31 

 
Analyshus 3 

R-kvadrat= 
0,26 

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 212,23 229,74 0,92 0,38 -317,56 742,02 
TFLD 11,59 13,71 0,85 0,42 -20,03 43,20 
THD 1,49 9,62 0,16 0,88 -20,69 23,68 
Storlek  -22,86 24,55 -0,93 0,38 -79,46 33,74 
LTD/CE -4,00 35,27 -0,11 0,91 -85,33 77,34 
ROE -2,17 1,64 -1,32 0,22 -5,96 1,62 
Ursprungsland 54,92 74,10 0,74 0,48 -115,96 225,80 
∆EAR -0,04 0,15 -0,27 0,79 -0,38 0,30 
Accruals 37,88 97,34 0,39 0,71 -186,59 262,34 
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Analyshus 4 
R-kvadrat= 

0,81 
Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 

95% 
Övre 
95% 

Konstant -0,86 0,78 -1,10 0,30 -2,66 0,94 
TFLD -0,01 0,02 -0,30 0,77 -0,06 0,05 
THD -0,04 0,05 -0,89 0,40 -0,15 0,07 
Storlek  0,06 0,06 0,98 0,36 -0,09 0,21 
LTD/CE 0,35 0,25 1,40 0,20 -0,22 0,92 
ROE 0,01 0,00 2,94 0,02 0,00 0,02 
Ursprungsland 0,00 0,00 65535,00 #OGILTIGT! 0,00 0,00 
∆EAR 0,00 0,00 -2,14 0,06 0,00 0,00 
Accruals -0,50 0,37 -1,35 0,21 -1,36 0,36 

 
Analyshus 5 

R-kvadrat= 
0,68 

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant -1,47 0,92 -1,61 0,14 -3,51 0,57 
TFLD -0,05 0,08 -0,65 0,53 -0,22 0,12 
THD -0,03 0,07 -0,45 0,66 -0,19 0,13 
Storlek  0,14 0,09 1,62 0,14 -0,05 0,33 
LTD/CE -0,04 0,17 -0,24 0,81 -0,41 0,33 
ROE 0,01 0,00 4,04 0,00 0,00 0,02 
Ursprungsland 0,05 0,14 0,32 0,75 -0,27 0,36 
∆EAR 0,88 1,82 0,48 0,64 -3,17 4,92 
Accruals 0,03 0,10 0,34 0,74 -0,19 0,26 
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BILAGA 12 Prognoser gällande avskrivningar uppdelad e i 
analyshus 

 Analyshus 2 
R-kvadrat= 

0,88 
Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 

95% 
Övre 
95% 

Konstant -4,27 2,16 -1,98 0,19 -13,55 5,02 
TFLD -0,25 0,26 -1,00 0,42 -1,35 0,85 
THD 0,49 0,21 2,29 0,15 -0,42 1,40 
Storlek  0,90 0,33 2,72 0,11 -0,52 2,31 
LTD/CE 0,18 0,75 0,24 0,83 -3,03 3,39 
ROE -0,08 0,03 -2,98 0,10 -0,20 0,04 
Ursprungsland -3,59 1,29 -2,78 0,11 -9,14 1,96 
∆EAR 0,00 0,00 -2,32 0,15 -0,01 0,00 
Accruals 7,02 2,26 3,11 0,09 -2,70 16,74 
 
Analyshus 1 

R-kvadrat= 
0,78 

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 2,52 3,15 0,80 0,45 -5,19 10,22 
TFLD 0,53 0,25 2,11 0,08 -0,08 1,15 
THD -0,06 0,06 -0,92 0,39 -0,21 0,09 
Storlek  0,27 0,20 1,32 0,24 -0,23 0,76 
LTD/CE 0,01 0,29 0,03 0,98 -0,69 0,71 
ROE 0,01 0,01 0,58 0,58 -0,02 0,03 
Ursprungsland -5,34 1,81 -2,95 0,03 -9,77 -0,91 
∆EAR 0,00 0,00 -1,98 0,10 -0,01 0,00 
Accruals 12,14 3,74 3,24 0,02 2,98 21,29 

 
Analyshus 3 

R-kvadrat= 
0,34 

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 1,31 5,25 0,25 0,81 -10,78 13,41 
TFLD 0,16 0,31 0,51 0,62 -0,56 0,88 
THD 0,29 0,22 1,33 0,22 -0,21 0,80 
Storlek  -0,39 0,56 -0,70 0,51 -1,68 0,90 
LTD/CE -0,35 0,81 -0,44 0,67 -2,21 1,51 
ROE 0,04 0,04 1,11 0,30 -0,04 0,13 
Ursprungsland 1,38 1,69 0,81 0,44 -2,52 5,28 
∆EAR 0,00 0,00 0,70 0,50 -0,01 0,01 
Accruals 0,90 2,22 0,41 0,70 -4,22 6,03 

 



  65   

 

Analyshus 4 
R-kvadrat= 

0,62 
Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 

95% 
Övre 
95% 

Konstant 12,90 38,00 0,34 0,74 -74,73 100,53 
TFLD 1,08 1,19 0,91 0,39 -1,66 3,83 
THD -2,60 2,31 -1,13 0,29 -7,93 2,73 
Storlek  -0,93 3,11 -0,30 0,77 -8,10 6,24 
LTD/CE -2,43 12,07 -0,20 0,85 -30,27 25,41 
ROE 0,11 0,16 0,69 0,51 -0,26 0,48 
Ursprungsland 0,00 0,00 65535,00 #OGILTIGT! 0,00 0,00 
∆EAR -0,07 0,05 -1,40 0,20 -0,18 0,04 
Accruals 19,50 18,09 1,08 0,31 -22,21 61,21 

 
Analyshus 5 

R-kvadrat= 
0,82 

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant -1,42 0,86 -1,65 0,13 -3,32 0,49 
TFLD -0,19 0,07 -2,61 0,03 -0,35 -0,03 
THD 0,14 0,07 2,05 0,07 -0,01 0,29 
Storlek  0,16 0,08 1,93 0,08 -0,02 0,34 
LTD/CE -0,20 0,16 -1,30 0,22 -0,55 0,14 
ROE 0,01 0,00 4,50 0,00 0,01 0,02 
Ursprungsland 0,20 0,13 1,52 0,16 -0,09 0,49 
∆EAR -2,42 1,70 -1,43 0,18 -6,20 1,36 
Accruals -0,03 0,09 -0,36 0,73 -0,24 0,18 
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BILAGA 13 Prognoser gällande förändring i rörelseka pital 
uppdelade i analyshus 

Analyshus 2 
R-kvadrat= 

0,99 
Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 

95% 
Övre 
95% 

Konstant 33,15 5,10 6,51 0,02 11,23 55,08 
TFLD 1,96 0,60 3,25 0,08 -0,64 4,56 
THD -2,24 0,50 -4,48 0,05 -4,39 -0,09 
Storlek  -2,00 0,78 -2,58 0,12 -5,35 1,34 
LTD/CE -10,51 1,76 -5,96 0,03 -18,09 -2,92 
ROE -0,21 0,06 -3,23 0,08 -0,48 0,07 
Ursprungsland 0,89 3,05 0,29 0,80 -12,23 14,00 
∆EAR -0,01 0,00 -2,90 0,10 -0,03 0,01 
Accruals 4,06 5,34 0,76 0,53 -18,91 27,02 

 
Analyshus 1 

R-kvadrat= 
0,64 

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 32,49 17,89 1,82 0,12 -11,30 76,28 
TFLD -0,20 1,43 -0,14 0,89 -3,71 3,30 
THD -0,10 0,35 -0,28 0,79 -0,95 0,76 
Storlek  -1,13 1,14 -0,99 0,36 -3,93 1,66 
LTD/CE -0,21 1,63 -0,13 0,90 -4,20 3,78 
ROE -0,17 0,06 -2,84 0,03 -0,32 -0,02 
Ursprungsland -11,31 10,30 -1,10 0,31 -36,50 13,89 
∆EAR -0,01 0,01 -0,90 0,40 -0,03 0,01 
Accruals 29,81 21,26 1,40 0,21 -22,22 81,85 

 
Analyshus 3 

R-kvadrat= 
0,51 

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 3,38 10,98 0,31 0,77 -21,93 28,69 
TFLD -1,34 0,66 -2,05 0,07 -2,85 0,17 
THD 0,58 0,46 1,27 0,24 -0,48 1,64 
Storlek  -0,29 1,17 -0,25 0,81 -2,99 2,41 
LTD/CE -1,18 1,69 -0,70 0,50 -5,07 2,70 
ROE 0,06 0,08 0,72 0,49 -0,12 0,24 
Ursprungsland 3,56 3,54 1,01 0,34 -4,60 11,73 
∆EAR 0,00 0,01 -0,60 0,56 -0,02 0,01 
Accruals 6,73 4,65 1,45 0,19 -4,00 17,45 
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Analyshus 4 
R-kvadrat= 

0,92 
Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 

95% 
Övre 
95% 

Konstant -50,11 14,47 -3,46 0,01 -83,47 -16,75 
TFLD 0,36 0,45 0,80 0,45 -0,68 1,41 
THD 0,70 0,88 0,80 0,45 -1,33 2,73 
Storlek  3,58 1,18 3,03 0,02 0,85 6,31 
LTD/CE 30,39 4,60 6,61 0,00 19,79 40,99 
ROE 0,16 0,06 2,68 0,03 0,02 0,31 
Ursprungsland 0,00 0,00 65535,00 #OGILTIGT! 0,00 0,00 
∆EAR -0,02 0,02 -0,85 0,42 -0,06 0,03 
Accruals 24,28 6,89 3,53 0,01 8,40 40,16 

 
Analyshus 5 

R-kvadrat= 
0,63 

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 12,45 8,06 1,54 0,15 -5,51 30,42 
TFLD -0,37 0,68 -0,55 0,60 -1,90 1,15 
THD 1,02 0,63 1,62 0,14 -0,38 2,41 
Storlek  -0,83 0,76 -1,09 0,30 -2,53 0,87 
LTD/CE 1,34 1,47 0,92 0,38 -1,93 4,61 
ROE -0,04 0,02 -1,99 0,07 -0,09 0,01 
Ursprungsland -2,37 1,23 -1,93 0,08 -5,10 0,37 
∆EAR -33,73 15,98 -2,11 0,06 -69,33 1,88 
Accruals -1,32 0,88 -1,49 0,17 -3,29 0,65 
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BILAGA 14 Prognoser gällande totala investeringar 
uppdelade i analyshus 

Analyshus 2 
R-kvadrat= 

1,00 
Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 

95% 
Övre 
95% 

Konstant 1,16 0,18 6,52 0,02 0,40 1,93 
TFLD -0,23 0,02 -10,86 0,01 -0,32 -0,14 
THD -0,08 0,02 -4,36 0,05 -0,15 0,00 
Storlek  -0,02 0,03 -0,89 0,47 -0,14 0,09 
LTD/CE -0,94 0,06 -15,23 0,00 -1,20 -0,67 
ROE 0,03 0,00 13,18 0,01 0,02 0,04 
Ursprungsland 0,05 0,11 0,45 0,70 -0,41 0,51 
∆EAR 0,00 0,00 4,45 0,05 0,00 0,00 
Accruals -0,54 0,19 -2,90 0,10 -1,34 0,26 

 
Analyshus 1 

R-kvadrat= 
0,59 

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 2,18 3,06 0,71 0,50 -5,32 9,68 
TFLD 0,21 0,25 0,85 0,43 -0,39 0,81 
THD -0,01 0,06 -0,19 0,85 -0,16 0,13 
Storlek  0,11 0,20 0,58 0,58 -0,37 0,59 
LTD/CE 0,29 0,28 1,02 0,35 -0,40 0,97 
ROE 0,01 0,01 0,86 0,43 -0,02 0,03 
Ursprungsland -3,31 1,76 -1,88 0,11 -7,63 1,00 
∆EAR 0,00 0,00 -1,03 0,34 -0,01 0,00 
Accruals 7,47 3,64 2,05 0,09 -1,44 16,39 

 
Analyshus 3 

R-kvadrat= 
0,45 

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 1,74 2,87 0,60 0,56 -4,89 8,36 
TFLD -0,31 0,17 -1,80 0,11 -0,70 0,09 
THD 0,13 0,12 1,08 0,31 -0,15 0,41 
Storlek  -0,18 0,31 -0,60 0,56 -0,89 0,52 
LTD/CE -0,65 0,44 -1,47 0,18 -1,67 0,37 
ROE 0,04 0,02 1,96 0,09 -0,01 0,09 
Ursprungsland 1,16 0,93 1,25 0,25 -0,98 3,29 
∆EAR 0,00 0,00 0,51 0,63 0,00 0,01 
Accruals 0,98 1,22 0,80 0,45 -1,83 3,79 
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Analyshus 4 
R-kvadrat= 

0,73 
Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 

95% 
Övre 
95% 

Konstant 6,85 9,00 0,76 0,47 -13,91 27,62 
TFLD 0,04 0,28 0,13 0,90 -0,61 0,69 
THD 0,97 0,55 1,77 0,11 -0,29 2,23 
Storlek  -0,67 0,74 -0,92 0,39 -2,37 1,02 
LTD/CE 1,55 2,86 0,54 0,60 -5,05 8,15 
ROE -0,02 0,04 -0,40 0,70 -0,10 0,07 
Ursprungsland 0,00 0,00 65535,00 #OGILTIGT! 0,00 0,00 
∆EAR 0,03 0,01 2,38 0,04 0,00 0,05 
Accruals 5,41 4,29 1,26 0,24 -4,47 15,30 

 
Analyshus 5 

R-kvadrat= 
0,71 

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 7,44 6,93 1,07 0,31 -7,99 22,88 
TFLD 0,51 0,59 0,88 0,40 -0,80 1,82 
THD 0,04 0,54 0,08 0,94 -1,16 1,25 
Storlek  -0,62 0,66 -0,94 0,37 -2,08 0,84 
LTD/CE 0,81 1,26 0,64 0,54 -2,00 3,62 
ROE -0,07 0,02 -3,79 0,00 -0,11 -0,03 
Ursprungsland -0,90 1,05 -0,86 0,41 -3,25 1,44 
∆EAR 9,01 13,73 0,66 0,53 -21,59 39,60 
Accruals -0,32 0,76 -0,42 0,68 -2,01 1,37 
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BILAGA 15 Prognoser gällande värderingsparametrar 
uppdelade i analytikergrupper 

Grupp 1 utgör gruppen utav analytiker med mest icke-finansiell information i sina analyser. 
Grupp 2 utgör övriga analytiker. 
 
Vinstprognoser 

  Grupp 1 Grupp 2 
Medelvärde 3,850788 4,994248 
Varians 565,5999 1083,621 
fg 46  
t-kvot -0,19088  
P(T<=t) 
ensidig 

0,42473  

t-kritisk 
ensidig 

1,67866  

P(T<=t) 
tvåsidig 

0,849461  

t-kritisk 
tvåsidig 

2,012896   

 
 
Avskrivningar 

  Grupp 1 Grupp 2 
Medelvärde 0,863617589 0,737157 
Varians 4,529762104 3,730831 
t-kvot 0,245376956  
P(T<=t) 
ensidig 

0,403842095  

t-kritisk 
ensidig 

1,692360258  

P(T<=t) 
tvåsidig 

0,807684189  

t-kritisk 
tvåsidig 

2,034515287   

 
Förändringar i rörelseresultat 

  Grupp 1 Grupp 2 
Medelvärde 2,304164194 2,108241 
Varians 6,748324433 16,29385 
t-kvot 0,227602584  
P(T<=t) 
ensidig 

0,410679751  

t-kritisk 
ensidig 

1,692360258  

P(T<=t) 
tvåsidig 

0,821359503  
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t-kritisk 
tvåsidig 

2,034515287   

 
Totala Investeringar 

  Grupp 1 Grupp 2 
Medelvärde 0,771823279 0,704016 
Varians 0,936229097 0,668807 
t-kvot 0,302887053  
P(T<=t) 
ensidig 

0,381938548  

t-kritisk 
ensidig 

1,692360258  

P(T<=t) 
tvåsidig 

0,763877097  

t-kritisk 
tvåsidig 

2,034515287   

 
 
 
 



  72   

 

BILAGA 16 Test av skillnader mellan bifogade refere nser 
rörande dåtids- respektive framtidsrelaterad icke-f inansiell 
information 

  THD TFLD 
Medelvärde 2,031578947 2,010526316 
Varians 1,009630459 3,69137738 
t-kvot 0,112278452  
P(T<=t) 
ensidig 

0,455421024  

t-kritisk 
ensidig 

1,661225856  

P(T<=t) 
tvåsidig 

0,910842047  

t-kritisk 
tvåsidig 

1,985523395   

 

 

  
 
  

 


