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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till forskningsområdet och fokusen för denna uppsats i 

form av forskningsfråga, syfte och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Aktiemarknaden har visat kraftiga svängningar de senaste sex åren där konjunkturläget med 

splittrade makroekonomiska och inte minst politiska åsikter visar på ett gravt obalanserat 

Europa. Ett obalanserat USA som hankar sig fram, ett alltmera ekonomiskt och demografiskt 

inklämt Japan och inte minst ett överhettat Kina, indikerar att turbulenta svängningar på 

marknaden är att vänta. Ökade spekulationer på marknaden i kombination med allmänhetens 

växande krav på resultat från företagen kan vara en av orsakerna till större och snabbare 

konjunkturskiftningar.  

Under konjunkturnedgångar tenderar inlåningsräntan hos bankerna att sänkas. Den magra 

avkastningen på bankkontot har gjort att investeringar på aktiemarknaden sannolikt är ett 

intressantare alternativ än att förränta pengarna på banken. I svagare konjunkturer har 

aktiekurserna en generell tendens att fluktuera med en nedåtgående trend. Kombinationen av 

låga räntor och haltande värdeförändring gör att investerare kan tvingas att söka sig till 

alternativa placeringsstrategier.  

Ett aktieinnehav består av två variabler, utdelning och värdeförändring, som tillsammans 

bildar aktiens totalavkastning.(Berk & DeMarzo, 2011,s.253). Svenska Dagbladets 

undersökning visar att utdelningar är förhållandevis trögrörliga jämfört med 

värdeförändringar i aktien, framförallt i kristider, vilket medför ett förhöjt fokus på 

direktavkastning. (Svenska Dagbladet, 2012).     

”Börserna skakar. Inte ens bankkontot känns säkert. I oroliga börstider 

rekommenderas emellanåt att placera i aktier med hög utdelning.”
 
(Affärsvärlden, 

2008) 

I oroliga tider har användningen av en placeringsstrategi som baseras på direktavkastning 

blivit ett populärare tillvägagångssätt men hur svårt är det att spekulera i framtida 

utdelningar? Hur tillförlitliga blir prognoserna vid reviderade vinstutsikter? Vi har valt att 

fördjupa oss i utdelning och vinst eftersom det kan ge en indikation på ett företags finansiella 
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ställning. Analogt kan fråga sig hur företag exempelvis kan motivera en ökande 

utdelningstillväxt gentemot investerare, när företaget avskedar personal samtidigt som de har 

en ansträngd likviditet?  

När Aktiespararna gjorde en webbundersökning i februari om vikten av utdelning gentemot 

totalavkastning ansåg 25 procent att den var viktigast och 66 procent att den var ganska viktig 

men att faktorer som framtidsutsikter har större påverkan (Aktiespararna, 2012). Spekulation 

kring framtidsutsikterna är en faktor som vi tror analytiker värdesätter när de gör 

utdelningsprognoser. Ett försämrat tillväxtscenario bör ge investeraren uppfattningen om en 

eventuell oförändrad alternativt reviderad utdelning från företagen. Det är komplext att 

förutspå utdelningar, en uppskattning av företagsvinster, procentuell summa som ska delas ut, 

antal aktier som kommer finnas i framtiden samt vilken utdelningspolicy företaget använder 

sig av. Faktorerna är några i raden som har möjlighet att påverka tillförlitligheten hos 

prognoserna. Tillförlitligheten hos prognoserna har ökat i takt med att den har blivit viktigare 

i en tillvaro med snabbare konjunkturskiftningar och ökade krav från investerare. Kunskapen 

kring direktavkastning bör därför vara av ett större intresse då man vill erhålla en god 

behållning över konjunktursvängningarna. 

1.2 Problemdiskussion  

Generellt sett tror vi att prognoser kommit att spela en större roll för investerare och 

finansiella institut till följd av en allt mer internationaliserad och volatil marknad. Lang och 

Lundholm (1996) studerade relationen mellan prognosers noggrannhet, graden av information 

på marknaden och vikten av att använda ledningen som informationskälla. De poängterade att 

prognosprecisionen ökade för företag som lämnade ut högkvalitativ information till 

analytikerna. Lintner (1956) förklarade i sin studie kopplingen mellan vinst och ledningens 

förhållningssätt till utdelning. Han menade att utdelningsförändringen bestäms av företagets 

nuvarande vinst och information om de framtida vinsterna. Utdelningar ger signaler till 

marknaden om hur det går för företaget. (ibid). En höjd utdelning kan ur en investerares 

synvinkel tolkas som att företaget har en positiv framtidsutsikt och således borde de vara 

tillräckligt likvida för att genomföra framtida utbetalningar till aktieägarna. Analogt kommer 

en minskad utdelning få motsatt effekt. (Miller & Modigliani, 1961) 

Ett problem för analytikern är att företag har mer än ett sätt att disponera vinsterna. De kan 

själva behålla eventuella vinster för att till exempel göra reinvesteringar i den egna 

verksamheten, göra återköp av aktier, minska skuldsättningen eller stärka likviditeten inför 
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framtida oroliga år (Berk & DeMarzo, 2011). Studier om utdelningsprognoser anses som 

bristfälliga eftersom fokus oftare har lagts på forskning om vinstprognoser (Brown, Clarke, 

How & Lim, 2002; Brown, How & Verhoeven, 2007).  

”This oversight is surprising given the importance of dividend forecasts for 

valuation of equity indices and the determination of cash flows from equity funds.” 

(Brown et al, 2007, s. 412) 

Kombinationen av vinst och utdelning är central för utdelningsprognosens trovärdighet 

samtidigt som forskning inom området är bristfällig. Det ger oss incitament att i denna studie 

göra en jämförelse mellan utdelning, vinstprognoser och tillförlitligheten på marknaden. 

I oroliga tider rekommenderar Affärsvärlden att placera kapitalet i aktier med hög utdelning. 

Kombinera det med Svenska Dagbladets undersökning där hela 91 procent ansåg att utdelning 

är viktigt. Då investerares intresse ligger i att maximera sin avkastning oavsett rådande 

konjunkturläge och trovärdigheten i utdelningsprognoserna påverkar investerares beslut om 

var de ska göra placeringen. Tillförlitligheten i prognoserna bör vara av betydelse för både 

investerare och företag. Därför tror vi att det är av vikt för en placerare att prognoser som de 

baserar besluten på också är reliabla.   

1.3 Forskningsfråga 

 Hur tillförlitliga är utdelningsprognoser jämfört med faktiska utfall?  

i. Hur väl överensstämmer utdelnings- respektive vinstprognoser med 

varandra vid en jämförelse?  

ii. Finns det storleksmässiga eller branschmässiga skillnader sett till 

prognosframställandet? 

1.4 Syfte  

Vårt syfte är att undersöka tillförlitligheten i utdelnings- och vinstprognoser som 

beslutsunderlag för investerings- eller placeringsbeslut på aktiemarknaden. Vår intention är 

även att undersöka sambandet mellan vinstprognoser och utdelningsprognoser. Detta görs 

eftersom vinsten tenderar att spegla hur mycket ett företag har för avsikt att dela ut. Vår 

utgångspunkt är att analysera vår empiri utifrån faktorer som litteratur och tidigare forskning 

har visat påverkar prognoser. Därefter undersöks om olika branscher tenderar att få mer eller 

mindre träffsäkra prognoser och även hur storlek och information påverkar prognoser 

undersöks i en jämförelse mellan Large och Mid Cap. 
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1.5 Avgränsningar  

Bolagen vi undersöker kommer ifrån NASDAQ OMX Stockholm, närmare bestämt Large och 

Mid Cap. Small Cap tar vi inte med i undersökningen på grund av att de inte i lika stor 

utsträckning lämnar utdelning. Tidsperioden som vi valt att förhålla oss inom är fem år, 2007 

till 2011. Prognoser är ett förhållandevis spekulativt område vilket försvåras genom kraftiga 

konjunktursvängningar. Vår utgångspunkt är om analytiker klarar av att framställa 

tillförlitliga prognoser på turbulenta marknader, kommer de även kunna genomföra reliabla 

prognoser när det är stiltje på marknaden. Vi anser därför att uppsatsen är representativ även 

om vi endast väljer att beröra en femårig historia.  

1.6 Målgrupp  

Uppsatsen riktas främst till lärare och högskolestudenter på kandidatnivå som har en 

företagsekonomisk inriktning. Viss förkunskap i företagsekonomi, statistik och 

grundläggande förståelse i terminologin underlättar för den som vill ta del av uppsatsen.   

1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 2: I detta kapitel introducerar vi läsaren för forskningsstudier som berör det 

aktuella ämnet.  

Kapitel 3: Här presenteras val av metod och hur vi gått tillväga vid datainsamling samt 

introducerar läsaren för Wilcoxons teckenrangtest. Vi redovisar även de 

hypotesformuleringar som ligger till grund för vår studie. 

Kapitel 4: Här redovisas det empiriska resultatet samt gör en analys mot bakgrund av 

teorin.  

Kapitel 5: I det sista kapitlet presenterar vi våra slutsatser, reflektioner och ger förslag till 

framtida forskning. 
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2. Teori  

Detta kapitel presenterar relevanta teorier som är bakgrunden till analysen av den empiriska 

studien.  

 

2.1 Utdelningspusslet  

Fischer Black frågade sig 1976 varför företag lämnar utdelningar och vilka signaler det sänder 

till marknaden. Problematiken kring utdelningar och företagsvärderingar som hängt med 

sedan Miller och Modigliani (1961), kallas för ’the dividend puzzle’, fortsättningsvis översatt 

till utdelningspusslet. Utdelningspusslet refererar till fenomenet att många företag fortsätter 

att betala utdelningar trots att risken för diverse transaktionskostnader som utdelningspolicyn 

ger upphov till. Fisher Black ansåg att utdelningspolicyn informerade något konkret om 

företaget även om ledningen inte delger information till marknaden. Trots de signaleffekter 

som utdelningspolicyn har hittade Black inte några incitament till varför företag lämnar 

utdelningar.  

Steven Mann (1989) gjorde en studie som var en vidareutveckling av Blacks tankegångar om 

utdelningspusslet. Mann studerade vilka effekter utdelningar hade på bland annat information. 

Han ansåg att utdelningspusslet inte existerar på en perfekt kapitalmarknad. Studie visade 

också att utdelningar gav signaleffekter till marknaden men att det då vore särskilt intressant 

att titta på vilken information ledningen förmedlade.  

2.2 Utdelningspolicyns signal - och klienteleffekter 

Styrelsen har bland annat till uppgift att ge förslag till hur mycket företaget ska lämna i 

utdelning. Beroende på investeringsbehovet, framtidsutsikter, belåningsgrad och den 

finansiella ställningen skiljer sig utdelningarnas storlek mellan företagen. Valet av 

utdelningspolicy får konsekvenser för företaget i form av att omvärlden tolkar besluten 

antingen som en positiv eller negativ signal, vilket påverkar investerarnas vilja att placera. 

Konsekvenserna kallas för signal- och klienteleffekter. Signaleffekterna är de tolkningar som 

marknaden gör på utdelningen.  En föhöjd utdelning kan tolkas som att företaget har en 

positiv framtidssyn vilket sprider trygghet bland investerare. Vid en minskad utdelning ger 

företaget en indiktation till investerare om en svag likviditet och försämrad framtidstro. (Berk 

och DeMarzo, 2011) 
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Miller och Modigliani (1961) introducerade begreppet klienteleffekter vilket påverkar 

utdelningspolicyn på en icke perfekt marknad. Klienteleffekten innebär att företag tenderade 

att dra till sig investerare som intresserade sig för företagets utdelningsandel. Klienteleffekten 

speglar de stora aktieägarnas önskemål som ska tillgodoses gällande utdelningsandel. 

Effekten delas upp i två delar, hur mycket utdelning som ska lämnas eller om man förlitar sig 

på en värdeförändring i aktien och väljer till exempel att göra investeringar. (Lee, 2006, s.58) 

Utifrån teorin anser vi att storägarnas inflytande på organisationen föreligger helt logiskt. 

Problemet som uppstår blir om företaget har en bestämd policy gällande utdelningar. Om en 

egocentrisk ställning existerar hos huvudägarna, sett till ekonomiskt egenintresse finns risken 

att signalfel uppstår gentemot marknaden. En konsekvens som vi tror kan uppstå ur en 

analytikers synvinkel är att prognoserna som görs blir mindre träffsäkra och användbarheten 

för allmänheten sjunker.  

Det finns tre stycken utdelningspolicies; residual, oberoende och simultan utdelningspolicy. 

Residual utdelning innebär att företaget använder den kvarstående delen av nettovinsten till 

utdelning, efter eventuella investeringar med mera. I den oberoende utdelningspolicyn väljs 

utdelningsstorleken utifrån faktorer som till exempel önskemål från aktieägarna. Den 

simultana utdelningspolicyn är en kombination av den residuala och oberoende och tar 

därmed hänsyn till både inre och yttre faktorer vilket innebär att även makroekonomiska 

faktorer beaktas. (Alkebäck, 1997, s. 5) 

2.3 Utdelningsprognoser och kassaflödets påverkan 

Det generella målet för företag är att göra vinst. När ett företag har gjort vinst kan man välja 

att antingen behålla vinsten inom företaget, för att till exempel reinvestera i projekt eller 

bygga upp kassareserverna. Ett annat alternativ är att vinsten används till utbetalningar, 

exempelvis återköp av aktier eller utdelningar till aktieägarna (Berk & DeMarzo, 2011). En 

variabel som påverkar ett företags förmåga att lämna utdelning är kassaflödet. Kassaflödet 

kan ge en fingervisning om företagets möjligheter att bland annat generera likvida medel i 

framtiden. Det är möjligt för företag att ha en hög nettoomsättning men ändå inte kunna betala 

ut utdelning eller investera. Problemet handlar ofta om att omvandla försäljningen till ett 

positivt kassaflöde. Om kassaflödet är negativt och företaget har som policy att ge utdelning 

blir således företagen tvungna att antingen låna, sälja tillgångar eller utnyttja gamla reserver 

för att tillfredsställa ägarna. (Fraser & Ormiston, 2010). 
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2.4 Koppling mellan utdelning och vinst  

År 1956 publicerade John Lintner en studie där han förklarade ledningens syn på kopplingen 

mellan utdelning och vinst. Där framkom att utdelningsförändringen bestäms av företagets 

nuvarande vinst. Lintner fann gemensamma egenskaper bland de undersökta företagen 

gällande deras utdelningspolicy. Majoriteten av företagen försökte undvika att göra 

förändringar i utdelningar om det fanns en god chans att få dem återförda inom en närliggande 

framtid. Ledningen ansåg att företagen bör ha långsiktiga utdelningsmål. En anledning till att 

ändra utdelning var om det skedde en oväntad förändring i vinst. 

När det gäller ledningens synsätt på utdelning upptäckte Lintner att företagsledningar tenderar 

att tro att en jämn utdelningsförändring eftersträvas av aktieägarna. Man justerar utdelningen i 

förhållande till vinsten för att bevara en jämn utdelningstakt i framtiden. En utdelningstillväxt 

som ökar i jämn takt kan ge en missvisande bild till aktieägaren gällande företagets finansiella 

ställning. Utifrån sina upptäckter skapades en modell, Partial-Adjustment Model, som 

handlade om att företag önskade en viss nivå på sina utdelningar baserade på deras förväntade 

vinst. (ibid.)  

2.5  Irrelevansteorin  

En av de vanligaste artikelreferenserna när det gäller utdelningspolicy är Miller & 

Modiglianis irrelevansteori från 1961. Studien omfattade relationen mellan aktiepris och 

tillväxttakt för vinster respektive utdelningar. Kontentan av forskningen blev att oavsett 

vilken utdelningspolicy företaget valde hade inte valet påverkan på företagets värde. 

Förutsättningen för teorin var att man utgick från en perfekt kapitalmarknad som uppfyllde 

vissa kriterier:  

- I den perfekta marknaden finns inga skatter, transaktionskostnader eller 

utgivningskostnader som är förknippade med aktiehandel. Köpare och säljare har 

samma tillgång till information.  

- I en perfekt marknad ingick rationella investerare som vill få sitt innehav att öka i 

värde men som är ointresserad om det sker i form av kontanter eller som en ökning av 

aktievärdet. (ibid., s.412) 

Det betyder att oavsett om företaget väljer att lämna utdelning eller göra återköp av aktier 

påverkar det inte avkastningen eller företagets bolagsvärde. Forskarna förstod att perfekta 

kapitalmarknader inte existerar och kunde avslutningsvis enas om att utdelningspolicyn har en 
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påverkan gentemot marknaden i form av signaler. De refererade till Lintners (1956)  studier 

om jämn utdelningstakt och menade att när en förändring sker en, i en konsekvent 

utdelningspolicy, skickar det signaler till investerare. Investerarna kommer tolka 

förändringarna som att företagsledningen reviderat sin syn de framtida vinsterna. (ibid.) 

2.6 Informationssymmetri 

Lang och Lundholm (1996) upptäckte kopplingen mellan informationsfrekvens och 

prognosers tillförlitlighet. En väsentlig del av informationen som analytiker använder kommer 

direkt från företagen. Företagen kontrollerar därav indirekt en del av prognosernas 

tillförlitlighet. Genom ökad informationssymmetrin förbättras tillförlitligheten i 

förväntningarna som marknaden har på företaget. Analogt får ett sämre informationsflöde 

motsatt effekt. Lang och Lundholm poängterade att företag undviker att delge all information 

de förfogar över eftersom det tenderar att göra mer skada än nytta för verksamheten. Den 

varierande information verksamheter ger gentemot marknaden kan komplicera analytikerns 

förmåga att göra tillförlitliga prognoser.  

2.6.1 Organisationers storlek och branschtillhörighet 

Patz (1989) hittade i sin studie ett samband mellan prognosers tillförlitlighet och företagens 

storlek och som bekräftar Lang och Lundholms studie om vikten av informationsfrekvens för 

tillförlitliga prognoser. Kopplingen mellan företagsstorlek och prognosers tillförlitlighet har 

att göra med att större företag anses som stabila och får mer uppmärksamhet av media. Detta 

resulterade i att analytiker fick större tillgång till information om företaget vilket i sin tur 

resulterar i prognoser som är mer tillförlitliga. I studien bekräftades att prognosers 

tillförlitlighet varierar beroende på vilken bransch företaget tillhör. Industrisektorn visade sig i 

hans undersökning vara svårare att prognostisera jämfört med övriga branscher. (ibid) Även 

Bhushan (1989) bekräftade relevansen av information och utläste av sin studie att företag 

tjänar på att offentliggöra information. 

2.7 Prognosteori 

Prognosteori handlar om att försöka förutsäga framtiden med hjälp av kända faktorer från det 

förflutna och nuet. Analytiker använder sig av fundamentalanalys och teknisk analys. De har 

tillgång till kvantitativ data, som används i statistiska uträkningsmodeller, men även 

kvalitativa data i form av information direkt från företagen. Brown et al (2002) redogör för att 

tidigare studier har visat att analytiker gör mer träffsäkra prognoser än till exempel statistiska 
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tidsserie-modeller på grund av bland annat det breda spektrum av information som en 

analytiker har tillgång till. 

2.8 Utdelningstillväxt 

Gordon (1959) framställde en modell, Dividend Growth Model, som räknar ut 

utdelningstillväxten på ett företag. Modellen används för att värdera aktier baserat på nuvärdet 

av framtida utdelningar. Om vi antar att tillväxttakten är konstant för ett företag, och man 

använder sig av till exempel nuvarande aktiepris, ger modellen användaren en möjlighet att 

räkna ut framtida utdelningar givet att det finns ett avkastningskrav.  

 

PV står för aktievärdet, D1 är utdelning, k är avkastning på kapitalet och g är tillväxttakten i 

all oändlighet. Gordon lägger fram olika hypoteser i studien där en av dem handlar om att 

investerare egentligen köper utdelning när de investerar eftersom utdelning är en ström av 

betalningar som de förväntas få utöver det aktuella värdet. Gordon hävdar att investerare är 

intresserade av tillväxttakten och inte den faktiska utdelningen. En hög initial utdelning ses 

som något negativt eftersom det påverkar tillväxttakten. Investerare väljer att investera i 

företag som har initialt låga utdelningar eftersom de anses ha större tillväxttakt i framtiden. 

(ibid.) 

2.9 Psykologins påverkan på prognoser 

Inom finansiell beteendevetenskap har man studerat hur psykologiska fenomen som bland 

annat fördomar och heuristik påverkar beslutsfattande.(Shefrin, 2007) Vi redogör nedan för de 

teorier som påverkar analytikers beteende vid prognosframställning och som understöder 

denna studies analys. 

2.9.1 Flockbeteende och överoptimism  

Studier har visat att det finns ett samband mellan optimistiska och pessimistiska 

vinstprognoser sett till analytikers flockbeteende. Flockbeteendet innebär att analytiker låter 

sig påverkas av gruppen och inte gärna väljer att ’sticka ut från mängden’. Andersson (2009) 

visade i sin avhandling att det finns en tendens att förlita sig på majoriteten och bortse från 

minoriteten oavsett majoritetens prestation. 
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”Tidigare forskning bevisar att flockbeteende förekommer på aktiemarknaden. 

Detta ses som ett hinder för en effektiv aktiemarknad, eftersom flockar av 

investerare kan luras in i riskfyllda investeringar, vilket i sin tur leder till extrema 

svängningar i aktiepriser och instabilitet av marknaden.” (Andersson, 2009, s.8) 

De Bondt och Forbes (1999) studerade flockbeteende hos analytiker och såg att de oftare 

lutade mot en överoptimistisk hållning. En anledning var att de påverkades av informationen 

som lämnades av ledning och styrelse. Analytikerna, som är anställda hos investmentbanker 

eller mäklarfirmor, kan också drivas av egna ekonomiska intressen. Schipper (1991) såg i sin 

studie att analytiker tenderade att lägga fram mer positiva prognoser i ett försök att få kunder 

att köpa aktier eftersom de fick provision på sina säljrekommendationer. Den positiva 

prognosen hjälpte analytikern att underhålla relationen med företagsledningen vars 

vinstprognoser analytikern hade prognostiserat.  

De Bondt och Forbes (1999) såg att en positiv informationsprognos resulterade i en ökad 

aktiehandel. Hur analytiker tar till sig varierande information kunde skilja sig åt. Seniora 

analytiker tenderade att vara mer ovilliga att vara först med att delge marknaden negativ 

information. Beteendet kan härledas till bland annat karriärmässiga anledningar. De unga och 

oerfarna analytikerna hade inte de motiven utan fungerade mer som opinionsledare i sådana 

situationer.  

2.10 Forskning av relevans för vår studie 

Brown et al (2002)  gjorde en studie om tillförlitlighet i utdelningsprognoser på den 

australiensiska marknaden. Forskarna i studien tog upp ett antal faktorer som påverkar 

prognosframställningen bland annat informationsflöde, företagets storlek, utdelningspolicy, 

beteendevetenskapliga teorier och företagets finansiella ställning (ibid).  Med inspiration från 

deras studie har vi valt teorier som sträcker sig från de beslut som ledningen tar gällande 

utdelningspolicyn till psykologiska aspekter som påverkar analytikerns beslutsfattande 

gällande prognoser. Tabell 2:1 ger en överblick av de teorier som belyser faktorer som vi 

ansett vara intressanta eftersom de alla bidrar till en diskussion om utdelningsprognoser. 
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Faktor Författare (År) Förklaring 

Utdelningspusslet 

 

Utdelningspolicy 

Mann (1989)  

Black (1976) 

Miller&Modigliani (1961) 

Varför företag ger ut utdelning är fortfarande en 

gåta 

Val av utdelningspolicy genererar signal- och 

klienteleffekter 

Signaleffekter 

 

Lintner (1956)  

Miller&Modigliani (1961)  

Black (1976) 

Mann (1989) 

Utdelning signalerar framtidsutsikter 

Klienteleffekter Lintner (1956)  

Miller&Modigliani (1961) 

Utdelning drar till sig vissa investerare 

Informationssymmetri Lang&Lundholm (1976) 

Mann (1989) 

Patz (1989) 

Bushnan (1989) 

Informationsmängden som ges ut av företag , 

beroende på storlek och bransch, påverkar 

prognosers tillförlitlighet. 

Utdelningstillväxt Gordon (1959) Modell som räknar ut utdelningstillväxten 

Överoptimism& 

flockbeteende 

Schipper(1991)  

De Bondt&Forbes(1999)  

Andersson(2009) 

Överoptimism och flockbeteende hos anlytiker  

påverkar  hur prognoserna blir. 

Tabell 2:1: Översikt över faktorer som författarna berör. 
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3. Forskningsmetod 

I detta kapitel förklarar vi forskningsmetoder som använts för att samla in och analysera 

empirisk data, urval av data och val av källor. 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Det finns två olika metoder att tillgå när man genomför en undersökning; kvalitativ och 

kvantitativ (Bryman & Bell, 2005). Vi valde att göra en kvantitativ studie med hänsyn till 

uppsatsens frågor.  Vid utformandet av en uppsats förekommer det två arbetssätt; induktivt 

och deduktivt (Patel & Davidson, 2011). Initiala arbetet påbörjades induktivt med 

hypotesformulering utifrån empirin för att vid litteraturgenomgången gå över till deduktivt där 

teorin utgör grunden (ibid).  Teorierna användes sedan för att analysera resultatet. Det primära 

syftet med uppsatsen är att ta reda på hur tillförlitliga utdelningsprognoser är gentemot 

verkligt utfall men även om det går att visa skillnader på branscher och storlek. Det sekundära 

syftet är att jämföra vinst- och utdelningsprognosers tillförlitlighet. Detta görs genom en 

litteraturgenomgång och en analys mot bakgrund resultaten gällande den primära frågan. Åren 

2006 till 2010 ligger som grund för undersökning av utdelnings- och vinstprognosernas 

trovärdighet.     

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Primärdata 

Det finns ett antal olika marknadsplatser där aktiehandel sker men vi har gjort bedömningen 

att NASDAQ OMX Stockholm är en marknad med tillräckligt många företag för att vi ska 

kunna genomföra undersökningen. Som utgångspunkt har vi valt att använda oss av 40 bolag 

ifrån Large- och Mid Cap. Se bilaga 1 för en specifikation över vilka bolag som vi valt att 

använda. Bakgrunden till valet av den svenska marknaden består av två huvudskäl. Det första 

är att ingen likande undersökning tidigare genomförts. Anledning två är att Large och Mid 

Cap är de två marknader som mest handel sett till antal omsatta aktier och kan förse oss med 

en ansenlig möjlighet att göra ett lämpligt urval av företag. Datan som har använts är 

insamlad från respektive företags årsredovisningar. Med utgångspunkt ur varje enskilt bolags 

årsredovisning kunde vi sammanställa reella vinster och utdelningar under perioden. 

Tidskriften Affärsvärldens aktieindikator har i sin tur försett oss med både vinst- och 

utdelningsprognoser för de undersökta åren. Informationen tillhandahålls ifrån SME Direkts 
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analytiker som i sin tur samlar in och sammanställer prognoser.  

Anledningen till att vi använder oss av prognoser från endast en källa är därför 

tillgängligheten att ta del av prognoser är begränsad, poängteras bör att SME Direkt är 

nordens ledande gällande prognos och analystjänster.(SME Direkt, 2012)  

3.2.2 Sekundärdata 

För att komplettera uppsatsen har vi använt oss av sekundärdata. Med hjälp av teoretiska 

artiklar och tidigare forskningsstudier, vilka är erkända inom ämnet, har vi tillgång till 

infallsvinklar för att undersöka de variabler som påverkar prognoserna. Vi är medvetna om att 

artiklar från hemsidor inte är baserade på vetenskap men väljer att använda dessa i 

inledningskapitlet för att belysa problematiken kring vårt ämne. I vårt teoretiska ramverk 

utgår vi främst ifrån vetenskapliga artiklar hämtade ifrån Lunds Universitets databas 

“LibHub” och litteratur inom finansieringsområdet.   

3.3 Källkritik 

Utvärderingen av de publicerade källorna som använts vid framställandet av uppsatsen har 

granskats både med utgångspunkt i deras härkomst men även med hänsyn till utsträckningen 

de förkommer i andra liknande undersökningar. Vi har därigenom försökt att upprätthålla det 

utvalda materialets trovärdighet för att på så vis göra vår uppsats representativ. En kritik som 

är obestridlig är det faktum att våra prognoser enbart är baserade utifrån en källa.  

3.3.1 Validitet   

I undersökningen valde vi att använda en modell som har sin utgångspunkt i att undersöka 

parvisa observationer; Wilcoxons teckenrangetest. Enligt både etablerad litteratur och äldre 

uppsatser, som utfört undersökningar med liknande variabler, kan vi med hög sannolikhet 

säkerställa att en teori som Wilcoxons teckenrangetest testar vårt empiriska material på ett 

rättmätigt sätt. De faktorer som vi använder för att jämföra prognoser mot verkligt utfall i vår 

studie är baserade på data ur bolagens årsredovisningar och Affärsvärldens aktieindikator. 

Hos en del företag fann vi svårigheter att hitta tillräckligt med tillförlitligt material. Dessa 

bolag uteslöts ur uppsatsen för att undersökningen skulle bibehålla en hög trovärdighet. Med 

hjälp av både etablerade teorier och val av undersökningsmetod har vi prövat det vi ämnat 

analysera, det vill säga tillförlitligheten i utdelningsprognoser. 
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3.3.2 Reliabilitet 

Datan som vi har samlat in till uppsatsen har valts med eftertanke så att arbetet ska få en hög 

grad av tillförlitlighet. De artiklar vi har valt att ha till grund för att vidare analysera datan är 

skriven av individer med en hög grad av kunskap inom det berörda området och därför bör 

även denna underbygga trovärdigheten i uppsatsen. 

Årsredovisningarna som har använts vid insamlingen av datan är både kontrollerade och 

godkända av respektive företags VD, styrelse samt en oberoende revisor. De ska följa de 

grundläggande reglerna, “Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i 

enlighet med god redovisningssed.”(ÅRL 2 Kap, 2§). Eftersom bolagen uteslutande återfinns 

på NASDAQ OMX Stockholm är det Finansinspektionens skyldighet att kontrollera och 

övervaka bolagen samt se till att lagar och förordningar efterföljs (Finansinspektionen, 2012). 

Givet de lagar och förordningar som måste efterföljas anser vi oss kunna förlita oss på att 

datan vi samlat in är trovärdig.   

3.3.3 Replikerbarhet 

För att kunna bedöma kvaliteten i en kvantitativ undersökning måste den vara tillförlitlig samt 

att andra ska kunna upprepa undersökningen (Bryman & Bell, 2005). Vi har strävat efter att 

utforma en transparens i arbetsgången i syfte att underlätta läsarens möjlighet att komma fram 

till ett överensstämmande resultat. Vår förhoppning är att läsaren ska kunna följa en tydlig 

arbetsgång med utgångspunkt ur den framtagna datan som vi använt oss av.  

3.4 Urval 

Alla 40 bolag som vi har valt ut befinner sig och har befunnit sig, under den tidsperiod som vi 

har valt att undersöka, på Stockholmsbörsen. För att få en symmetrisk uppsats är alla våra 

prognoser hämtade från första veckan i oktober för varje enskilt år. Motiveringen är att 

information finns tillgänglig gentemot marknaden, kvartal 1 och 2, samtidigt som det finns 

utrymme för spekulation kring framförallt Q4 rapporterna men även vissa fall Q3 rapporterna. 

För att företagen ska vara relevanta för vårt arbete måste de även uppfylla följande kriterier: 

• Företagen vi har valt att undersöka befinner sig på antingen Large - eller Mid 

Cap. Anledningen att vi valt att begränsa oss till endast två marknader är att 

verksamheter som befinner sig på Small Cap, First North eller Aktietorget inte 

i lika stor utsträckning delar ut sina vinster. Företagen reinvesterar vanligtvis 

eventuella vinster i den egna verksamheten istället.  
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• För att göra undersökningen bred och rättvisande har urvalet av företag gjorts 

med hänsyn tagen till vilken bransch företagen verkar inom. Alla branscher ska 

vara representerade i högsta möjliga utsträckning, dock finns branscher som vi 

har valt att utesluta vilka är; fastighetsbolag, investmentbolag och banker. 

Investmentbranschen valdes bort på grund av att deras affärsidé bygger på att 

investera i andra bolag och därför blir deras huvudsakliga inkomst utdelningar 

samt värdeförändring på aktien. Vinsten per aktie blir således missvisande då 

den innehåller värdeförändringar vilket leder till att hänsyn måste tas till 

utdelningen som investmentbolagen erhåller. Resonemanget gäller även 

förvaltningsbolag och banker. Fastighetsbolagen har också ett liknande 

problem, det vill säga att värdeförändringar påverkar årets vinst. Därför måste 

fastighetsprisernas påverkan borträknas men dock medräknas finansiella poster 

som exempelvis räntekostnader.        

• Alla undersökta företag redovisar efter kalenderåret. Anledningen till att vi 

sållat bort bolag med brutna räkenskapsår beror på att prognoserna blir 

antingen säkrare eller mindre tillförlitliga beroende på när räkenskapsåret 

börjar för bolagen. 

• Bolag som inte lämnat någon utdelning till aktieägarna har inte tagits med i 

avhandlingen eftersom prognoserna med stor sannolikhet kommer att 

överensstämma med det faktiska utfallet. 

• Bolag som helt eller delvis saknar prognoser har ej varit möjliga att undersöka 

och har därför valts bort vid datainsamlingen.  

• Bolag som i genomsnitt har omsatt mindre än en miljard har också valts bort. 

Vi anser att bolag som inte uppfyller kravet inte får samma grad av 

uppmärksamhet. Prognoserna kan följaktligen riskera att inte bli lika 

genomarbetade av till exempel analytiker på grund av informationsfrekvensen 

gentemot marknaden.  

3.5 Bortfall  

Ursprungligen valde vi att undersöka 100 företag men blev tvungna att reducera ett antal 

bolag då majoriteten inte uppfyllde kriterierna som beskrivits i 3.4. Följaktligen fick vi inte 

det selektiva urval som vi hade hoppats på men anser likväl att stickprovet är tillräckligt stort 

för att undersöka om det finns ett samband mellan utdelningsprognoser och faktiska utfall.  
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3.6 Valuta 

Av de undersökta bolagen förekom det företag med en annan rapporteringsvaluta än SEK. 

Alternativen som uppstod var att antingen redovisa siffrorna i USD eller SEK och valet föll på 

den svenska valutan. Växelkurstransformeringen har skett per bokslutsdatum, 31 december, 

och vi anser att bolagen därmed blir jämförbara. För att undvika upprepningar kommer vi inte 

understryka vilka företag som har internationella årsredovisningar utan således bara 

konstatera att de är ekvivalenta i vår uppsats. Spotkurserna är hämtade från Oanda - Forex 

Trading and Exchange Rates Services(Oanda, 2012). 

3.7 Statistisk  

3.7.1 Hypotesprövning  

Vi har med hjälp av hypotesprövning försökt undersöka utdelningsprognosernas 

tillförlitlighet. Hypoteserna vi använder oss av är H0 och H1. Innebörden av H0 blir att det 

finns ett samband mellan prognoser och det verkliga utfallet, alltså finns det samband mellan 

populationerna om H0 accepteras (Körner & Wahlgren, 2005). I de fall vi finner att det inte 

finns något samband mellan utdelning- och vinstprognoser förkastas H0 och H1 accepteras.  

För att bestämma om H0 ska accepteras eller förkastas använder vi oss av Wilcoxons 

teckenrangtest (mer ingående förklaring se 3.7.3). Testet ger oss ett p-värde, vilket är det som 

bestämmer sannolikheten om H0 accepteras eller förkastas (Körner & Wahlgren, 2005). Vi 

har valt att gradera utfallet av värdena i tre olika signifikansnivåer: 

 P < 0,01: Sannolikheten att vi kan vi påvisa en signifikant skillnad är större än 99 

procent 

 P < 0,05: Sannolikheten att vi kan vi påvisa en signifikant skillnad är större än 95 

procent 

 P < 0,1: Sannolikheten att vi kan vi påvisa en signifikant skillnad är större än 90 

procent 

Om vi kan förkasta H0 med en sannolikhet som är större än 99 procent anser vi att det finns en 

mycket hög validitet i testets resultat. Om vi kan förkasta H0 med 95 procent sannolikhet görs 

detta med, vad vi anser vara, en hög validitet för testets resultat. Om H0 förkastas med 90 

procents sannolikhet tycker vi oss kunna se en tendens och därför har testets resultat inte lika 

hög validitet men fortfarande tillräckligt bra för att konstatera att ett samband finns.  
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Vi har valt att använda oss av fyra olika hypoteser där prognoserna testas mot utfallen för att 

se om det går att påvisa om det finns några speciellt karakteristiska skillnader i det statistiska 

underlaget. Hypoteserna kommer att se likadana ut och testas på samma sätt vare sig vi tittar 

på utdelnings- eller vinstprognoser. När vi använder oss av ordet prognos syftar vi på de båda 

typerna av prognoser. Även nollhypotesen kommer att vara den samma oberoende av vilket 

test vi gör. Nollhypotesen lyder: Det finns ingen skillnad mellan prognoser och det verkliga 

utfallet.  

Nedan följer en redovisning av de mothypoteser vi använt oss av.  

 Hypotes 1: Det kommer finnas skillnader mellan prognoser och det verkliga utfallet. 

Testet ska besvara vår huvudfråga och ser till hela det statistiska underlaget samtidigt 

som hela teoriunderlaget som finns i kap 2 ska förklara vad skillnaderna beror på. 

 Hypotes 2: Det finns skillnader i träffsäkerheten i prognoserna beroende på vilken 

bransch som undersöks.  

Patz (1989) gjorde en undersökning där han kom fram till att beroende på vilken 

sektor som undersöks så kommer träffsäkerheten i prognoserna att variera. Vår 

hypotes undersöker tre branscher; Industri, Sällanköpsvaror och Material.  

 Hypotes 3: Träffsäkerheten i prognoserna varierar med storleken på bolaget.  

Utifrån Patz (1989) och Bhushans (1989) teorier, har vi även valt att undersöka om 

storleken på företaget påverkar prognosers träffsäkerhet.  

 Hypotes 4: Träffsäkerheten varierar med graden av tillgänglig information som finns 

på marknaden.  

Lang och Lundholm (1996) studerade hur graden av tillgänglig information på 

marknaden förändrar prognosernas träffsäkerhet. Vi har skapat en hypotes för att 

undersöka bolagen på Large och Mid Cap var för sig. Bolagen som befinner sig på 

Large Cap undersöks i en allt högre grad av allmänhet och media, vilket medför att det 

finns mer information på marknaden om bolagen (Patz, 1989). 

3.7.2 Signifikansnivå  

Signifikansnivån är gränsen för när man ska förkasta en nollhypotes. Signifikant betyder 

”statistiskt säkerställt” (Körner & Wahlgren, 2005, s.127). Det kommer alltid finnas en viss 

osäkerhet när man förlitar sig på statistiska beräkningar. Övervägandet som vi måste ta 

ställning till är hur stor osäkerhet vi kan acceptera. Vi har som nämnt ovan bestämt oss för att 

acceptera en felmarginal upp till 10 procents. Enligt Körner & Wahlgren kan en lägre 
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signifikansnivå öka risken för felkällor. En signifikansnivå på 90 procent kommer därför vara 

mindre tillförlitlig än en 95-procentig nivå eftersom den procentuella felmarginalen ökar 

(ibid.). Vi anser emellertid fortfarande nivån vara tillräckligt representativ för den empiriska 

undersökningen.  

3.7.3 Wilcoxons Teckenrangtest 

I vår studie har vi utgått från Wilcoxons teckenrangtest. När man har parvisa observationer 

visar testet om de studerade variablerna följer samma fördelning för att pröva nollhypotesen. 

Med hjälp av observationerna ger det oss en indikation på differensen mellan variablerna 

samtidigt som vi får veta om de är över eller under den faktiska utdelningen eller vinsten. 

Fördelen med att använda ett rangtest istället för vanligt t-test är att det kvantitativa materialet 

inte behöver vara normalfördelat (Körner & Wahlgren, 2005). Då vi använt oss av 40 olika 

företag och jämför över en femårsperiod, finns det inte några indicier på att materialet skulle 

vara normalfördelat och därför blir Wilcoxons ett genomtänkt alternativ. Beräkningen av 

Wilcoxons teckenrangtest gjorde vi med hjälp av dataprogrammet SPSS, ett väletablerat 

program inom det statistiska området. Testet resulterar i ett p-värde som ligger till grund för 

huruvida nollhypotesen kan förkastas eller inte. Tabell 3:1 är ett exempel på en förkortad 

version av tabellerna som finns i denna uppsats bilagor (se bilaga 2-13). Tabellen illustrerar 

jämförelsen mellan faktisk och prognostiserad utdelning hos 40 olika företag över två år och 

även hur man kan tolka testet.  

            Tabell 3:1 

 

 

Vid ett Wilcoxon teckenrangtest rankas utdelningarnas tillförlitlighet efter förändringen 

mellan de två variablerna som i detta fall är faktisk utdelning och prognostiserad utdelning, 

vilket illustreras i Tabell 3:1. Denna rankning görs utan att ta hänsyn till om resultatet är ett 

    N 

2007 Negative 

Ranks 

22a 

 Positive Ranks 15b 

 Ties 3c 

 Total 40 

 Negative 

Ranks 

15d 

 Positive Ranks 14e 

 Ties 11f 

2008 Total 40 

   

N= Antal observationer 

Negative ranks: Prognoserna < Verkligt utfall 

Positive ranks: Prognoserna > Verkligt utfall 

Ties: Prognoser = Verkligt utfall 
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negativt eller positivt tal. Genom att granska negative respektive positive ranks speglar det om 

analytikernas prognoser är över eller under det faktiska utfallet. Tittar vi till exempel på år 

2007 ser vi att 22 prognoser var under utfallet och 15 prognoser var över det faktiska utfallet. 

Tabellen visar att det finns tre utfall kvar av totalsumman 40 observationer. Dessa tre blev 

ties, det vill säga att prognos och utfall överensstämmer till 100 procent.  

Tabell 3:2  

 2007 2008 2009 2010 2011 

p-value ,673 ,387 ,099* ,049** ,009*** 

*** = Signifikant <1procent 
**= Signifikant < 5 procent 
*=Signifikant <10 procent 

I tabell 3:2 beräknas testets p-värde. Om p-värdet är mindre än den signifikansnivå vi väljer 

att använda oss av kan vi statistiskt säkerställa att det finns en signifikant skillnad, det vill 

säga nollhypotesen kommer förkastas. Det betyder att det finns en skillnad mellan prognoser 

och verkligt utfall och gör att vi kan bekräfta att det inte finns ett samband mellan 

utdelningsprognoser och det faktiska utfallet. P-värdet demonstrerar sannolikheten att 

nollhypotesen stämmer. Asteriskerna förklarar hur stark indikation det finns att nollhypotesen 

inte stämmer, fler asterisker visar på en högre sannolikhet(Körner & Wahlgren, 2005).  

3.8 Tillvägagångssätt – kategorisering av tester 

För att kunna påvisa ett samband alternativt olikheter mellan utdelningar och vinster har vi 

valt att göra jämförelser generellt för hela det statistiska underlaget men också mer ingående 

på specifika delar av den. Vi har valt att jämföra både vinst per aktie och utdelningar sett till 

40 företag för att få en generell överblick. Vi har vidare valt att gå in på branscher och jämfört 

Industri, Sällanköpsvaror och Material för att se om prognoser är mer eller mindre träffsäkra i 

en specifik bransch. Vi valde också att jämföra Large- och Mid Cap för att se om 

företagsvärdet samt graden av information har påverkan på prognoserna.  

För att komplettera ovanstående beskrivning måste vi även räkna ut en procentsats som säger 

hur stor andel av prognoserna som var över respektive under de faktiska utfallen. Vi tar antal 

prognoser som var över förväntan dividerat med antal observationer i testet vilket ger oss en 

indikation i procent om analytiker tenderar att vara positiva eller negativa. Analogt gör vi 

likadant med prognoser under förväntan och med antalet som hamnade i linje med utfallen.    
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4. Empiri och Analys 

Det här kapitlet presenterar de empiriska resultaten från den kvantitativa studien därefter 

redovisas efterföljande analys. 

 

4.1 Prognosers träffsäkerhet  

Framtidsutsikter för företagen och marknaden som helhet är en central utgångspunkt när 

prognoser utformas. Att förutse framtida händelser är en kunskap som är få förunnat vilket 

gör att analytiker och prognosmakare använder sig av variabler som är relativt abstrakta. När 

det är svängiga konjunkturer tror vi att människor är mer försiktiga med att investera sitt 

kapital, vilket gör att direktavkastning kan komma att spela en större roll. Räcker dock de 

verktyg analytiker idag har till sitt förfogande? Vilka aspekter måste man vara medveten om 

och kommer deras tillförlitlighet att vara tillräcklig när företag tenderar att vara rädda om sin 

egna finansiella ställning i oroliga tider? Lintner menade att chefer anser att företag bör ha 

långsiktiga mål och en oväntad förändring i vinst skulle vara anledning till att ändra 

utdelningen. Logiskt sett är hans tanke helt i linje med vår bortsett från att när Lintner skrev 

sin artikel hade inte finansiella kriser, bortsett ifrån depressionen 1929, uppstått i speciellt stor 

utsträckning. Kriser kan tvinga företagen att revidera sina utdelningar. Det innebär i praktiken 

att utgångspunkten för en analytiker inte enbart kan grunda sig på Lintners teori, utan bör som 

ett alternativ även försöka förstå utdelningspusslet. Utdelningspusslet förklarar komplexiteten 

med att framställa utdelningsprognoser vilket till stor del är grunden till analysen.  

I detta kapitel börjar vi med att redovisa vårt resultat för att sedan göra en analys utifrån 

teorin. Vi kommer att gå igenom både endogena och exogena faktorer som påverkar 

analytikers prognoser och därigenom exemplifiera för läsaren vilka faktorer som har inverkan 

på prognoserna. Vi har vidare valt att applicera skilda teorier på de undersökta områdena för 

att bringa klarhet. Vi är medvetna om att all teori bör appliceras för att ge en ingående 

förklaring om hur, om möjligt, man ska framställa en tillförlitlig prognos. Presentationen 

kommer anpassa sig efter vilket specifikt område vi undersöker, men kommer ge läsaren en 

helhetsbild över områdena.  
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4.2 Utdelningsprognoser jämfört med faktiskt utfall för samtliga undersökta 

bolag 

Tabell 4:3 visar resultatet för samtliga undersökta bolag. För åren 2007 samt 2008 var p-

värdena högre än 10 procent.  Det blev 32,7 procent respektive 61,3 procent sannolikhet att 

prognoserna är lika med faktiskt utfall. Åren 2009, 2010 och 2011 hittar vi låga p-värden 

under 10 procent. Det innebär att det fanns skillnader mellan analytikernas prognoser och vad 

den faktiska utdelningen blev. Det finns en väldigt stark indikation på sambandet år 2009 och 

2011 och en svagare indikation år 2010. 

Tabell 4:3, Utdelningsprognoser jämfört med faktiska utfall  

Year 2007 2008 2009 2010 2011 

p-value ,673 ,387 ,000*** ,098* ,000*** 

***= Signifikant <1procent 
**= Signifikant < 5 procent 
*=Signifikant <10 procent 

Vid en vidare överblick av hur prognoserna var i över- eller underkant av det faktiska utfallet 

förhöll det sig över de fem åren på följande sätt sett till 200 prognoser: 97 stycken prognoser, 

vilket innebär att 48 procent var under den faktiska utdelningen. Det var 71 prognoser som låg 

över de faktiska utfallen, en andel på 36 procent. 16 procent av prognoserna var korrekta 

gentemot utfallen. (se figur 4:1) 

 

Figur 4:1.  Prognoserna i förhållande till företagens faktiska utdelning. (bilaga 2) 

4.2.1 Analys 

För den undersökta perioden, 2007-2011, finner vi flera tendenser. Den första är att under 

48% 

36% 

16% 

Analytikers träffsäkerhet 

Prognoser < utfall Prognoser > utfall Prognos = utfall
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2007 och 2008 kan vi inte påvisa att det finns en statistisk säkerställd skillnad mellan 

prognoser och faktiska utfall.  

Sambandet är intressant och vi anser att det är en kombination av informationssymmetrin på 

marknaden och att utvecklingen på världsmarknaden under en lång tid gått åt samma håll. I 

situationer som denna kan Lintners teori om att utdelningstakten ska vara jämn och spegla 

långsiktig strategi vara applicerbar. Om det inte finns någon anledning till att förändra 

utdelningen undviker ledningen att göra det i så stor utsträckning som möjligt. Även den teori 

som framställts om de signaleffekter (Miller & Modigliani, 1961) som utdelning ger upphov 

till överensstämmer med ovanstående resonemang. Om marknaden visar trygghet och stabil 

tillväxt vill det enskilda företaget bevisa för investerare att tillväxten inte enbart sker på 

marknaden utan också i företaget. Ett sätt företaget kan göra det på är genom att följa den 

tänkta utdelningstakten.  Följden blir att informationen i kombination med att företagen inte 

gjort radikala förändringar i utdelningspolicyn blir att prognostiseringsarbetet blir en relativt 

grannlaga uppgift. Mellan 2008 och 2009 förändrades förutsättningarna på marknaden på 

grund av finanskrisen. Vid framställandet av prognoserna för oktober 2008 var krisens 

omfattning svår att förutspå. Företagens syn på framtiden gällande utdelningstillväxt kom 

därför att revideras i en allt större grad än prognoserna. En av anledningarna till de 

missvisande prognoserna, där hela 82.5 procent hamnade över eller lika med faktiskt utfall 

2009 (se bilaga 2), var att bolagen insåg allvaret i krisen. Majoriteten av bolagen tycks då 

kapitalsäkra inför framtiden. Tidspannet, mellan när prognoserna gjordes och när företagen 

presenterade sina förslag på utdelningar, blev för påtaglig för att göra träffsäkra prognoser.   

Konjunkturen förvärrades under 2009 och en vinstkoppling till utdelningarna blev en 

fingervisning för framtida utbetalningar. Om man vänder på resonemanget kan ett dåligt 

resultat men en procentuell ökning av utdelningen signalera om goda framtidsutsikter. Hur 

ska en analytiker reagera på detta faktum? Är det ens möjligt att förutspå ett sådant scenario? 

Det blir alltså viktigt för en analytiker att analysera hur företagen kommer agera gentemot 

sina ägare. Det blir svårt att utgå från historisk information när företag opponerar sig mot 

resultaträkningen och visar en starkare finansiell ställning än vad det egentligen har. Modellen 

som Gordon (1959) framställt blir i konjunkturskiftningar svår att applicera då den förutsätter 

en konstant tillväxttakt. En hypotetisk lösning hade varit att använda Gordons modell över en 

längre tidsperiod för att få en träffsäker prognos. Att använda modellen för att räkna fram 

årliga utdelningsprognoser genom att utgå från en konstant tillväxttakt och en fast aktiekurs 
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blir alltför komplext. Variablerna i modellen är bestämda vilket inte gör den till ett konkret 

verktyg för att räkna fram årlig utdelning med och de blir inte tillräckligt specifika som 

investerare eftersträvar. 

2010 och 2011 års prognoser blev lidande av det ekonomiskt instabila läget som rådde i 

världen. Analytikerna reagerade på företagens avstannande tillväxttakt i utdelningarna och 

försökte hitta rätt nivå. Wilcoxons test visar att analytikerna hade för höga förväntningar på 

nio företag medan de hade riktiga eller för låga på hela 77 procent av de undersökta bolagen.  

Under 2011 reviderade man ännu en gång vilken tillväxttakt som bolagen skulle ha på sin 

utdelning och denna gång hade analytikerna för låga förväntningar på 82,5 procent av 

bolagen. En annan förklaring kan vara att företagen, efter en tids stagnation på 

utdelningstillväxttakten, ville skicka signaler gentemot marknaden och låta den veta att de 

började se ljusare på framtiden (Lintner, 1956). 

Om vi isolerar analysen till åren 2009 respektive 2011 och jämför utfallen av 

prognostiseringen ser vi förändringar. 2009 var prognoserna optimistiska där 82,5 procent 

hamnade över den faktiska utdelningen. 2011 var det precis tvärtom, 82,5 procent av 

prognoserna var pessimistiskt satta (se bilaga 2). Utfallen tyder på att prognoserna framställs 

på ett alltför mekaniskt sätt. Analytiker tycks använda modeller där tillväxten är given och 

inte omarbetas i den takt som konjunkturen förändras. Prognosernas tillförlitlighet kommer 

därför minska. Figur 4:2 visar att analytiker tenderade att framställa optimistiska prognoser 

2009 och motsatt pessimistiska 2011.  

  

  Figur 4:2. Översikt över en femårsperiod för utdelningsprognoser och verkligt utfall i kr. 
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Figur 4:3. Översikt över en femårsperiod för vinstprognoser och vinst per aktie i kr. 

Anderssons (2009) teori om flockbeteende och rädslan för att sticka ut från mängden kan vara 

en förklaring till de skilda utfallen. Ett flockbeteende hos analytikern begränsar 

trovärdigheten hos prognoser då analytiker tenderar att inspireras av varandra. Ett kollektivt 

samarbete borde leda till träffsäkrare prognoser, men det faktum att man tenderar att hellre 

vara med kollektivet än att vara med den säregna minoriteten kan ge upphov till en ökad 

felmarginal hos prognoserna. De Bondt & Forbes (1999) såg att det skilde sig mellan den 

mindre erfarne analytikers prognoser med den erfarne. Det framkommer inte av vår studie om 

det är oerfarna analytiker som släppt prognoserna eller det är erfarna. Vid en optimistisk syn 

från analytikerna kan prognoser komma att skada företagen. För att underbygga tanken om att 

analytiker känner likartat kommer det leda till att konsensus eventuellt blir högre än vad det 

de facto borde vara. Detta kan komma att missgynna företagen på grund av att de inte nådde 

upp till prognoserna och investerares förväntningar då inte uppfylldes. 

4.3 Vinstprognoser jämfört med faktiskt utfall för samtliga undersökta bolag 

Tabell 4:4 visar resultatet vinstprognoser jämfört med faktiskt utfall för samtliga 40 bolag. 

För åren 2007 samt 2008 var p-värdena 88,2 procent respektive 19,7 procent. Detta säger att 

prognoserna stämde med det faktiska utfallet. Åren 2009, 2010 och 2011 ser vi låga p-värden, 

under 10 procent. Det innebär att det finns skillnader mellan analytikernas prognoser och 

verkliga vinsterna.   

Tabell 4:4, Vinstprognoser jämfört med faktiska utfall 

Year 2007 2008 2009 2010 2011 

p-value ,882 ,197 ,000*** ,000*** ,013** 

***= Signifikant <1procent 
**= Signifikant < 5 procent 
*=Signifikant <10 procent 
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Om vi istället studerar fördelningen av hur analytikernas prognoser varit över eller under de 

faktiska prognoserna ser det ut som följer; 54 procent av prognoserna de fem åren var under 

det faktiska utfallet, 46 procent prognoserna var optimistiskt gjorda och låg över de faktiska 

vinsterna(se figur 4:4). 

 

Figur 4:4.  Prognoserna i förhållande till företagens faktiska vinst/aktie. (bilaga 3) 

4.3.1 Analys  

Partial-Adjustment Model, som Lintner (1956) redogör för i sin artikel, antyder att det finns 

ett samband mellan företagets vinster och deras faktiska utdelningsförmåga.  Sanningshalten i 

hans teori är stor men för att få en fullständig inblick krävs det fler faktorer. Precis som 

utdelningsprognoserna, visar beräkningarna att vi kan påvisa att en skillnad inte existerar de 

två första åren. De tre påföljande åren visar vinstprognoserna samma utfall som 

utdelningsprognoserna, det vill säga vi kan bevisa att tillförlitligheten är osäker. Det innebär 

att vi kan bevisa att det finns en skillnad mellan vinstprognoser och faktiska utfall. Om man 

ser det ur ett annat perspektiv än föregående tankegång om utdelningar finns det en parallell 

mellan vinst och kassaflöde. Att göra en utförlig analys av vinsttillväxten blir centralt för 

prognosmakare men är inte direkt kopplat till kassaflödet. Det finns exempel där företag 

uppvisar en stadig vinstillväxt vilket borde spegla en expansion där likviditet ökar 

procentuellt lika mycket som tillväxten, allt annat lika. Sanningen är dock att verkligheten ser 

annorlunda ut där en ökad vinsttillväxt inte måste resultera i en ökning av likviditeten.  

För att konkretisera ovanstående resonemang gällande vinsttillväxt och kassaflöde använder 

vi oss av ett exempel. Ponera att företag A ökar omsättningen med 100 procent mellan två år, 

de uppvisar även en resultatökning med samma tillväxt. Om anledningen till den starka 

tillväxten är organisk och beror på skalfördelar inom produktionen tyder det mesta på att 
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kassaflödet kommer få en liknande utveckling. Sker expansionen däremot på grund av att 

företaget vill ha en större procentuell del av marknaden, vilket bekostas av reducerade 

vinstmarginaler, ställs analytikern inför bedömningsproblematik. Om man kombinerar detta 

med ökade kundfordringar kan följden bli ett försämrat kassaflöde.    

Resonemanget kring ovanstående situationer resulterar i två olika utfall på kassaflödet vilket 

bör ge två olika prognoser. En vinstförändring speglar alltså inte alltid ett positivt flöde om ett 

företag har svårt att omvandla försäljningen till likvida medel. Det en analytiker bör ta i 

beaktning för att ge en tillförlitlig prognos blir således vinsten kontra det faktiska flödet av 

pengar i företaget.  

Av ovanstående resonemang kan man förstå att analytikers prognosframställande är komplext. 

Dagens årsredovisningar är invecklade och bygger i sin tur på antaganden som till exempel 

hur stor del av kundfordringarna som kommer att realiseras till likvida medel. De stora 

företagen använder sig idag även av olika finansiella derivat som måste värderas vid en 

prognos. Ett jobb som, inte minst under den finansiella kris som vi idag lever i, bevisligen är 

invecklat. Något som vid en första anblick ter sig enkelt kan därför vara komplicerat och ge 

upphov till fel vid prognosframställandet. 

Trenden som kunde utläsa bland utdelningsprognoserna ser vi även hos vinstprognoserna. År 

2009 till och med 2011 var de år som prognoserna var felaktiga. Även fördelningen av 

prognoser som varit positiva och negativa var på samma sätt. Kontentan blir att även 

vinstprognostiseringen är alltför mekaniskt utförda, vilket åskådliggörs i figurerna, och är inte 

i tillräckligt stor utsträckning uppbyggd för att anpassas för en skiftande konjunktur. I 

förlängningen kommer bristfälliga vinstprognoser få en negativ effekt på 

utdelningsprognoserna på grund av det starka sambandet mellan vinst och utdelning. Nedan 

följer två figurer (fig.4:5 & fig.4:6) som visar sambanden mellan utdelning och vinst. Under 

en femårsperiod kan man följa hur prognoserna artade sig och hur de faktiska utfallen blev.  

 

 Figur 4:5. Översikt över en femårsperiod för vinstprognoser och utdelningsprognoser i kr. 
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Figur 4:6. Översikt över en femårsperiod för vinst per aktie och utdelning per aktie i kr. 

4.4 Utdelningsprognoser per bransch 

4.4.1 Utdelningsprognoser i branschen Industri 

Tabell 4:5 visar resultatet för utdelningsprognoser i branschen Industri. För åren 2007, 2008 

och 2010 var p-värdena 77,6 procent, 90,6 procent respektive 72,7 procent Detta säger att 

prognoserna överensstämde med de faktiska utdelningarna. Åren 2009 och 2011 hittar vi låga 

p-värden under 10 procent. Analytiker har alltså inte utarbetat prognoser som matchade de 

faktiska utdelningarna. 

Tabell 4:5, Utdelningsprognoser i branschen Industri 

Year 2007 2008 2009 2010 2011 

p-value ,776 ,906 ,028** ,727 ,004*** 

***= Signifikant <1procent 
**= Signifikant < 5 procent 
*=Signifikant <10 procent 

Om vi även tittar på hur prognoserna har skilt sig från de faktiska utfallen har 44 procent av 

prognoserna var under den faktiska utdelningen, gentemot 35 procent som var optimistiska. 

Således har 21 procent av prognoserna varit korrekta.(se fig. 4:7) 
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Figur 4:7.  Prognoserna i branschen Industri i förhållande till faktisk utdelning. (bilaga 4) 

4.4.2 Utdelningsprognoser i branschen Sällanköpsvaror 

Tabell 4:6 visar resultatet för utdelningsprognoser för branschen Sällanköpsvaror. För åren 

2007, 2008 och 2010 överensstämmer prognoserna med faktiskt utfall. Åren 2009 och 2011 

ser vi att det finns skillnader och att analytikers prognoser inte stämmer med verkligt utfall.   

Tabell 4:6, Utdelningsprognoser i branschen Sällanköpsvaror 

Year 2007 2008 2009 2010 2011 

p-value ,515 ,528 ,066* ,123 ,051* 

***= Signifikant <1procent 
**= Signifikant < 5 procent 
*=Signifikant <10 procent 

 

Precis som i föregående undersökning har vi studerat hur analytikernas prognoser har förhållit 

sig till det faktiska utfallet. 55 procent av prognoserna har varit under den faktiska 

utdelningen och 38 procent har, i förhållande till det faktiska utfallet, varit över. (fig. 4:8) 
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Figur 4:8.  Prognoserna i branschen Sällanköpsvaror i förhållande till faktisk utdelning. (bilaga 5) 

 4.4.3 Utdelningsprognoser i branschen Material 

Tabell 4:7 visar resultatet för utdelningsprognoser för branschen Material. För åren 2007, 

2008 och 2010 var p-värdena 68,6 procent, 10,9 procent respektive 14,4 procent. Dessa år är 

prognoserna i linje med faktiskt utfall. Åren 2009 och 2011 ser vi att det finns skillnader i 

analytikers prognoser och hur de faktiska utfallen blev.  

Tabell 4:7, Utdelningsprognoser i branschen Material 

 

Year 2007 2008 2009 2010 2011 

p-value ,686 ,109 ,043** ,144 ,080* 

***= Signifikant <1procent 
**= Signifikant < 5 procent 
*=Signifikant <10 procent 

Testet visar att 30 procent av prognoserna var under utfallet, 60 procent var över förväntan 

och det medför att 10 procent har varit i linje med företagets faktiska utdelning. (se fig.4:9) 
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Figur 4:9.  Prognoserna i branschen Material förhållande till faktisk utdelning. (bilaga 6) 

4.4.4 Analys 

Branscherna Industri, Sällanköpsvaror och Material var tre branscher som vi valde att 

fördjupa oss i för att undersöka om det fanns någon skillnad mellan dem. Vi ville se om det 

fanns en specifik bransch som var mer träffsäker i prognostiseringen. I verkligheten visade det 

sig att alla branscher fick samma utfall.  2009 och 2011 var de år prognoserna var felaktiga 

jämfört med verkligt utfall. Resultatet vi räknat fram blir således motsägelsefullt gentemot 

Patz (1989) teori som menar att olika sektorer har differentierad svårighetsgrad i 

prognostiseringsarbetet sett ur en analytikers synvinkel. Vårt resultat visar inte på den 

skillnaden, eftersom de tre branscherna vi undersökt visat samma resultat. Den grundläggande 

anledningen till att vi inte kunde se en skillnad mellan branscherna de åren beror till stor del 

på faktorerna som vi tar upp i avsnitt 4.2.1.  

Det som däremot visade sig var att analytikernas prognoser skilde sig åt mellan branscherna 

när det gällde om de låg i över- eller underkant av det faktiska utfallet. Enligt De Bondt och 

Forbes (1999) teori har analytiker en tendens att framställa överoptimistiska prognoser 

jämfört med verkligt utfall. I två av tre branscher var prognoserna alltför negativa och det 

verkliga utfallet kom att bli en utdelning som hamnade över prognostiseringen, vilket talar 

emot De Bondt och Forbes (1999) teori.  
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4.5 Vinstprognoser per bransch 

4.5.1 Vinstprognoser i branschen Industri 

Tabell 4:8 visar resultatet för vinst per aktie för branschen Industri. För åren 2007 och 2008 

var p-värdena 81,1 procent respektive 94,8 procent. Dessa år är prognoserna lika med faktiskt 

utfall. Åren 2009, 2010 och 2011 ser vi en stark indikation på att det finns skillnader mellan 

prognos och faktiskt utfall.  

Tabell 4:8, Vinstprognoser i branschen Industri 

Year 2007 2008 2009 2010 2011 

p-value ,811 ,948 ,001*** ,008*** ,001*** 

***= Signifikant <1procent 
**= Signifikant < 5 procent 
*=Signifikant <10 procent 

Analytikerna har inom denna bransch haft följande spridning i sina felaktiga prognoser; 56 

procent av prognoserna var lägre än den faktiska och 44 procent var varit optimistiskt satta. 

Det gjordes inga prognoser som var helt korrekta.(se fig. 4:10) 

 

Figur 4:10.  Prognoserna i branschen Industri förhållande till faktisk vinst/aktie. (bilaga 7) 

4.5.2 Vinstprognoser i branschen Sällanköpsvaror 

Tabell 4:9 visar resultatet för vinst per aktie för branschen Sällanköpsvaror. För 2009 var p-

värdet 6,6 procent och visar att det finns skillnader mellan analytikers prognoser och verkligt 

utfall. Resterande år finns samband mellan vinstprognoserna och det verkliga utfallet.   
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Tabell 4:9. Vinstprognoser i branschen Sällanköpsvaror 

Year 2007 2008 2009 2010 2011 

p-value ,441 ,214 ,066* ,260 ,678 

***= Signifikant <1procent 
**= Signifikant < 5 procent 
*=Signifikant <10 procent 

Vid en genomgång av analytikernas prognoser så fann vi att 47 procent av prognoserna var 

under företagets faktiska vinst. 53 procent av prognoserna hamnade över förväntan. Det fanns 

inte några korrekta prognoser. (se fig.4:11)   

 

Figur 4:11.  Prognoserna i branschen Sällanköpsvaror förhållande till faktisk vinst/aktie. (bilaga 8) 

4.5.3 Vinstprognoser i branschen Material 

Tabell 4:10 visar resultatet för vinst per aktie för branschen Material. För 2009 och 2010 var 

p-värdet 2,8 procent respektive 7,5 procent och visar att det finns skillnader mellan 

analytikers prognoser och verkligt utfall. Åren 2007, 2008 och 2011 är prognoserna i linje 

med det faktiska utfallet.  

Tabell 4:10, Vinstprognoser i branschen Material 

Year 2007 2008 2009 2010 2011 

p-value ,600 ,116 ,028** ,075* ,753 

***= Signifikant <1procent 
**= Signifikant < 5 procent 
*=Signifikant <10 procent 

Periodens procentuella fördelning av analytikernas prognoser har varit som följer; 40 procent 

av prognoserna var pessimistiskt satta i förhållande till utfallet. 60 procent av prognoserna var 
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över företagens faktiska vinst, vilket får effekten att ingen av analytikerna haft rätt i sin 

bedömning av företagens vinst.(se fig.4:12) 

 

Figur 4:12.  Prognoserna i branschen Material förhållande till faktisk vinst/aktie. (bilaga 9) 

4.5.4 Analys 

Alla branscher visade på samma utfall 2009, vilket är att det finns en skillnad mellan prognos 

och verkligt utfall. Under de fem undersökta åren har vi upplevt förändringar i konjunkturen 

där olika branscher har påverkats i olika grad. Dagens internationellt globaliserade marknader 

blir faktorer som påverkar företagen och gör dem svåranalyserade. För att analytiker ska göra 

ett tillfredsställande arbete måste de uppmärksamma de förändringar som ständigt sker i 

världen, ett arbete som har visat sig vara komplext. Det finns inga givna modeller för hur det 

fortlöpande arbetet ska utföras eftersom variablerna som kan påverka är oändliga. Som 

tidigare nämnts kan exempelvis politiska beslut och finansiella kriser bli kännbara 

internationellt och geografiskt på grund av att den värld vi befinner oss i är sammanlänkad. 

Prognoser blir därför fort gamla och måste ständigt omarbetas för att möta den rådande 

verkligheten. En verklighet som kan vara väldigt annorlunda från den som fanns igår. 

Sammantaget blir således omvärldsfaktorernas påverkan på branscherna olika, vilket är en 

aspekt som analytikern måste vara medveten om för att prognosen inte ska tappa sin relevans.  

I vinstprognoserna 2007 till 2011 kan vi inte samma generella tendenser som vi gjorde i 

branschernas utdelningsprognoser. Istället ser vi att Lintners Partial-Adjustment Model är 

applicerbar på branscherna som vi har valt att undersöka. Om vi till exempel tar 

Industribranschens vinstprognoser ser vi att det finns skillnader mellan prognos och utfall 

åren 2009, 2010 och 2011. Ser vi till samma bransch men istället tittar på utdelningsprognoser 
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kan vi se att det bara är under åren 2009 och 2011 som H0 förkastas. Innebörden blir att 

utdelningsprognoserna ändå kommer att överensstämma trots att analytikerna inte lyckats 

prognostisera vinsten på ett tillförlitligt sätt under 2010. Förhållandet 2010 visar på ett resultat 

som är genomgående för den totala undersökningen som gjorts, sett till förhållandet mellan 

branscherna. Slutsatsen av detta blir att olika branscher har olika faktorer som kommer att 

påverka vinsten och göra att analytikerna inte kan använda en modell för att utforma 

tillförlitliga vinstprognoser. Det bristande sambandet kan tänkas vara grundat i att det finns 

fler teorier om vilka faktorer som påverkar företagsutdelningar vilket antyds i 

utdelningspusslet. En tänkbar orsak kan vara Lintners teori (1959) om att ledningen ofta 

undviker att göra förändringar i utdelningen, om det inte är absolut nödvändigt.  

4.6 Faktisk utdelning och vinst per aktie på Large och Mid Cap 

4.6.1 Faktisk utdelning jämfört med prognoser på Large och Mid Cap 

Tabell 4:11 visar resultatet för prognoser jämfört med faktisk utdelning på Large Cap. För 

2009, 2010 och 2011 var p-värdet 0,1 procent och det visar att det finns en stark indikation på 

skillnader mellan analytikers prognoser och det verkliga utfallet. Åren 2007 och 2008 och ser 

vi att prognoserna har varit relativt träffsäkra.   

Tabell 4:11, Utdelningsprognoser jämfört med verkligt utfall på Large Cap 

Year 2007 2008 2009 2010 2011 

p-value ,927 ,469 ,001*** ,099* ,001*** 

***= Signifikant <1procent 
**= Signifikant < 5 procent 
*=Signifikant <10 procent 

Som går att utläsa i bilaga 10 är 49 procent av prognoserna är lägre än utdelningarna som 

företaget faktiskt lämnade. 37 procent av prognoserna var över i förhållande till det faktiska 

utfallet. Det innebär att 14 procent av prognoserna träffade exakt.(se fig.4:13)  
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Figur 4:13.  Prognoser på Large Cap i förhållande till faktisk utdelning. (bilaga 10) 

Resultatet för Mid Cap när det gäller prognoser jämfört med faktisk utdelning visas i tabell 

4:12. För åren 2007 till och med 2010 visar resultaten att prognoserna är överensstämde med 

det faktiskta utfallet. 2011 indikerar att det finns skillnader mellan analytikers prognoser och 

verkligt utfall. Jämför vi resultaten från Mid Cap med Large Cap finns det ett starkare 

samband mellan utdelningsprognoser och faktiska utfall på Mid Cap. 

Tabell 4:12, Utdelningsprognoser jämfört med verkligt utfall på Mid Cap 

Year 2007 2008 2009 2010 2011 

p-value ,469 ,507 ,117 ,449 ,035** 

***= Signifikant <1procent 
**= Signifikant < 5 procent 
*=Signifikant <10 procent 

Sett till Mid Cap var cirka 48 procent av prognoserna ställda under den utdelningen som 

företagen valde dela ut. 33 procent av prognoserna av det totalt 75 undersökta var positiva 

ställda jämfört med det faktiska utfallet. 19 procent hamnade i linje med bolagens utdelningar. 

(bilaga 11) 

49% 

37% 

14% 

Analytikers träffsäkerhet 

Prognoser < utfall Prognoser > utfall Prognos = utfall



Hur väl stämmer utdelningsprognoser med verkligheten?   Juni 2012 

42 

 

 

Figur 4:14.  Prognoser på Mid Cap i förhållande till faktisk utdelning. (bilaga 11) 

4.6.1.1 Analys 

Den grundläggande anledningen till att vi valde att undersöka bolag separat på Large och Mid 

Cap var för att se hur beroende prognoserna är av information från företagen i enlighet med 

Lang och Lundholms (1996) teori. En utgångspunkt i analysen blir att bolagen på Large Cap 

har ett högre allmänintresse vilket tyder att de får ett större medialt utrymme (Patz, 1989).  

Effekten av detta blir mer uppmärksamhet på bolagen, vilket resulterar i att mer information 

kommer flöda på marknaden oavsett om det är spekulationer eller konkret fakta  

Informationen analytiker får är ett centralt redskap i deras prognostisering(Lang & Lundholm, 

1996; Patz, 1989). Företag har dock en benägenhet att inte vilja, eller saknar möjlighet, att 

delge väsentlig informationen. Informationsfrekvensen har ökat gentemot marknaden sett ur 

ett historiskt perspektiv. Idag har strikta regler kring kvartalsrapporter och pressreleaser blivit 

centrala aspekter, och viktiga attribut vad gäller att göra prognoser tillförlitliga. Den 

information som idag finns att tillgå ger analytikerna en klarare bild om företagets 

framtidsutsikter. Poängteras bör att vi inte kan undgå makroekonomiska faktorer som kommit 

att spela en allt viktigare i roll sett till prognoser. Kontentan blir att vågspelet mellan 

information gentemot marknad och vad som ska behållas inom organisationen är en variabel 

som är betydande för både företag och analytiker. Lang och Lundholms teori går således inte 

att applicera till fullo på utdelningsprognosernas träffsäkerhet då företagen på Mid Cap hade 

träffsäkrare prognoser än företagen på Large Cap i vår undersökning. Resultatet från Mid Cap 

visade ett samband de fyra första åren mellan utdelningsprognoser och faktiska utdelningar. 

På Large Cap var det bara under 2007 och 2008 som det gick att påvisa en relation mellan 

prognoser och utfall. 
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4.6.2 Vinstprognoser jämfört med faktiskt utfall på Large Cap och Mid Cap 

Tabell 4:13 visar resultatet för vinst per aktie jämfört med prognoser på Large Cap. För 2007, 

2008 och 2011 var prognoserna för vinst per aktie samstämmiga med de verkliga utfallen. 

2009 och 2010 är p-värdet under 10 procent, vilket indikerar på att det finns en skillnad 

mellan prognosen och utfallet. 

Tabell 4:13, Vinstprognoser Large Cap 

Year 2007 2008 2009 2010 2011 

p-value ,339 ,353 ,011 ** ,001*** ,638 

***= Signifikant <1procent 
**= Signifikant < 5 procent 
*=Signifikant <10 procent 

Vid samma test för Mid Cap, tabell 4:14, hittar vi samstämmighet i prognostiseringen av vinst 

per aktie och verkligt utfall endast för år 2008 med 42,7 procent. De andra undersökta åren 

skiljer sig prognoserna från verkligt utfall. 

Tabell 4:14, Vinstprognoser Mid Cap 

Year 2007 2008 2009 2010 2011 

p-value ,053* ,427 ,004*** ,041** ,002*** 

***= Signifikant <1procent 
**= Signifikant < 5 procent 
*=Signifikant <10 procent 

Av prognoserna som utförts har 54 procent varit för negativa ställda i förhållande till utfallen 

på Large Cap (se fig. 4:15). Vid en liknande undersökning för Mid Cap får vi nästan samma 

värde, ca 53 procent, som var negativa i förhållande till verkliga utfallen (se fig. 4:16). 

Andelen prognoser som varit ställda över det verkliga utfallet på Large Cap är 46 procent. För 

Mid Cap är siffran 47 procent. Det fanns alltså ingen analytiker som förmådde göra en korrekt 

prognos för något av företagen på de två olika marknaderna.   
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Figur 4:15.  Prognoser på Large Cap i förhållande till faktisk vinst/aktie. (bilaga 12) 

 

Figur 4:16.  Prognoser på Mid Cap i förhållande till faktisk vinst/aktie. (bilaga 13) 

4.6.2.1 Analys 

Vinstprognoserna för Mid respektive Large Cap skiljer sig från utdelningsprognoserna på 

marknaderna. På Mid Cap var samtliga års utdelningsprognoser i linje med de verkliga 

utfallen med undantag för 2011. För vinstprognoserna var det endast 2008 års prognoser som 

kunde påvisa en statistiskt säkerställd relation mellan prognoser och utfall. Förloppet tyder på 

att Lang & Lundholms (1996) teori stämmer bättre överens gällande prognostisering av vinst 

än prognostisering av utdelningar. 

En ytterligare faktor för att en analytiker ska få en ärlig möjlighet till att utforma rättvisa 

prognoser bär att han eller hon också får ta del av vad företaget har för utdelningspolicy. Ett 

företag som har kommunicerat en klar blid av deras policy borde vara till hjälp för analytikers 

arbete. Speciellt i de fall då organisationer använder sig av en residualmodell (Avsnitt 2.2). 
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Då kommer analytikernas huvudsakliga arbete att gå ut på att prognostisera årets vinst. Men 

ofta måste fler faktorer kalkyleras för att prognoser ska bli korrekta. 

En konkret variabel som kan få negativa effekter på prognoserna, är enligt författarna Miller 

& Modigliani (1961) klienteleffekten. Huvudägarna, klientelen, har då en hög position i 

hierarkin gällande hur stor utdelningen ska bli vilket medför att analytikern inte bara kan se 

till företagets utdelningsbara medel utan också till ägarstrukturen och deras preferenser 

gällande utdelningarnas storlek. En konsekvens av klienteleffekten kan vara att utdelningar 

skiftar på ett sätt som inte är förutsägbart på grund av en förändring i klientelens preferenser 

gällande utdelningar. Påföljden ur analytikers synvinkel blir att prognoserna som görs blir 

mindre träffsäkra och användbarheten för allmänheten sjunker.  

Väsentlig betydelse blir företagets ambitioner på att lämna utdelning. Bolag som är mer 

intresserade av att reinvestera, göra återköp av aktier för att till exempel koncentrera ägandet 

eller amortera på lånen, kommer förmodligen att lämna en sämre utdelning till sina ägare. 

Grundat i den tankegången blir analytikers uppgift än mer komplex då denne måste få en 

inblick i hur företaget ser på framtiden och hur det väljer att disponera vinsten. Den del av 

vinsten som företaget har för avsikt att dela ut blir en påtaglig variabel. Poängteras bör att det 

finns fler aspekter att ta hänsyn till för att förklara testresultaten. I ovan nämnda analysdelar 

har vi försökt ge en förklaring på hur information, makroekonomiska faktorer, flockbeteende 

och utdelningspolicy påverkar prognoserna. Det finns mer som måste beröras innan vi kan ge 

en klar bild över hur det faktiska prognosframställandet ser ut.  
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4.7 Översikt över resultatet 

 

Tabell/År 2007 2008 2009 2010 2011 

4.3 Utdelningsprognoser jämfört faktiska utfall ,673 ,387 ,000*** ,098* ,000*** 
4.4 Vinstprognoser jämfört faktiska utfall ,882 ,197 ,000*** ,000*** ,013** 
4.5 Utdelningsprognoser i branschen Industri ,776 ,906 ,028** ,727 ,004*** 
4.6 Utdelningsprognoser i branschen Sällanköpsvaror ,515 ,528 ,066* ,123 ,051* 
4.7 Utdelningsprognoser i branschen Material ,686 ,109 ,043** ,144 ,080* 
4.8 Vinstprognoser i branschen Industri ,811 ,948 ,001*** ,008*** ,001*** 
4.9 Vinstprognoser i branschen Sällanköpsvaror ,441 ,214 ,066* ,260 ,678 
4.10 Vinstprognoser i branschen Material ,600 ,116 ,028** ,075* ,753 
4.11 Utdelningsprognoser Large Cap ,927 ,469 ,001*** ,099* ,001*** 
4.12 Utdelningsprognoser Mid Cap ,469 ,507 ,117 ,449 ,035** 
4.13 Vinstprognoser Large Cap ,339 ,353 ,011 ** ,001*** ,638 
4.14 Vinstprognoser Mid Cap ,053* ,427 ,004*** ,041** ,002*** 

  Tabell 4:15: Översikt över resultatet för varje område. Resultat med stjärnor indikerar skillnad mellan prognos 

och utfall.  
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5. Slutsats 

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser från diskussionerna, reflektioner på uppsatsen 

och ger förslag på framtida studier. 

5.1 Slutsats 

Trenden som vi har sett gällande vinst och utdelning är att det finns ett generellt samband, det 

vill säga om det framställs träffsäkra vinstprognoser så produceras även goda 

utdelningsprognoser. Skillnaderna dem emellan härleds till att vinsten tenderar att variera i 

större omfattning än utdelning och därav blir mer volatil, vilket åskådliggörs bäst i figur 4:5. 

Förklaringen kan härledas från Lintner teori då utdelningar ska vara stabila och chefer helst 

undviker att göra förändringar. I förlängningen borde detta leda till att om vinsten inte lever 

upp till önskad nivå ett specifikt år undviker bolagen att göra ändringar i utdelningen. Även 

det faktum att aktieägarna bestämmer utdelningen och inte företagens styrelse, som förvisso 

lägger fram ett förslag. Utdelningar blir därför utformade enligt majoritetsägares preferensers 

vilka inte nödvändigtvis måste förändras från ett år till ett annat. Vid en jämförelse av hur 

vinst - och utdelningsprognoserna förhållit sig till verkligt utfall ser vi liknande trender. År 

2009 är prognoserna missvisande i förhållande till vad utfallen visade. En förklaring är att 

prognosarbetet sker alltför mekaniskt vilket medför att förändringar kan orsaka en 

problematik vid prognostiseringen. Omvänt 2011 har analytikerna samma trend som de 

verkliga utfallen men prognoserna är för pessimistiskt gjorda och blir därför missvisande. Om 

vi återknyter till sambandet mellan vinst - och utdelningsprognoser ser vi att det finns ett 

mönster. Enligt vår undersökning är det tydligt att lyckade vinstprognoser i hög grad leder till 

lyckade utdelningsprognoser. Slutsatsen blir att god prognostisering av vinsten också ger goda 

utdelningsprognoser.   

Bland de undersökta branscherna fann vi inte att det fanns några större skillnader i 

svårigheten att prognostisera utdelningar. I samtliga branscher har man fel åren 2009 och 

2011 där omvärldsfaktorerna har försvårat prognostiseringen för de två specifika åren. I 

resultatet för vinstprognoserna är det svårt att hitta ett samband mellan branscherna. 

Analytikerna tenderade att framställa vinstprognoser med varierande tillförlitlighet för den 

undersökta perioden. I linje med Patz (1989) teori hade Industrisektorn minst träffsäkra 

prognoser. Utdelningsprognoserna är felaktiga för samma år inom branscherna, det visade sig 

att branschen Industri har flest felaktiga prognoser. 
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Resultatet av testen på Large och Mid Cap gick emot de teorier vi har använt oss av för att 

testa hypoteserna. Enligt dem ska prognoserna på Large Cap vara träffsäkrare än de som 

gjorts på Mid Cap då bolagen är större och i allt högre utsträckning lämnar information till 

marknaden. Utfallet visade tydligt hur prognoserna som gjordes på Mid Cap bolagen var mer 

träffsäkra, både med hänseende till vinst och utdelning, kontra de som gjorts på Large Cap. 

Undersökning bekräftade att det går att se en skillnad på Large och Mid Cap’s prognoser. 

Resultaten tyder också på att det finns faktorer som har större effekt på bolagen än de som 

Patz (1989), Bhushans (1989) och Lang och Lundholm (1996) tar upp.  

Utgångspunkten i vår uppsats blev att undersöka tillförlitligheten i utdelningsprognoser 

jämfört med verkligt utfall under en specifik period, dvs. 2007-2011. 60 procent av 

utdelningsprognoserna var felaktiga, vilket i praktiken innebär att det ger en indikation på var 

utdelningen kommer hamna. Sett till framställandet av utdelningsprognoserna hade ungefär 

hälften av analytikerna en optimistisk prognostisering. Prognoserna är gjorda sex månader 

innan företagen lade fram förslag på hur mycket utdelning som de ska lämna. Under det 

tidsspannet skiftade förutsättningarna på marknaden, därav hade analytikerna svårt att förutse 

krisens omfattning vilket komplicerade framställandet av prognoserna.   

Oavsett om prognoserna har varit optimistiska eller pessimistiska har analytikerna helt enkelt 

inte träffat rätt. Svaret på vår forskningsfråga blir att utdelningsprognoserna under 2007-2011 

träffade 16 procent av prognoserna exakt och åren 2007 och 2008 får ses som tillförlitliga 

enligt vår empiriska undersökning. Även om vi inte på ett tillfredsställande statistiskt sätt kan 

påvisa ett samband de tre resterande åren kan man se prognoserna som en indikation på hur 

stor en utdelning kan tänkas bli. Men med tanke på de skillnader som existerar får vi snarare 

anse att prognoserna mer ska ses som en fingervisning än ett exakt mått. 

Vår studie har gjort oss övertygade om vikten av förståelsen för de faktorer som påverkar 

utdelningsprognosers tillförlitlighet. När världsmarknaden tenderar att fluktuera som den gör 

idag komplicerar det arbetet med prognoser. Frågan som bör ställas är om det är möjligt att 

göra prognoser tillförlitliga på en icke perfekt kapitalmarknad. 

5.2 Reflektioner 

När en uppsats är klar kan man i efterhand fundera över vad som kunde göras annorlunda. 

Valet av litteratur, metod men även hur vi som studenter påverkat studien, är aspekter man 

kan ha funderingar kring. Vad resultatet hade blivit om vi kombinerat vår studie med en 
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kvalitativ metod går inte att säga men det är möjligt det hade gett oss en djupare förståelse för 

vårt forskningsområde. Vi som studenter har påverkat vår studie med vår egen förståelse och 

kunskap inom ämnet finansiering. Vi har strävat efter att vara tydliga med våra val och 

antaganden genom hela uppsatsen. 

5.3 Förslag till framtida forskning 

För framtida forskning tror vi att det skulle vara intressant om man kunde göra en kvalitativ 

studie för att få en djupare förståelse för de faktorer som kan ge upphov till felaktiga 

utdelningsprognoser.  Det skulle också vara intressant att göra en liknande studie men på en 

annan marknad, exempelvis den europeiska (EU). Vidare hade det varit intressant att 

undersöka och analysera kommunikationens kraft och budskapets ändringar i den hierarkiska 

kommunikationsvägen som inbegriper hela värdekedjan i det finansiella ”kretsloppet”.  
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6.3 Årsredovisningar  

2007, 2008, 2009, 2010 och 2011 års upplagor från följande företag hämtades från deras 

hemsida:  

 

1. ABB 

2. Alfa Laval 

3. Assa Abloy 

4. Autoliv 

5. Axfood 

6. Betsson 

7. Billerud 

8. Boliden 

9. Electrolux 

10. Eniro 

11. Ericsson 

12. Fagerhult 

13. Getinge 

14. G&L Beijer 

15. Gunnebo 

16. Haldex  

17. Holmen 

18. H&M 

19. Husqvarna 

20. Höganäs 

21. Indutrade 

22. Itab 

23. JM 

24. Meda 

25. MTG 

26. NCC 

27. New wave 

28. NIBE Industries 

29. Oriflame 

30. PEAB 

31. Sandvik 

32. Securitas 

33. Skanska 

34. SKF 

35. SSAB 

36. Stora Enso 

37. Swedish Match 

38. Tele 2 

39. Trelleborg 

40. Volvo 
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Bilaga 1 - Översikt över bolag, bransch och marknad 

 

 

  

Företag Bransch Large eller 

Small Cap 

Företag Bransch Large eller 

Small Cap 

ABB Industri L Indutrade Industri M 

Alfa Laval Industri L Itab Industri M 

Assa Abloy Industri L JM Sällanköpsvaror M 

Autoliv Sällanköpsvaror L Meda Hälsovård L 

Axfood Dagligvaror L MTG Sällanköpsvaror L 

Betsson Sällanköpsvaror M NCC Industri L 

Billerud  Material  M New Wave  Sällanköpsvaror M 

Boliden Material  L NIBE Industries Industri M 

Electrolux Sällanköpsvaror L Oriflame Dagligvaror L 

Eniro Sällanköpsvaror L Peab Industri M 

Ericsson Info teknik L Sandvik Industri L 

Fagerhult Industri M Securitas Industri L 

Getinge Hälsovård L Skanska Industri M 

G&L Beijer Industri M SKF Industri L 

Gunnebo Industri M SSAB Material  L 

Haldex Industri M Stora Enso Material  L 

Holmen Material  M Swedish Match Dagligvaror L 

H&M Sällanköpsvaror L Tele 2 Telecom L 

Husqvarna  Sällanköpsvaror L Trelleborg Industri L 

Höganäs Material  M Volvo  Industri L 
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Bilaga 2 - Utdelningsprognoser vs. faktiskt utfall för samtliga undersökta 

bolag 

 

 N 

2007 Negative Ranks 22
a
 

Positive Ranks 15
b
 

Ties 3
c
 

Total 40 

2008 Negative Ranks 15
d
 

Positive Ranks 14
e
 

Ties 11
f
 

Total 40 

2009 Negative Ranks 7
g
 

Positive Ranks 26
h
 

Ties 7
i
 

Total 40 

2010 Negative Ranks 24
j
 

Positive Ranks 9
k
 

Ties 7
l
 

Total 40 

2011 Negative Ranks 29
m
 

Positive Ranks 7
n
 

Ties 4
o
 

Total 40 

 

 

 

Test Statistics
a
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Z -,423
b
 -,865

b
 -3,610

c
 -1,654

b
 -3,881

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,673 ,387 ,000 ,098 ,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

c. Based on negative ranks. 
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Bilaga 3 - Vinstprognoser vs. faktiskt utfall för samtliga undersökta bolag 

 

 N 

2007 Negative Ranks 23
a
 

Positive Ranks 17
b
 

Ties 0
c
 

Total 40 

2008 Negative Ranks 16
d
 

Positive Ranks 24
e
 

Ties 0
f
 

Total 40 

2009 Negative Ranks 11
g
 

Positive Ranks 29
h
 

Ties 0
i
 

Total 40 

2010 Negative Ranks 33
j
 

Positive Ranks 7
k
 

Ties 0
l
 

Total 40 

2011 Negative Ranks 25
m
 

Positive Ranks 15
n
 

Ties 0
o
 

Total 40 

 

 

Test Statistics
a
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Z -,148
b
 -1,290

c
 -3,696

c
 -3,811

b
 -2,473

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,882 ,197 ,000 ,000 ,013 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

c. Based on negative ranks. 
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Bilaga 4 - Utdelningsprognoser i branschen Industri  

 

 N 

2007 Negative Ranks 10
a
 

Positive Ranks 6
b
 

Ties 2
c
 

Total 18 

2008 Negative Ranks 6
d
 

Positive Ranks 6
e
 

Ties 6
f
 

Total 18 

2009 Negative Ranks 3
g
 

Positive Ranks 10
h
 

Ties 5
i
 

Total 18 

2010 Negative Ranks 8
j
 

Positive Ranks 5
k
 

Ties 5
l
 

Total 18 

2011 Negative Ranks 13
m
 

Positive Ranks 4
n
 

Ties 1
o
 

Total 18 

 

 

 

 

Test Statistics
a
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Z -,285
b
 -,118

b
 -2,201

c
 -,350

c
 -2,843

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,776 ,906 ,028 ,727 ,004 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

c. Based on negative ranks. 
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Bilaga 5 - Utdelningsprognoser i branschen Sällanköpsvaror 

 

 N 

2007 Negative Ranks 4
a
 

Positive Ranks 5
b
 

Ties 0
c
 

Total 9 

2008 Negative Ranks 5
d
 

Positive Ranks 3
e
 

Ties 1
f
 

Total 9 

2009 Negative Ranks 2
g
 

Positive Ranks 7
h
 

Ties 0
i
 

Total 9 

2010 Negative Ranks 7
j
 

Positive Ranks 1
k
 

Ties 1
l
 

Total 9 

2011 Negative Ranks 7
m
 

Positive Ranks 1
n
 

Ties 1
o
 

Total 9 

 

 

Test Statistics
a
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Z -,652
b
 -,631

c
 -1,836

b
 -1,540

c
 -1,960

c
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,515 ,528 ,066 ,123 ,050 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

c. Based on positive ranks. 
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Bilaga 6 - Utdelningsprognoser i branschen Material 

 

 N 

2007 Negative Ranks 2
a
 

Positive Ranks 4
b
 

Ties 0
c
 

Total 6 

2008 Negative Ranks 0
d
 

Positive Ranks 4
e
 

Ties 2
f
 

Total 6 

2009 Negative Ranks 0
g
 

Positive Ranks 6
h
 

Ties 0
i
 

Total 6 

2010 Negative Ranks 3
j
 

Positive Ranks 2
k
 

Ties 1
l
 

Total 6 

2011 Negative Ranks 4
m
 

Positive Ranks 2
n
 

Ties  0
o
 

Total 6 

 

 

Test Statistics
a
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Z -,405
b
 -1,604

b
 -2,023

b
 -1,461

c
 -1,753

c
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,686 ,109 ,043 ,144 ,080 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

c. Based on positive ranks. 
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Bilaga 7 - Vinstprognoser i branschen Industri 

 

 N 

2007 Negative Ranks 11
a
 

Positive Ranks 7
b
 

Ties 0
c
 

Total 18 

2008 Negative Ranks 8
d
 

Positive Ranks 10
e
 

Ties 0
f
 

Total 18 

2009 Negative Ranks 2
g
 

Positive Ranks 16
h
 

Ties 0
i
 

Total 18 

2010 Negative Ranks 14
j
 

Positive Ranks 4
k
 

Ties 0
l
 

Total 18 

2011 Negative Ranks 15
m
 

Positive Ranks 3
n
 

Ties 0
o
 

Total 18 

 

 

Test Statistics
a
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Z -,240
b
 -,065

c
 -3,201

c
 -2,635

b
 -3,332

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,811 ,948 ,001 ,008 ,001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

c. Based on negative ranks. 
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Bilaga 8 - Vinstprognoser i branschen Sällanköpsvaror 

 

 N 

2007 Negative Ranks 5
a
 

Positive Ranks 4
b
 

Ties 0
c
 

Total 9 

2008 Negative Ranks 2
d
 

Positive Ranks 7
e
 

Ties 0
f
 

Total 9 

2009 Negative Ranks 3
g
 

Positive Ranks 6
h
 

Ties 0
i
 

Total 9 

2010 Negative Ranks 7
j
 

Positive Ranks 2
k
 

Ties 0
l
 

Total 9 

2011 Negative Ranks 4
m
 

Positive Ranks 5
n
 

Ties 0
o
 

Total 9 

 

 

Test Statistics
a
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Z -,770
b
 -1,244

c
 -1,836

c
 -1,125

b
 -,415

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,441 ,214 ,066 ,260 ,678 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

c. Based on negative ranks. 
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Bilaga 9 - Vinstprognoser i branschen Material 

 

 N 

2007 Negative Ranks 3
a
 

Positive Ranks 3
b
 

Ties 0
c
 

Total 6 

2008 Negative Ranks 1
d
 

Positive Ranks 5
e
 

Ties 0
f
 

Total 6 

2009 Negative Ranks 0
g
 

Positive Ranks 6
h
 

Ties 0
i
 

Total 6 

2010 Negative Ranks 5
j
 

Positive Ranks 1
k
 

Ties 0
l
 

Total 6 

2011 Negative Ranks 3
m
 

Positive Ranks 3
n
 

Ties 0
o
 

Total 6 

 

 

Test Statistics
a
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Z -,524
b
 -1,572

b
 -2,201

b
 -1,782

c
 -,314

c
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,600 ,116 ,028 ,075 ,753 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

c. Based on positive ranks. 

 

 

 

 

  



Hur väl stämmer utdelningsprognoser med verkligheten?   Juni 2012 

10 

 

Bilaga 10 – Utdelningsprognos vs. faktisk utdelning på Large Cap 

 

 N 

2007 Negative Ranks 13
a
 

Positive Ranks 10
b
 

Ties 2
c
 

Total 25 

2008 Negative Ranks 10
d
 

Positive Ranks 9
e
 

Ties 6
f
 

Total 25 

2009 Negative Ranks 3
g
 

Positive Ranks 18
h
 

Ties 4
i
 

Total 25 

2010 Negative Ranks 16
j
 

Positive Ranks 6
k
 

Ties 3
l
 

Total 25 

2011 Negative Ranks 19
m
 

Positive Ranks 3
n
 

Ties 3
o
 

Total 25 

 

 

 
Test Statistics

a
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Z -,091
b
 -,725

b
 -3,320

c
 -1,641

b
 -3,377

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,927 ,469 ,001 ,101 ,001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

c. Based on negative ranks. 
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Bilaga 11 – Utdelningsprognoser vs. faktisk utdelning på Mid Cap 

 

 N 

2007 Negative Ranks 9
a
 

Positive Ranks 5
b
 

Ties 1
c
 

Total 15 

2008 Negative Ranks 5
d
 

Positive Ranks 5
e
 

Ties 5
f
 

Total 15 

2009 Negative Ranks 4
g
 

Positive Ranks 8
h
 

Ties 3
i
 

Total 15 

2010 Negative Ranks 8
j
 

Positive Ranks 3
k
 

Ties 4
l
 

Total 15 

2011 Negative Ranks 10
m
 

Positive Ranks 4
n
 

Ties 1
o
 

Total 15 

 

 

 
Test Statistics

a
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Z -,724
b
 -,663

b
 -1,570

c
 -,756

b
 -2,103

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,469 ,507 ,117 ,449 ,035 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

c. Based on negative ranks. 
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Bilaga 12 - Vinstprognoser vs. faktiskt utfall Large Cap 

 

 N 

2007 Negative Ranks 12
a
 

Positive Ranks 13
b
 

Ties 0
c
 

Total 25 

2008 Negative Ranks 11
d
 

Positive Ranks 14
e
 

Ties 0
f
 

Total 25 

2009 Negative Ranks 9
g
 

Positive Ranks 16
h
 

Ties 0
i
 

Total 25 

2010 Negative Ranks 23
j
 

Positive Ranks 2
k
 

Ties 0
l
 

Total 25 

2011 Negative Ranks 13
m
 

Positive Ranks 12
n
 

Ties 0
o
 

Total 25 

 

 

 
Test Statistics

a
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Z -,955
b
 -,928

b
 -2,543

b
 -3,350

c
 -,471

c
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,339 ,353 ,011 ,001 ,638 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

c. Based on negative ranks. 
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Bilaga 13 - Vinstprognoser vs. faktiskt utfall Mid Cap 

 

 N 

2007 Negative Ranks 11
a
 

Positive Ranks 4
b
 

Ties 0
c
 

Total 15 

2008 Negative Ranks 5
d
 

Positive Ranks 10
e
 

Ties 0
f
 

Total 15 

2009 Negative Ranks 2
g
 

Positive Ranks 13
h
 

Ties 0
i
 

Total 15 

2010 Negative Ranks 10
j
 

Positive Ranks 5
k
 

Ties 0
l
 

Total 15 

2011 Negative Ranks 12
m
 

Positive Ranks 3
n
 

Ties 0
o
 

Total 15 

 

 

 

 

 
Test Statistics

a
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Z -1,931
b
 -,795

c
 -2,897

c
 -2,045

b
 -3,067

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,053 ,427 ,004 ,041 ,002 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

c. Based on negative ranks. 

 

 


