
 

 

	
	

	
	

Magisteruppsats VT16 

Aktierekommendationer i en ny tid  
- Podcasts på den finansiella marknaden 

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Författare: Alexander Palm 
Författare Adam Sjögren 
Handledare: Christopher Von 
Koch & Katarina Eriksson 
Examinator: Sven-Olof Yrjö 
Collin 
Termin: VT16 
Ämne: Företagsekonomi 
Nivå: Avancerad nivå 
Kurskod: 4FE17E 



	
	 	 	

	 2	

 

 

Förord 
 

Författarna vill rikta ett stort tack till Christopher Von Koch och Katarina Eriksson 

som på ett ypperligt sätt handlett oss genom vår magisteruppsats. Handledarna har 

hela tiden funnits tillgängliga för frågor och diskussion vilket vi uppskattar mycket. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till opponenterna och Sven-Olof Yrjö Collin vid 

mellanseminariet för värdefulla kommentarer och feedback. 

  

 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
						 	 	 	
Alexander Palm              Adam Sjögren 
 

18 Maj 2016                                                        

Linnéuniversitetet, Växjö                                     



	
	 	 	

	 3	

Sammanfattning 
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Författare 
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Handledare 
Christopher Von Koch & Katarina Eriksson 
 
Examinator: 
Sven-Olof Yrjö Collin 
 
Titel: 
”Aktierekommendationer i en ny tid – podcasts på den finansiella marknaden” 
 
Bakgrund & problem: 
Aktierekommendationer ges traditionellt ut av diverse banker och analyshus. En bias 
har observerats vilket är till nackdel för investerare. Podcasts är ett förhållandevis nytt 
fenomen som kan erbjuda aktierekommendationer. Eftersom denna form av media är 
ny, finns lite forskning kring dess roll och potential för att erbjuda finansiella råd. 
 
Syfte: 
Uppsatsens syfte är att utvidga forskning kring podcasts och dess roll för 
marknadsfunktionen och marknadseffektiviteten  
 
Metod: 
En deduktiv utgångspunkt och ett kvantitativt förhållningssätt mellan teori och 
forskning tillämpas. En traditionell eventstudie med två olika tidsspann tillämpas för 
att studera aktierekommendationers påverkan på aktiekurser. 
 
Slutsats: 
Resultat pekar på att IH inte har stöd vid aktierekommendationer från podcasts vilket 
är ett tecken på stöd för EMH. Däremot har PPH stöd vilket i sin tur pekar på brister i 
EMH. Således är det ett tecken på att den svenska aktiemarknaden inte är fullt 
effektiv och den besitter inte semi-stark form. Inget informationsläckage kunde 
observeras i samband med rekommendationerna, något som skiljer sig från 
traditionella källor. Vi kunde visa på en viss temporär och positiv effekt gällande 
marknadsfunktionen för Small Cap. Genom en observerad ökad handelsvolym påvisar 
vi övertro på den svenska aktiemarknaden, något som gäller även för traditionella 
aktierekommendationer. Vi kan inte statistiskt säkerställa att kunskaps sprids mellan 
podcastlyssnare vilket skiljer sig mot teorier och tidigare forskning. 
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Abstract 
Master Thesis in Business Administration. School of Business and Economics at 
Linnaeus University, Växjö, 2016. 
 
Authors 
Alexander Palm & Adam Sjögren 
 
Supervisor: 
Christopher Von Koch & Katarina Eriksson 
 
Examiner: 
Sven-Olof Yrjö Collin 
 
Title: 
“Stock recommendations in a new era – Podcasts in financial markets.” 
 
Background & problem: 
Banks and other financial institutes deliver traditionally stock recommendations. Bias 
from these sources has been observed which can be of disadvantage for individual 
investors. Podcasts is a relatively new kind of media that can supply the market with 
stock recommendations. Since podcasts is a new media, there is little research 
regarding its role on financial markets and its potential to offer financial advice.  
 
Purpose: 
The purpose is to extend previous research regarding podcasts and it’s role on market 
efficiency and market function.  
 
Method: 
We apply a deductive benchmark and a quantitative approach. A traditional event 
study with two different time-spans is conducted to analyse stock recommendation 
and the effect on stock prices.  
 
Conclusion: 
Results indicate lack of support for IH with stock recommendations from podcasts, 
which in turn is support for EMH. However, PPH does have support, which indicate 
deficiency in EMH. Thus, we provide evidence that the Swedish stock market is not 
fully efficient and doesn’t posses semi-strong form. No information leakage could be 
observed, something that differs from previous research on stock recommendations. 
We could provide evidence of a temporary and positive effect regarding the market 
function for Small Cap. The observed increase in trading volume proves 
overconfidence on the Swedish stock market, something that has previously been 
shown. No knowledge dispersion exists between listeners of podcasts, something that 
differs from theory and previous research.  
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1. Inledning  
_____________________________________________________________________ 

I bakgrunden diskuteras den finansiella marknadens komplexitet och därefter lyfts 

media samt podcasts fram som en tänkbar faktor till att minska komplexiteten. 

Problemdiskussionen berör dilemmat om marknadseffektivitet och de två stora teorier 

på området. Dessutom nämns olika teorier och förklaringar till kursrörelser i 

samband med aktierekommendationer. Traditionella källor till rekommendationer 

diskuteras och jämförs med nya källor för aktierekommendationer. Diskussionen 

utmynnar i en frågeställning följt av studiens syfte. 

_____________________________________________________________________     

1.1. Bakgrund 
När det finns behov av resursallokering krävs det fungerande kapitalmarknader (Fama 

1970). Maximerad avkastning ses som någonting positivt och risk som någonting 

oönskat och det existerar ett samband mellan förväntad avkastning och risk 

(Markowitz 1952).  

 

Finansiell globalisering är ett sätt att uppnå både tillväxt och välstånd i samhället 

(Mishkin 2007). En förutsättning för att globalisering ska fungera på ett smidigt sätt 

är att öka möjligheterna för finansiell utveckling (Mishkin 2007). Utvecklas 

globaliseringen på fel sätt kan det få negativa konsekvenser i form av finansiella 

kriser (Mishkin 2007). Det finns komplicerade finansiella produkter på marknaden, 

vilka har blivit fler de senaste årtionden och detta har medfört en ökad komplexitet 

(Van Rooij, Lusardi & Alessie 2011; Brunnermeier & Oehmke 2009). Denna 

komplexitet kan i sin tur skapa en kunskapsbarriär och ge svårigheter för allmänheten 

att gå in på de finansiella marknaderna (Van Rooij, Lusardi & Alessie 2011). I och 

med den ekonomiska komplexiteten är det vanligt att investerare söker sig till 

experter för hjälp (Morgan & Stocken 2003). Ett dilemma som investerarna står inför 

är att experternas råd inte alltid är transparenta och att expertens bankomliggande 

agenda inte är känd (Morgan & Stocken 2003). 

 

Att reducera komplexitet handlar om att tillgodose investerare med information 

(Brunnermeier & Oehmke 2009). Investerare kommer inte göra bättre och mer 

rationella beslut bara för att mängden information är högre (Brunnermeier & Oehmke 
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2009). Om en kunskapsbarriär finns hos de mindre småspararna är detta negativt 

p.g.a. att denna grupp av investerare påverkar marknaden i stor utsträckning med både 

direkt och indirekt handel. Den indirekta handeln innebär att en investerare antingen 

placerar i investmentbolag alternativt aktiefonder1. Exempelvis stod svenska 

småsparare för nästan 32 % av all handel när börsen påvisade rekordhandel under en 

dag i juli 2015 (Kellberg 2015). Trots detta minskar svenska hushållens ägarandel på 

Stockholmsbörsen (Scb.se). Svenska hushållens ägarandel var 16,6 % år 1993 och 

den har sjunkit till 11,2 % år 2015 (Scb.se). Detta kan bero på den kraftiga ökningen 

av utländskt ägande som började 1993, då restriktioner för utländskt ägande togs bort 

(Högfeldt 2005). 

 

Samtidigt som den finansiella marknaden ökat i komplexitet har internetbaserad 

media vuxit fram (Clark, Thrift & Tickell 2010).  Fang & Peress (2009) menar att 

allmän massmedia når ut till en stor publik och är således en bra kunskapsspridare. 

Genom att media når ut till många investerare kan de i stor utsträckning påverka 

finansiella marknader (Fang & Peress 2009). Social media är del av internetbaserad 

media som vuxit kraftigt under de tio senaste åren (Sheng & Subhash 2012). Chen, 

De, Hu & Hwang (2014) menar att social media är en efterfrågad mötesplats, där 

investerare kan dela sina egna aktieanalyser, och sprida information om finansiella 

tillgångar.  

	
En form av internetbaserad media är podcasts, en typ av kanal som vuxit kraftigt 

sedan introduktionen 2004 (Brown & Green 2007). En podcast består av en röstfil 

som sedan kan konsumeras via datorn eller via andra portabla digitala enheter (Brown 

& Green 2007; Harris & Park 2008; Jham, Duraes, Strassler & Sensi 2008). Det finns 

många olika användningsområden för podcasts som individer och grupper använder 

sig utav och dessa användningsområden utvecklas ständigt (Brown & Green 2007). 

Enligt Harris & Park (2008) får lyssnare utav podcasts ofta notiser när nya avsnitt 

släpps. Sedan kan lyssnaren själv välja när och var de vill konsumera avsnittet (Harris 

& Park 2008; Jham, Duraes, Strassler & Sensi 2008). Vi belyser ökningen av podcasts 

genom att exemplifiera utbildning, detta är ett område där tillämpning av podcasts 

kraftigt ökat (Harris & Park 2008;Boulos, Maramba & Wheeler 2006). Fernandez, 
																																																								
1http://www.nasdaqomxnordic.com/utbildning/aktier/pavilkaolikasattkanmanagaaktier?languageId=3 
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Simo & Sallan (2009) menar på att podcast kan vara ett bra komplement till 

traditionella utlärningsmetoder, såsom föreläsningar. I USA tillämpar flertalet skolor 

podcast som en metod för att lära ut kunskap till elever (Jham, Duraes, Strassler & 

Sensi 2008). Några av fördelarna med att använda podcasts är att dessa är lätta att 

använda samt en låg kostnad för användaren (Jham, Duraes, Strassler & Sensi 2008).  

TNS sifo mäter bland annat olika konsumentbeteenden2 och Enligt TNS sifo:s rapport 

(2015)3 är 81 % av lyssnarskaran gällande podcasts mellan 16-44 år, medan 19 % 

utgörs av de i åldrarna 45 och äldre. Således lockar podcasts den yngre delen av 

befolkningen i Sverige.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Den neoklassiska finansiella skolan tar sin utgångspunkt i bland annat de två stora 

teorierna: effektiva marknadshypotesen, (EMH) och capital asset pricing model, 

(CAPM) (Ramiah, Xu & Moosa 2015). Med vissa antaganden menar EMH att priset 

på en finansiell tillgång alltid är grundad på tillgänglig information, således är 

marknaden effektiv och investerare kan därmed inte under längre tidsperioder uppnå 

överavkastning (Fama 1970; Ramiah Xu & Moosa 2015). Teorin om random walk 

(RWH) antar att investerare, genom att studera historiska prisrörelser inte kan 

förutspå framtida värde för en tillgång (Fama 1965). På en marknad med hög 

konkurrens och rationella investerare, vars mål är vinstmaximering ökar effektiviteten 

på marknaden (Fama 1995). Effektiviteten ökar eftersom aktörerna försöker förutspå 

tillgångens framtida värde (Fama 1995). På en effektiv finansiell marknad kan det 

aktuella marknadspriset på en tillgång sägas vara en bra approximation av tillgångens 

verkliga värde (Fama 1995). Marknadseffektivitet kan delas in i tre olika nivåer 

beroende på information (Fama 1970). De tre nivåerna benämns svag form, semi-

stark form och stark form (Fama 1970). 
 

I motsats till EMH, är behavioural finance (BF) en skola som utgår från ett 

psykologiskt och sociologiskt perspektiv (Shiller 2003). Investerarnas beteenden får 

större fokus inom BF och teorin menar att människan inte är helt kapabel till att ta 

rationella beslut (Shiller 2003). Den ursprungliga idén från anhängare inom BF är att 

																																																								
2 http://www.tns-sifo.se/om-oss  
3 Bilaga 2	
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visa på varför onormala rörelser observeras på marknaden, något som EMH inte har 

kunnat svara på (Ramiah, Xu & Moosa 2015). En stor skillnad mellan den 

neoklassiska skolan och BF är att den senare skolan antar att investerare kan göra 

felaktiga bedömningar i sina värderingar av tillgångar (Ramiah, Xu & Moosa 2015). 

De felaktiga bedömningarna kan ske till följd av en övertro på sin egen förmåga, 

flockbeteende och panik (Ramiah, Xu & Moosa 2015). Övertro, flockbeteende och 

panik är några av de anomalier som finns inom BF.  
 

En värld där alla marknadsaktörer gör rationella beslut är långt ifrån helt korrekt. En 

benämning av rationella investerare är information traders vilka ser till den 

fundamentala data som finns, något som skiljer sig mot noise traders, vilka innefattar 

investerare som inte är helt rationella utan istället grundar sina beslut utan 

fundamental data (Ramiah, Xu & Moosa 2015). En metod vars beslut grundar sig utan 

fundamental data kan sägas vara teknisk analys (Ramiah, Xu & Moosa 2015). Enligt 

Bloomfield, O´Hara & Saar (2009) har noise traders å ena sidan en viktig roll på 

finansmarknaden eftersom de tenderar påvisa positiva effekter såsom ett mer 

balanserat orderdjup. Å andra sidan medför de även negativa effekter, vilket förklaras 

främst av att noise traders har en viss tendens att motverka att en aktie justeras till sitt 

korrekta pris (Bloomfield, O´Hara & Saar 2009). Detta är något som är till nackdel 

för information traders, som tenderar att handla på fundamental data (Bloomfield, 

O´Hara & Saar 2009). EMH och dess teoretiska anhängare ignorerar det faktum att 

noise traders skulle existera på marknaden eller att de skulle ha någon större påverkan 

på marknaden, detta eftersom EMH förutsätter att alla investerare är rationella 

(Ramiah, Xu & Moosa 2015). BF medger att noise traders finns på marknaden och att 

de överreagerar på nyheter, både positiva som negativa (Ramiah, Xu & Moosa 2015). 

Noise traders följer marknadstrender snarare än att se till det fundamentala värdet av 

en tillgång, något som skapar en ökad volatilitet på marknaden (Ramiah, Xu & Moosa 

2015).  
 

Eftersom onormala rörelser på marknaden faktiskt existerar försöker forskare finna 

förklaringar till detta (Lidén 2007). Anomalier var anledningen till att BF började ta 

form i första läget (Schiller 2003). Två välkända hypoteser som ämnar förklara varför 

onormala handelsmönster och en ökad handelsvolym observeras när det släpps köp 

och säljrekommendationer är price pressure hypothesis, (PPH) och information 
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hypothesis, (IH) (Lidén 2007; Liang 1999). PPH är en teori som grundar sig på att 

naiva investerare, vilka tror sig kunna uppnå hög avkastning genom att handla på 

information, är anledningen till att aktiekursen drivs i endera riktningen (Lidén 2007; 

Liang 1999). PPH har studerats på allt från rekommendationer till fusioner och 

listbyten (Lidén 2007; Liang 1999; Mitchell, Pulvino & Stafford 2004; Harris & 

Gurel 1986). Det har framkommit bevis för att PPH finns vid såväl rekommendationer 

som vid fusioner och listbyten (Lidén 2007; Liang 1999; Mitchell, Pulvino & Stafford 

2004; Harris & Gurel 1986).  

 

Den teori som står i kontrast till PPH och som har empiriskt stöd vid 

säljrekommendationer är IH (Lidén 2007; Liang 1999). IH förklarar att en 

fundamental omvärdering av en aktie sker till följd av att aktierekommendationerna 

innehåller värde för marknadens aktörer (Lidén 2007; Liang 1999). Information 

traders kommer med sitt beslutsfattande och handlande skapa stöd för både IH och 

EMH eftersom deras agerade skapar permanenta effekter på de finansiella 

tillgångarna. Noise traders en grupp investerare som har en beslutsfattarprocess som 

skiljer sig mot information traders och snarare förklaras av teorier inom BF. Denna 

grupp av investerare kommer med sitt handelsmönster i teorin skapa stöd för både BF 

och PPH, i och med att deras agerade medför temporära effekter på tillgångarna. 
 

Den turbulens som uppstått på världens aktiemarknader under 2000- och 2010-talet, 

inte minst i form av två stora spekulationsbubblor som brustit, torde ytterligare spätt 

på diskussionen om hur effektiv marknaden är. Exempel på forskning som har funnit 

att uppmärksamhet och publicitet i sig kan skapa ett tryck på aktiekurs utan att någon 

ny relevant information har släppts är Kim & Jung (2016). Trots att ingen teoretisk 

omvärdering av Sydkoreanska företaget DI Corps aktie var motiverad, steg aktien 

med över 800 % (Kim & Jung 2016). Detta efter att artisten, PSY, son till vice Vd:n 

slog igenom över hela värden med hitlåten ”Gangnam Style” (Kim & Jung 2016).  

Aktien steg trots att DI corp inte var involverad i underhållningsbranschen (Kim & 

Jung 2016). 

 

Exemplet om Sydkoreanska företaget tydliggör att de finansiella marknaderna kan 

vara mycket irrationella. Något som speglas i att individuella investerare, vilka kan 

klassas som noise traders, tar investeringsbeslut utan djupare kunskap (Ramiah, Xu & 
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Moosa 2015). Vilket medför följder likt fallet DI corp. Van Rooij, Lusardi & Alessie 

(2011) påvisar att investerare som har låg finansiell kunskap är benägna att helt stå 

utanför marknaden, och detta kan få negativa följder. Klienter mottar i första hand 

rekommendationer från banker och analyshus (Schlumpf, Schmid & Zimmerman 

2008). Denna information kan användas av information traders som driver 

aktiekursen mot en fundamentalt motiverad omvärdering, vilket skapar stöd för IH 

(Schlumpf, Schmid & Zimmerman 2008). När sedan samma rekommendationer blir 

helt offentliggjorda kan detta klassas som andrahandsinformation. Dessa 

rekommendationer snappas upp utav noise traders vilka skapar ett tillfälligt tryck på 

aktiekursen, även om en fundamental omvärdering inte längre är rationellt motiverad, 

vilket i sin tur skapar ett stöd för PPH (Schlumpf, Schmid & Zimmerman 2008). 

Traditionella teorier som EMH förkastar aktierekommendationers värde eftersom de 

inte borde leda till överavkastning, eftersom rekommendationerna i sig inte innehåller 

någon ny information (Lidén 2004). Att rekommendationer inte borde påverka 

aktiekurserna förutsätter att marknaden är semi-stark, eftersom vid detta tillstånd 

krävs insiderinformation, och inte enbart historisk data och publik information för att 

uppnå abnormal avkastning (Fama 1970; Bodie, Kane & Marcus 2009). Vid de 

tillfällen där information traders är mer inflytelserika än noise traders blir 

fluktuationerna på aktiekurserna mindre och därmed skapas ett starkare stöd för 

EMH. Om det motsatta förhållandet råder skulle stödet för EMH istället vara mycket 

mindre. 
 

Tidigare forskning har visat att investerare som följer analytikers eller journalisters 

rekommendationer inte kan nå överavkastning (Lidén, 2004). Frågan blir då varför 

personer som aktivt är insatta på området inte levererar råd som avkastar bättre än 

marknaden. En förklaring till att analytiker och journalister inte lyckas nå 

överavkastning är att investerare redan handlat på informationen när den blir offentlig 

på marknaden. Förklaring på fenomenet gällande överavkastning och 

rekommendationer skulle kunna finnas bland den bias som existerar för analytiker och 

journalister. Tydliga bevis på var denna bias yttrar sig kan bland annat finnas i 

relationen som analytikerna har till det företag som analyserats (Mokoaleli-Makoteli, 

Taffler & Agarwal 2009). Investmentbanker är beroende av att locka klienter för att 

kunna sälja deras tjänster, och genom att ha goda relationer med företag t.ex. genom 

positiva aktierekommendationer kan de öka möjligheten till att locka klienter (Lidén 
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2004). (Barber, Lehavy & Trueman 2006) finner att oberoende analyskällor, d.v.s. 

analysföretag utan verksamhet inom investmentbank, överlag ger bättre 

rekommendationer än motsvarigheter med investmentbank. Shen & Chih (2009) 

finner bevis på att investmentbanker säljer aktier som de samtidigt rekommenderar, 

detta för att göra kortsiktiga vinster. Morgan & Stocken (2003) menar på att det finns 

en målkonflikt inom investmentbanker. Divisioner inom investmentbankerna kan 

pressa analytiker inom banken till att göra analyser som gynnar klienter till 

investmentbanken (Morgan & Stocken 2003). 

 

Rekommendationer som inte stärks av ett analyshus eller analytiker påvisar större 

påverkan på aktiepriset (Sant & Zaman 1994). Om analytiker från exempelvis 

podcasts inte tillhör banker eller analyshus kan dessa fungera som en icke-analytisk 

källa. Enligt Lidén (2004) har rekommendationer från journalister större effekt än 

analytiker när det kommer till köprekommendationer. Journalister och affärstidningar 

innehar också en viss bias enligt Lidén (2004), då de tenderar att ge fler köp än 

säljrekommendationer. Köprekommendationer torde kräva mindre jobb och således 

ger detta en ökad kvantitet istället för kvalitét (Lidén 2004). Köprekommendationer är 

mer benägna att publiceras under vardagar medan säljrekommendationer är mer 

benägna att publiceras under helger (Lidén 2004). 

 

När samhället utvecklas skapas nya informationskanaler som påverkar hur investerare 

agerar vid beslutsfattande. Ökade mängder information, vilket i grund och botten 

möjliggjorts av internet, skapar nya spelregler för marknaden. Det är ett rimligt 

antagande att internet kan komma utveckla media i ännu större utsträckning i 

framtiden, och således ge större spridning av nyheter och information (Fang & Peress 

2009). Både korrekt och felaktig information sprids snabbt bland investerare, både 

privata och professionella (Lidén 2004). Idag påverkas individuella investerare, 

tillskillnad mot tidigare, i högre utsträckning av sociala faktorer vid investeringsbeslut 

(Shanmugham & Ramya 2012). Dessa yttrar sig i form av interaktioner med vänner, 

familj samt internet (Shanmugham & Ramya 2012). Faktorer som dessa har blivit ett 

viktigt verktyg för att sprida och dela information (Shanmugham & Ramya 2012). 

Media spelar idag en nyckelroll vid beslutsfattande kring investeringsbeslut för 

individuella investerare (Shanmugham & Ramya 2012).  
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Nya informationskanaler är idag mycket lättillgängliga och vi kan se hur 

finansbloggar, podcasts och forum/communities växer fram i rask takt. Uppsatsen tar 

sin utgångspunkt i podcast. Podcast är en informationskanal som är populär bland 

individer med högre utbildning och där lyssnartillväxten förväntas växa i framtiden, 

dels med hjälp av en bred repertoar av olika program samt tack vare flexibiliteten för 

konsumtionen (McClung & Johnson 2010). Rooij, Lusardi & Alessie (2011) hävdar 

att bristande förståelse för den finansiella marknaden hos investerare är en faktor som 

ligger till grund för att stå utanför marknaden. I och med att personer som lyssnar på 

podcasts i regel har god utbildning, torde man kunna hävda att personer som dessa är 

mer benägna att äntra marknaden. Med bakgrund från Shanmugham & Ramya (2012) 

om att sociala faktorer spelar stor roll vid investeringsbeslut, tror vi dessutom att de 

som lyssnar på podcastavsnitten kan sprida informationen vidare till potentiella 

investerare. Således ser vi podcasts som en viktig informationskanal. Just att de som 

lyssnar är potentiella kunskapsspridare styrks av McClung & Johnson (2010) som 

hävdar att det finns en social aspekt vid podcastslyssnande och att informationen 

troligen förs vidare.  
 

Individuella investerare är mindre benägna att reflektera över vilken analytiker som 

aktierekommendationer ges av, jämfört med större, mer insatta investerare (He, Nian, 

Sangkaraguruswamy 2005). Rådgivare tenderar att spendera mer tid och energi åt att 

ge rekommendationer till klienter som är äldre och mer förmögna, eftersom det 

genererar högre provision än rekommendationer till yngre kunder (Hackethal, 

Haliassos & Jappelli 2012). Detta trots att yngre kunder är i ännu större behov av 

finansiell rådgivning (Hackethal, Haliassos & Jappelli 2012). På grund av 

målkonflikter står investerare som söker råd inför ett dilemma eftersom investeraren 

inte kan veta analytikernas bakomliggande agenda (Morgan & Stocken 2003). 

Aktierekommendationer från podcasts skulle således potentiellt vara ett bra verktyg 

för bland annat små individuella investerare. Att podcasts rekommendationer skulle 

kunna vara ett bra verktyg för mindre investerare stärks utav TNS sifo:s rapport 

gällande podcastslyssnande. Rapporten påvisar att drygt 81 procent av lyssnarna är 

mellan 16 - 44 år och således utgör åldersgruppen 45 och äldre endast 19 procent utav 

av podcastslyssnade4. Eftersom podcast rimligtvis inte upplever samma typ av bias 

																																																								
4		Bilaga 1	
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som tidigare diskuterats torde vi se styrkta bevis för IH, något som också bör gälla vid 

köprekommendationer. Det är något som skiljer sig mot traditionella 

rekommendationer (Lidén 2004). Varför oberoende podcasts inte upplever samma 

bias som traditionella källor torde bland annat ligga i den bakomliggande agendan 

gällande fördelningen mellan antalet köp respektive säljrekommendationer samt 

påtryckningar från andra delar inom organisationen. Större andel 

köprekommendationer kan därmed ses som ett bevis på den bakomliggande agendan 

är att öka andelen handel för att på så sätt göra högre vinst. Samtliga investerare kan 

köpa aktier på en köprekommendation men det samma gäller inte för 

säljrekommendationer då investerare inte kan sälja aktier som de inte äger. Ett 

alternativ skulle istället vara att korta aktien men detta är inte möjligt för samtliga 

aktier på marknaden5 

 

Så vitt vi vet har inga tidigare studier gjorts som diskuterar effekterna av podcasts 

som källa till aktierekommendationer. Således skapas en möjlighet att vidare 

undersöka detta fenomen och på så sätt bidra till forskningen genom att bland annat 

utvidga resultaten från Lidén (2007; 2004). Nya trender och sätt att interagera och 

konsumera information har medfört att aktierekommendationer delvis flyttats från 

traditionella parter till nya, vilket har effekter på aktiemarknaden. Tillskillnad från de 

traditionella bankerna så innehar inte podcasts klienter som handlar på informationen 

innan den blir offentlig. Därför anser vi det vara intressant att undersöka det nya 

informationssamhällets påverkan i form av podcasts och att sätta denna nya 

informationskanal i relation till befintliga teorier.  
 

Problemformulering: “Hur påverkar podcasts effektiviteten och marknadsfunktionen 

på aktiemarknaden?” 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utvidga forskning kring podcasts roll för 

marknadsfunktionen och marknadseffektiveten.  

																																																								
5	Se produktutbud hos Avanza och Nordnet 
 https://www.avanza.se/kundservice/kundservice/fragor-svar/handel-
vardepapper/blankning/blankningsbara-vardepapper.html, 
https://www.nordnet.se/mux/page/blankninginl.html  
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1.4 Bidragsdiskussion  
Genom uppsatsen kan resultat från Lidén (2004; 2007) utvidgas genom att studera 

podcasts som media istället för tidningar och journalister. Podcasts är ett 

förhållandevis nytt fenomen där lite forskning finns. Således kan uppsatsen bidra med 

viktig fakta kring podcasts som media och mer specifikt dess roll i relation till 

finansiella marknader. PPH är en väl belyst hypotes men för aktierekommendationer 

från podcasts har vi inte kunnat finna någon forskning, vilket gör att uppsatsen kan 

bidra till att utvidga befintliga resultat kring PPH (Mitchell, Pulvino & Stafford 2004; 

Lidén 2007; Harris & Gurel 1986; Schlumpf, Schmid & Zimmermann 2008). 

 

I uppsatsen undersöks aktierekommendationer och på så sätt kan vi bidra till att 

undersöka effektiviteten på den svenska aktiemarknaden. Dessutom kan vi bidra med 

att undersöka huruvida kunskapsspridning sker från podcasts.  
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2. Vetenskaplig metod  
_____________________________________________________________________ 

Avsnittet ämnar förklara hur studien är genomförd för att svara till syftet, och varför 

vissa val gjorts. Utgångpunkten finns kring anomali och aktierekommendationer. 

Studien är kvantitativ och utgår från en eventstudie. En diskussion om information 

och källkritik förs.  

	

2.1. Teoretisk utgångspunkt 
För att på bästa sätt kunna uppfylla på studiens syfte kommer utgångspunkt tas ur 

övergripande teorier om marknadseffektivitet från såväl EMH, RWH som BF. Dessa 

är olika skolor gällande marknadseffektivitet och anomalier. De olika skolorna är på 

flera punkter motstridiga. Studien tar vidare sin grund ytterligare teorier som ämnar 

förklara rekommendationer och specifika handelsmönster såsom IH och PPH. 

Befintliga teorier om aktierekommendationer appliceras och ställs mot ovan nämnda 

teorier. Detta för att kunna undersöka rollen av aktierekommendationer från podcasts, 

den påverkan på som podcasts kan tänkas ha på marknaden, och handelsmönster som 

kan tänkas uppstå.  

2.2. Forskningsansats 

Studien är i grund och botten en utvidgning av ett redan väl belyst vetenskapligt 

problem d.v.s. marknadseffektivitet vid publicering av aktierekommendationer (Lidén 

2004). Då befintliga teorier passar väl för uppsatsens ämne och problem, är en 

deduktiv ansats lämpad för denna studie. Detta eftersom teorierna används för att nå 

fram till resultatet. Hade problemområdet istället haft få relevanta teorier eller om 

målet med forskningen vore att dra teorier utifrån studiens resultat och observationer 

hade en induktiv ansats varit att föredra. Eftersom uppsatsen har deduktiv 

utgångspunkt kommer ett kvantitativt förhållningssätt mellan teori och forskning att 

tillämpas. För en studie som inriktar sig på informationssamling med högre närhet och 

mera tolkning från deltagare, vilket sedan skulle användas för generering av teorier 

vore en kvalitativ metod mer lämpad. (Bryman och Bell 2005).  

 

Uppsatsen studerar redan observerade och kvantifierade rörelser och mönster i 

aktiekurser, handelsavslut och handelsvolym, således är det kvantitativa 

metodsynsättet det mest lämpade för denna uppsats. En alternativ metod för denna 
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studie skulle istället vara tillämpning av intervjuer med personer som påverkar 

aktiekursrörelserna. I vårt fall skulle dessa vara investerare som handlar på 

rekommendationer eller de analytiker som ger rekommendationerna till investerare. 

Alternativet väljs bort eftersom det är mycket mer subjektivt än om en kvantitativ 

metod skulle väljas. Det skulle dessutom vara mer kostsamt sett till tid att välja det 

kvalitativa tillvägagångssättet eftersom det skulle krävas intervjuer. Enkäter kan 

användas men problemet består då i att samla in data från rätt personer. Rätt personer 

är därmed de investerare som handlat på ett råd från ett specifikt avsnitt. Att istället 

använda faktiskt utfall av aktiekursrörelser torde ge rättvisare underlag för podcasts 

roll och påverkan på den finansiella marknaden. Den insamlade data samlas genom en 

icke-deltagande observation, eftersom data över aktiekursrörelser samt 

podcastavsnitten finns lättillgängliga på internet. Icke-deltagande observationen är 

vanlig att tillämpa när man använder sig av strukturerade observationer. (Bryman & 

Bell 2013). 
 

För att genomföra studien samlas data över historiska aktiepriskurser, volym och 

handelsavslut runt dagarna kring en rekommendation in. Data som samlas in är 

därmed redan observerad, vilket omöjliggör subjektiv tolkning och ett hermeneutiskt 

synsätt (Bryman & Bell 2005). Studien grundar sig istället på ett positivistiskt synsätt, 

ett synsätt som har ett mer objektivt förhållningssätt till forskningen (Bryman & Bell 

2005). För att uppfylla studiens syfte genomförs en eventstudie med 

aktierekommendationer från podcast. Eventstudien genomförs med information om 

aktiernas kursrörelser, handelsvolym och handelsavslut före och efter publicering av 

rekommendationen. Eventstudier är ett allmänt analytiskt tillvägagångsätt för att mäta 

finansiella händelser (Peterson 1989; De Jong & Naumovska 2015). Syftet med en 

eventstudie är främst att undersöka om det uppstår abnormal avkastning, volym och 

nivå av handelsavslut när nysläppt information når marknaden (Peterson 1989). 

Populariteten kring eventstudier beror på att metoden är mycket anpassningsbar på 

många olika områden, framförallt finans och redovisningsforskning (MacKinlay 

1997). En eventstudie är passande att tillämpa vid tester kring aktiepriser på kort sikt 

(Peterson 1989). Metoden är således väl anpassad till denna uppsats.  
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Validitet inbegriper att det som mäts verkligen avspeglar det som forskaren vill mäta 

och denna kan fastställas genom en rad olika metoder (Bryman & Bell 2005). 

Eftersom denna studie samlar in historisk tidsseriedata inför och efter publicering av 

aktierekommendation i strävan efter att undersöka effekterna på marknaden vid 

publicering av aktierekommendationer från podcasts uppnår forskningen en hög 

validitet. Om mätningen innehåller fel som gör att pålitligheten av mätningen kan 

ifrågasättas uppnås inte reliabilitet (Bryman & Bell 2005). Enligt Bryman & Bell 

(2005) finns det tre viktiga beståndsdelar som beslutar ifall ett mått är reliabelt. Det 

första är stabilitet vilket berör det faktum att om mätningen görs två gånger, skall 

utfallet i stort ge liknande resultat och den andra beståndsdelen intern reliabilitet 

behandlar tillförlitlighet och pålitlighet hos studien (Bryman & Bell 2005). Tredje 

komponenten är interbedömarreliabilitet och förklarar hur det kan uppstå en form av 

risk vid personliga bedömningar när data observeras och sedan skall omvandlas till 

kategorier (Bryman & Bell 2005). För att minska risken för subjektiva 

felbedömningar i tolkningen av de insamlade rekommendationerna görs en 

bedömning oberoende av författarna. Bedömningarna jämförs mellan författarna och 

vid oenigheter lyssnar författarna på rekommendationen ytterligare en gång, för att 

därefter enas om en korrekt bedömning. Om inte en sådan kan nås efter att 

rekommendationen lyssnats på för en andra gång, krävs att data exkluderas vilket i 

sådana fall redovisas i appendix.  

 

Studien grundar sig på en eventstudie där tidsspannet inte är stort nog för att det ska 

finnas fog att ifrågasätta pålitligheten i form av att tidsserien är skadad på grund av 

inflation. Tidsserien är dessutom justerad för utdelningar och aktiesplit, vilket skulle 

påverka tillförlitligheten negativt. Studien skall därmed erhålla stabil mätning och en 

hög reliabilitet. För en god replikerbarhet krävs det noga beskrivning av 

tillvägagångssätt vid beräkningar fram till resultaten (Bryman & Bell 2005). Genom 

att göra studien replikerbar ökar möjligheten för resultateten kan testas på nytt, vilket 

ökar reliabiliteten (Bryman & Bell 2005). Vår studie kommer fortlöpa med hänsyn av 

att skapa en god replikerbarhet, för att uppnå detta krävs att alla uträkningar förklaras 

och grafiskt illustreras. I operationaliseringen beskrivs tillvägagångssätt och 

uträkningar som har föranlett studiens resultat. För att läsaren ska förstå studiens urval 
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presenteras en lista med aktie och rekommendationer som varit till grund för studien6. 

Dessutom presenteras de som rekommendationer som exkluderats. När företag 

selekteras bort är det av relevans att tydliggöra varför dessa valts bort. I de lägen data 

sorterats bort tydliggörs vilken metod som tillämpats för att sortera bort 

extremvärden. Detta skapar en möjlighet att köra om testerna med ursprunglig data. 

Vi ämnar ha en tydlig operationalisering där läsaren ges en bild av hur varje hypotes 

ska beräknas och vilka tester som behövs göras.  

2.3. Information och källkritik 

För att upprätthålla en hög validitet genom hela uppsatsen används väl valda källor 

med god relevans. Vetenskapliga artiklar som är peer-reviewed är största källan av 

information. Peer-reviewed innebär att artiklarna har hög tillförlitlighet, eftersom de 

har blivit granskade av andra forskare med god kunskap om det berörda området. 

Dessa har används så mycket som möjligt men i de fall där artiklar saknar peer-

reviewed har en noga övervägning över innehållet och ett kritiskt förhållningssätt 

används för att enbart basera uppsatsen på relevanta källor med god kvalité. De 

databaser som främst används för att finna vetenskapliga artiklar är Business Source 

Premier, One Search, Science Direct och Google Scholar. Andra databaser som 

använts för informationshämtning är TNS SIFO, Nasdaqomxnordic.com, Yahoo 

Finance samt Google Finance. Vi bedömer att dessa källor innehar tillförlitlig 

information. Men även vid dessa har ett kritiskt förhållningssätt används vid 

tillämpning av data. Vidare har också en årlig rapport från PwC gällande historisk 

riskpremie tillämpats för att möjliggöra beräkning av den förväntande avkastningen.  

 

Ibland uppkommer i litteraturen engelska begrepp med otydlig svensk översättning 

eller så finns ett vedertaget engelskt användande av begreppet i svenskt språkbruk. I 

vissa fall kommer den engelska benämningen konsekvent att användas genom hela 

arbetet, medan i de fall som en tydlig översättning är mer lämpad kommer 

översättning tillämpas. 

 

 

 

 
																																																								
6 Bilaga 3  
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3. Teoretisk referensram  
_____________________________________________________________________ 

I följande avsnitt presenteras en rad teorier som berör ämnet marknadseffektivitet 

samt anomalier vartefter hypoteser formuleras. Avslutningsvis presenteras en 

sammanställning över samtliga formulerade hypoteser och dess koppling till teorier.  

	

3.1 Neoclassical finance 

Studien tar sin utgångspunkt i följande delar från neoclassical finance: RWH, EMH 

och information traders.  

3.1.1 The random walk hypothesis 

RWH avsäger sig delvis antagandet om att marknader är effektiva, då marknadens 

aktörer har olika uppfattningar om de handlade tillgångarnas verkliga värde (Fama 

1995). Genom denna oenighet gällande det verkliga värdet, skapas ett gap mellan 

faktiskt marknadspris och verkligt värde, vilket medför att tillgångens pris kommer att 

röra sig enligt ett slumpmässigt mönster (Fama 1995). Fundamental analys är enbart 

berättigat om en investerare har ny information eller tror sig tolka offentlig 

information på ett sätt som marknaden inte har gjort (Fama 1995). I annat fall skulle 

en slumpmässig urvalsmetod för investeringar vara lika effektiv (Fama 1995). Den 

viktiga grundstenen i RWH är att ingen investerare kan med hjälp av historiska 

kursmönster förutspå hur tillgången kommer att röra sig i framtiden, detta eftersom 

marknaden är helt oberoende av tidigare händelser (Fama 1995).  

3.1.2 Effektiva marknadshypotesen 

Eugene Fama kan ses som en pionjär inom teori kring marknadseffektivitet. EMH 

påvisar att en marknad är fullt effektiv om priserna på tillgångar handlade på 

marknaden alltid är reflekterade med grund ur all tillgänglig information (Fama 

1970). En stor skillnad mellan RWH och EMH är att den förstnämnda teorin delvis 

avsäger sig antagandet om att marknader är effektiva (Fama 1995).  
 

Enligt EHM ska det inte uppstå kursrörelser varken vid publicering av 

rekommendationer från podcasts eller från traditionella rekommendationskällor 

(Fama 1995). Detta eftersom på en effektiv marknad medverkar många rationella 

aktörer som ämnar maximera sin avkastning och dessa aktörer tävlar mot varandra 

genom att försöka förutspå framtida värde på tillgångarna (Fama 1995). Dessa aktörer 
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skapar på så sätt genom sin tävlan med varandra, effektivitet på marknaden (Fama 

1995). Bara för att marknaden är effektiv och att priserna speglar all tillgänglig 

information behöver det inte betyda att prissättningen verkligen reflekterar det 

korrekta priset, och det betyder inte heller att marknaden är helt rationell (Elton et al. 

2014). Det går dela in marknadseffektiviteten i följande tre nivåer beroende på hur 

informationen ser ut: 
 

1) Stark form, vilket förutsätter att det inte går nå överavkastning även om personen i 

fråga har insiderinformation som inte är tillgänglig för allmänheten. (Fama 1970). 

Insynspersoner och specialister är grupper av individer som kan besitta denna 

information (Fama 1970). Enligt Bodie, Kane & Marcus (2009) är denna form av 

effektivitet extrem och tidigare forskning har påvisat insiders förmåga att skapa 

överavkastning. Detta har bevisats genom att aktier tenderar att stiga vid insiderköp 

respektive sjunka vid sälj ifrån insiders (Bodie, Kane & Marcus 2009). 

2) Semi-stark form innefattar all information som är offentlig och om denna form håller 

kan investerare inte göra överavkastning genom enbart offentlig information (Fama 

1970). 

3) Svag form. Om denna håller innebär det att ingen investerare kan nå överavkastning 

genom att studera historiska priser eller rörelser på marknaden (Fama 1970). Den 

svaga formen av marknadseffektivitet antar att tidigare aktiekurser är tillgängliga 

offentligt och att de är kostnadsfria för allmänheten att tillgå (Bodie, Kane & Marcus 

2009). 
  

Fama (1970) påvisar att följande kriterier kan hindra eller hjälpa 

marknadseffektiviteten när ny information tillförs marknaden: 
 

1.  Inga transaktionsavgifter. 

2.  Information som tillkommer marknaden är tillgänglig gratis för alla marknadens 

aktörer. 

3.  Alla marknadsaktörer är eniga om informationens inverkan på det nuvarande och 

framtida priset för tillgången. Att marknadens aktörer inte skulle vara eniga är inte en 

källa till ineffektivitet. 
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Även om inga marknader likt ovan existerar menar Fama (1970) att de villkor som 

existerar i praktiken är tillräckliga för att marknaderna ska kunna bli klassade som 

effektiva. Marknaden responderar snabbt till offentliga informationssläpp men det kan 

ta tid för marknaden att helt anpassa sig efter ny information, varför ibland stora 

prisförändringar följs upp av stora prisrörelser för vilken riktningen inte går att avgöra 

(Fama 1970).  

3.2. Expected return 

3.2.1 Capital asset pricing model (CAPM) 

CAPM är en tidigt utvecklad och förenklad modell som är viktig för att förstå hur 

finansiella marknader fungerar eftersom modellen i grund och botten förklarar det 

viktiga sambandet mellan förväntad avkastning och risk för finansiella tillgångar 

(Elton et al. 2014). Begreppet risk inom finans skiljer sig mot den vardagliga 

betydelsen för risk (Damodaran 2012). Inom finans innebär risk sannolikheten för 

avkastning som skiljer sig mot den förväntade avkastningen (Damodaran 2012). För 

att kunna beräkna om det finns onormala handelsmönster när investerare handlar på 

aktierekommendationer är det viktigt att förstå CAPM och den förväntade 

avkastningen hos den rekommenderade aktien. Enligt Fama & French (2004) 

utvecklades modellen helt oberoende från varandra av forskarna William Sharpe 

(1964) och John Lintner (1965).  
 

Elton et al. (2014) listar ett antal antaganden som ligger till grund för CAPM. Dessa 

är följande: Modellen inbegriper att det inte finns några transaktionskostnader, ingen 

inkomstskatt, inga begränsningar på blankning eller lån och utlåning till riskfri ränta, 

oändlig diversifiering, homogena förväntningar, oändliga möjligheter till 

diversifiering och till sist är alla tillgångar möjliga att handla på en marknad (Elton et 

al. 2014).  

 

En frekvent använd matematisk formel för CAPM är följande: 

E (Ri) = Rf + 𝛽i [ E(Rm)-Rf ]7 (1) 

 
 

																																																								
7 𝛽 = 1 motsvarar risken för marknadsportföljen 
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där;  

β =
Cov r1, r2
𝑉𝑎𝑟 (𝑟2)

 

 

Den logiska förklaringen till prestationen för enskilda tillgångar kan finnas via fig. 1. 

Figuren förklarar seurity market line (SML) vilken skapas från formel 1 och beskriver 

sambandet mellan risk och avkastning. Givet samma risknivå d.v.s. samma betavärde, 

har den tillgång som ligger under SML underpresterat och den som ligger över linjen 

överpresterat. Detta i sin tur betyder att tillgångar som ligger över SML är 

undervärderade och när investerare köper denna tillgång kommer den förväntade 

avkastningen att sjunka till den befinner sig i linje med SML. Det samma gäller för 

tillgångar som ligger under SML, vilka är övervärderade således kommer investerare 

att sälja detta tillgångsslag tills dess att den förväntade avkastningen för tillgången 

ökar. Ökningen sker tills den befinner sig i nivå med SML. Därmed ska alla tillgångar 

med samma risk i längden prestera i linje med varandra och ha samma förväntade 

avkastning. Hur väl en investering avkastat mäts genom alpha som innebär skillnaden 

mellan den förväntade avkastning från marknaden och den rimliga förväntade 

avkastningen. (Bodie, Kane & Marcus 2009). Den förväntade avkastningen ifrån 

marknaden är den som ligger längs med SML-linjen. 

																																																																																																																																																															
Rm = Avkastning för marknadsportföljen 
Rf =avkastning på riskfri placering dvs avkastning när 𝛽 = 0 
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Fig. (1) Security market line. Egen figur. 
 

Systematisk risk inbegriper betavärdet och är alltså risk som en investerare måste 

utsätta sig för och som inte är möjlig att bli av med genom diversifiering (Elton et al. 

2014). Icke-systematisk risk går hänföras till portföljen eller tillgångens 

standardavvikelse och denna risk går genom diversifiering att krympa markant 

beroende på antalet tillgångar som hålls av investeraren (Elton et al. 2014). Om en 

investerare utsätter sig för högre betavärde kan denne även förvänta sig högre 

avkastning jämfört med en investerare med lägre betavärde, på samma sätt medför 

inte en högre standardavvikelse att investeraren kan förvänta sig högre avkastning 

(Elton et al. 2014). Det innebär att enbart investerare med högre systematisk risk blir 

belönade i form av högre förväntad avkastning (Elton et al. 2014). Syftet i denna 

studie är att undersöka podcasts roll på marknaden. Om marknaden är effektiv torde 

rekommendationer från podcast inte kunna generera någon form av överavkastning 

(Fama 1995). Eftersom vi vill beräkna om anomalier uppstår vid 

aktierekommendationer från podcast krävs beräkning av förväntad avkastning. 

Därmed behövs beräkning utav ett betavärde för att möjliggöra beräkning av 

anomalier.  
 

I studien tas hänsyn till betavärdet, detta för att möjliggöra beräkning av förväntad 

avkastning och på så sätt kunna mäta effekten utav podcasts aktierekommendationer. 

Genom att beräkna förväntad avkastning möjliggörs vidare uträkning av anomalier. 
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Det är anomalier som är det intressanta för studiens syfte eftersom det möjliggör test 

av PPH och IH vid podcasts.  
 

CAPM är en mycket välanvänd modell och används fortfarande flitigt i praktiken 

(Damodaran 2012). Modellen har på grund av dess bakomliggande antaganden fått 

kritik som ifrågasätter modellens användbarhet i verkligheten och de empiriska 

resultat som modellen har gett (Fama & French 2004). Eftersom den grundläggande 

modellen bygger på många orealistiska antaganden har modifikationer av modellen 

skapats vilka istället ämnar grunda sig på mer realistiska antaganden (Elton et al. 

2014). Några av de förändringar i antaganden som görs i de modifierade modellerna 

är t.ex. förbud mot blankning, förekomsten av inkomstskatter samt att investerare kan 

låna ut obegränsat till riskfri ränta men inte låna obegränsat till samma nivå (Elton et 

al. 2014). Anledningen till de svaga empiriska resultat som modellen fått kan bero på 

att den mycket viktiga komponenten marknadsbeta inte har kunnat observeras och att 

heller ingen tillräckligt bra proxy för denna komponent har kunnat hittas (Fama & 

French 2004). Trots de brister som finns i CAPM är det ändå att föredra över att inte 

ha en vetenskaplig modell alls, vilket skulle bland annat medföra svårigheter i att 

beräkna värden och sätta mål för ledningar (Dempsey 2013).  

3.3. Abnormal return (AR & CAR) 

Enligt Kothari & Warner (1996) är det viktigt att välja rätt modell för beräkning av 

förväntad avkastning vid eventstudier som mäter långsiktig abnormal return (AR), 

detta för att motverka felaktiga resultat. Kothari & Warner (1996) menar att vid 

eventstudier som mäter abnormal avkastning på kort sikt så har val av modell mindre 

betydelse jämfört med på lång sikt. Med andra ord anser vi att CAPM en godtagbar 

modell för att mäta de onormala handelsmönster som kan tänkas uppstå på kort sikt 

vid aktierekommendationer. AR är användbart för denna studie då studien ämnar 

mäta hur investerares handelsmönster påverkar effektiviteten på marknaden. Detta 

mått skapar möjligheter att identifiera eventuella avvikelser mot förväntat när 

aktierekommendationer från Podcast görs offentliga. En vedertagen definition på AR 

är skillnaden mellan faktiskt och förväntad avkastning d.v.s.’ 

 

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 −  𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =  𝐴𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 (2) 
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Förutom AR är även cumulative abnormal return (CAR) en vanlig metod för att 

beräkna onormala handelsmönster (Bodie, Kane & Marcus 2009). CAR är lämplig att 

använda när en hel tidsperiod mäts medan AR tillämpas vid mätning av varje enskild 

tidsperiod (Bodie, Kane & Marcus 2009). 

3.4. Hypotesgenerering 1 - EMH 

Ramiah, Xu & Moosa (2015) benämner information trader en aktör som fattar 

rationella beslut och tar beaktning fundamental data som finns tillgänglig vid 

investeringsbeslut. Den grupp av investerare som kallas information traders är mycket 

viktiga för marknaden då dessa hjälper till att skapa högre marknadseffektivitet 

eftersom deras handel driver tillgångar till sitt fundamentala värde (Shleifer 2000). 

Information traders behöver inte vara individuella investerare utan snarare består 

denna grupp oftast av ett mindre antal professionella investerare som samlat en stor 

mängd kapital för att kunna handla med stora poster (Shleifer 2000). Eftersom dessa 

professionella investerare handlar med hjälp av externt insamlat kapital blir det 

problematiskt om de avkastar dåligt, eftersom de då inte kan attrahera något kapital 

vilket i sin tur kan leda till att de bästa möjligheterna går förlorade, (då felaktig 

prissättning är som högst) (Shleifer 2000). När felaktig prissättning är som högst finns 

det inte tillräckligt med kapital att handla med (Shleifer 2000).  

 

Den hypotes som förklarar att en fundamental omvärdering av aktier sker till följd av 

att rekommendationer som släpps innehåller värde kallas IH (Lidén 2007; Liang 

1999). Tidigare har forskning enbart funnit stöd för IH vid säljrekommendationer men 

inte vid köprekommendationer (Lidén 2007). En möjlig förklaring till att 

säljrekommendationer ger stöd för IH kan ligga i att säljrekommendationer är mer 

sällan publicerade (Lidén 2007). Detta skapar ett större nyhetsintresse när de 

publiceras och mer omfattande nyhetsartiklar rörande säljrekommendationen 

produceras (Lidén 2007).  

 

När information som innehåller värde når marknaden ska detta inkorporeras i priset, 

men det kan ta tid för marknaden att bearbeta informationen (Fama 1970). Det är 

anledningen till att stora prisförändringar kan följas av nya kraftiga rörelser men för 

vilken riktningen inte kan avgöras (Fama 1970). Om informationen som når 

marknaden däremot inte tillför något värde så ska marknaden enligt EMH inte i någon 
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större utsträckning reagera på informationen (Fama 1970). Det är viktigt att förstå att 

EMH grundar sig på att investerare, likt information traders, fattar rationella beslut 

vid investeringar och därmed borde det på en effektiv marknad inte uppstå några 

kursrörelser vid publicering av aktierekommendationer (Fama 1995). 
 

“Tests of the price pressure and information hypothesis reveal that analysts’ 

recommendations contain new information, which is quickly incorporated in the stock 

prices on the first release of this information.” (Schlumpf, Schmid & Zimmermann 

2008, s. 962). Författarna menar att undersökningar har klargjort att analytikers 

rekommendationer innehåller ny information vilket snabbt återspeglas i priset på 

tillgången. Detta är något som står i kontrast till EMH. Det vore således intressant att 

undersöka hur podcasts som informationskälla skiljer sig jämfört med analytiker 

gällande informationsinnehåll. 
 

Vi ämnar undersöka informationsinnehåll från aktierekommendationer utgivna av 

podcasts som vi klassar som förstahandsinformation. Rekommendationerna klassas 

som förstahandsinformation eftersom när de publiceras är det första gången som 

informationen blir offentlig. Således ponerar vi att ingen klient eller liknande har fått 

tillgång till rekommendationen innan den blir offentlig och ingen handel på 

rekommendationen har kunnat göras. Schlumpf, Schmid & Zimmermann (2008) 

finner att effekten är större vid publicering av förstahandsinformation jämfört med när 

samma information släpps och blir andrahandsinformation. Genom att undersöka 

rekommendationer från podcasts går det förutom att undersöka informationsinnehållet 

även undersöka EMH. Empiriska resultat gällande aktierekommendationer strider mot 

befintliga teorier om marknadseffektivitet, varför vi ämnar undersöka hur dessa 

teorier står sig gällande podcasts. Således ponerar vi följande:  
 

H1a: Stöd för information hypothesis finns vid köprekommendationer från podcasts. 
 

H1b: Stöd för information hypothesis finns vid säljrekommendationer från podcasts.   
 

3.5. Behavioural finance 

BF förklarar individers beslutsfattande utifrån ett psykologiskt och sociologiskt 

perspektiv (Shiller 2003). Investeringsbeslut från individer sker inte alltid rationellt 
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(Elton et al. 2014). Irrationella investeringsbeslut står i kontrast till EMH och kan 

istället förklaras av BF. För att fördjupa studiens syfte är det viktigt att förstå de 

grundläggande skillnaderna mellan de olika skolorna gällande beslutsfattande vid 

investeringsbeslut. Eftersom investeringsbeslut påverkar de handelsmönster som 

denna studie ämnar studera. BF är en viktig teori kring beslutsfattande och således är 

den viktig för studien. Ett stort fokus ligger kring BF och flera av dess grundläggande 

komponenter. Enligt Shiller (2003) växte BF fram under 1990-talet, detta efter att 

forskare under 1980-talet funnit anomalier som inte kunde förklaras. Resultaten 

innebar ifrågasättande av existerande teorier (Shiller 2003).   
 

“Academic finance has evolved a long way from the days when the efficient market 

theory was widely considered to be proved beyond doubt” (Robert J. Shiller 2003, s. 

83) 

 

BF kan variera något i definition, och forskare tenderar att sätta sin egen prägel på 

synen gällande BF (Ricciardi & Simon 2000). Det är troligt att den som forskar kring 

BF torde i någon form, fokusera på en kombination mellan koncepten sociologi, 

psykologi och finans (Ricciardi & Simon 2000). Genom kombination av dessa ämnar 

BF förklara hur investeraren agerar i beslutprocessen, och hur de emotionellt kan 

ledas till att agera mot vissa beslut (Ricciardi & Simon 2000). Investerarens 

beslutsförmåga kan bli lidande om beslutet tvingas utföras under osäkra förhållanden 

och därför har incitament skapats för forskare att undersöka hur investerare agerar vid 

beslut associerade med hög risk (Elton et al. 2014). 

3.5.1 The prospect theory 

Daniel Kahneman och Amos Tversky, två pionjärer inom BF utvecklade år 1979 den 

modell som förklarar hur individer agerar vid riskfyllda beslut vilken är känd som the 

prospect theory, (PT) (Elton et al. 2014). PT står i motsats till 

nyttomaximeringsfunktionen som återfinns i fig. 2. Nyttomaximeringsfunktionen är 

konkav ovanför mittpunkten och konvex nedanför mitten vilket innebär att en person 

har hög riskaversion vid vinster och låg riskaversion vid förluster (Elton et al. 2014). 

 

Investerare som är helt rationella skulle ha en linje i modellen som är helt rak istället 

för den konkava och konvexa utformningen. Eftersom många teorier bygger på 
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antaganden om att investerare är helt rationella individer så är kan det vara av intresse 

att finna teorier som ifrågasätter detta. The prospect theory är en sådan teori som visar 

på alternativa förklaringar på hur människor tänker vid beslutsfattande av bland annat 

investeringsbeslut. The prospect theory är en av fyra delar i dispositionseffekten, 

denna förklaras mer ingående i stycket nedan.  

 
Fig (2). The prospect Theory (Kahneman & Tversky 1979, sid. 279) 

3.5.2 Dispositionseffekt  

Dispositionseffekten innebär att en investerare kommer föredra att behålla en aktie 

som tappat i värde och utsätta sig för risk i hopp om att aktien ska gå upp i värde 

Elton et al. (2014), på samma sätt kommer denne att för tidigt sälja en aktie som har 

gått upp på grund av rädsla att aktie ska förlora i värde (Elton et al 2014). Mental 

accounting menar att investerare är mer beskyddande över sin initiala investering, 

men att de har en lägre riskaversion för de vinster som gjorts och gör mer riskfyllda 

placeringar med dessa pengar (Elton et al. 2014). Dispositionseffekten bygger enligt 

Shefrin (2008) dels på mental accounting och prospect theory. Två ytterligare faktorer 

har påverkan på disposition effect, dessa är ånger och självkontroll (Shefrin 2008). 

Den första psykologiska faktorn, ånger, är en känsla som uppstår när en person tagit 

ett dåligt beslut som sedan ger ett ofördelaktigt utfall (Shefrin 2008). Motsatsen till 

ånger är stolthet (Shefrin & Statman 1985), och innebär den stolthet en investerare 

kan känna när den avyttrar en aktie med vinst. Shefrin & Statman (1985) hävdar att 

ånger är starkare än den stolthet investerare kan uppleva, således innebär detta att en 

person som realiserar en aktie med positivt utfall kommer få sin stolthet dämpad ifall 
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aktien fortsätter att gå upp. Följaktligen kan detta få följder som att investerare väntar 

med att avyttra aktier med positiv avkastning eftersom de är rädda för den ånger som 

kan uppstå vid fortsatt uppgång (Shefrin & Statman 1985). Självkontroll är den fjärde 

och sista medverkande kraften till disposition effect, vilket kan krävas då det inte 

alltid är lätt att avyttra aktier som gått med förlust (Shefrin 2008).  

 

Det finns en utvecklad modell över olika bias vilka som ligger till grund för 

uppkomsten av anomalier (Ramiah, Xu & Moosas 2015)8. De bias som ligger till 

grund för anomalier är överreaktion, underreaktion, överdriven volatilitet, 

momentum, panik och krascher samt fenomenet att investerare behåller förluster 

under för lång tid och att de säljer vinnare för tidigt.  

 

Två viktiga bias som investerare upplever, vilka kan leda till anomalier, och som 

därmed är viktiga att förstå för att svara till studiens syfte är flockbeteende och 

övertro. Dessa båda begrepp förklaras och kopplas till studiens syfte i följande avsnitt. 

3.5.3. Flockbeteende 

Herd behaviour, (flockbeteende) är fenomenet som får rationella individer att agera 

irrationellt, detta sker eftersom man tar andras åsikter i beaktning och agerar likt en 

flock vid investeringsbeslut Shiller (2000). En annan förklaring är att investeraren 

bortser från egen personlig information och agerar likt alla andra (Hirshleifer & Hong 

Teoh 2003). Enligt Hirshleifer & Hong Teoh (2003) är investerare ofta beroende av 

andra personers agerande när investeringsbeslut fastställs. Det finns flertalet exempel 

på när irrationellt flockbeteende skapat oroligheter på marknaden, ett av dessa är den 

kraftiga värderingen av IT-aktier i slutet av nittiotalet (Hirshleifer & Hong Teoh 

2003). Vidare diskuterar Rajan (2006) svårigheter i att gå emot trenden när 

flockbeteende fört aktiepriser ifrån dess fundamentala värde. Rajan (2006) nämner att 

rationella investerare i form av förvaltare kan tvingas följa trenden eftersom deras 

tidshorisont är begränsad och för att inte riskera att deras kunder visar missnöje kan 

de tvingas avyttra aktier. Flockbeteende är utifrån uppsatsens aspekt intressant då det 

är troligt att dagens investerare, amatörer som professionella visar högre transparens 

angående deras aktiehandel. Detta eftersom dagens teknologi medför möjligheter till 

ökad transparens, t.ex. via sociala medier. Denna transparens i sig är något som i sin 

																																																								
8 Bilaga 2 
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tur möjligen kan framkalla flockbeteende hos investerare. När investerare lyssnar på 

rekommendationer från podcasts får de svart på vitt hur de ska agera, d.v.s. om de ska 

köpa eller sälja en aktie. Därmed behöver de inte själva göra en bedömning av vad 

som är rätt eller fel utan de följer istället hur alla andra agerar. Detta flockbeteende 

torde skapa effekt på de aktier som rekommenderas.  

3.5.4. Övertro 

Genom empiriskt experiment har forskare kunnat visa på att människan är obenägen 

att korrekt förutspå utfallet av spel vilket har benämnts overconfidence, (övertro) 

(Elton et al. 2014). Övertro berör det faktum att personer tenderar inneha en viss 

övertro på sig egen förmåga vid investeringsbeslut (Ramiah, Moosa & Xu 2015). 

Enligt Abreu & Mendes (2012) tenderar investerare som ägnar tid åt att söka upp 

information vara mer benägna att handla på den finansiella marknaden. Vilket 

stämmer överens med Van Rooij, Lusardi och Alessie (2011) som finner bevis för att 

personer med låg kunskap med större sannolikhet väljer att stå utanför marknaden. 

Investerare med låg övertro tenderar handla mer när de får finansiella råd och tvärtom 

gäller för investerare med övertro (Abreu & Mendes 2012). Enligt Hirshleifer & Hong 

Teoh (1998) tenderar övertro driva en investerare mot överreaktion, främst när det 

gäller information inhämtad ifrån privata informationskällor, följaktligen leder publikt 

erhållen information till att en investerare underskattar informationen. Enligt Odean 

(1998) innebär en hög grad av ökad volym att det finns en stor skara investerare med 

övertro. När det finns en hög grad av investerare med övertro kommer volymen att 

öka. Investerare med övertro tenderar att underreagera på information av värde medan 

de överreagerar på information som inte innehåller värde (Odean 1998).  

3.5.5. Noise traders 

Enligt Bloomfield, O´Hara & Saar (2009) är noise traders investerare som kan 

motverka att en aktie korrigeras till dessa fundamentala pris. Detta är då en kortsiktig 

nackdel för förvaltare som baserar sin information på det fundamentala (Bloomfield, 

O´Hara & Saar 2009). Det finns positiva effekter med att noise traders agerar efter 

trenden, exempelvis menar Bloomfield, O´Hara & Saar (2009) att noise traders 

minskar bid/ask spreadar på aktier och på sätt borde öka volymen på den finansiella 

marknaden (Shefrin & Statman 1994). Individuella investerare innehar med större 

sannolikhet noise trader liknande karaktärsdrag eftersom information traders, i regel 

är större investerare, d.v.s. institut och fonder som handlar aktier i större positioner 
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(Shleifer 2000). På så sätt ponerar vi att aktierekommendationer leder till en ökad 

handelsaktivitet från dessa investerare. Majoriteten av individuella investerare innehar 

mindre kapital än fonder och övriga institutionella investerare och kan således endast 

påverka handelsvolymen marginellt i större, mer omsatta aktier. De kan trots den 

lägre andelen kapital ändå framkalla ökad grad av handelsavslut på marknaden 

eftersom antalet avslut är oberoende av den totala mängden kapital.  

3.5.6. Hypotesgenerering 2 - BF 

Det finns motsättningar mellan BF och EMH vilka har visat sig via anomalier som 

enligt Ramiah, Xu & Moosa (2015) kan vara skapade på grund av viss bias9. Några av 

de anomalier som Ramiah, Xu & Moosa (2015) nämner är flockbeteende och övertro.  

 

Flockbeteende berör det faktum att rationella individer agerar irrationellt (Shiller 

2003). Det irrationella agerandet uppstår p.g.a. en sannolikhet att ta hänsyn till andras 

tankar och förslag när investeringsbeslut fattas (Schiller 2000). Detta skulle kunna 

härledas till att investerare är benägna att handla på podcasts aktierekommendationer 

givet att förtroende för den informationskällan finns. En som en följd av det skulle det 

kunna leda till att handeln i just den aktien ökar. övertro innebär personer tenderar ha 

en stark tro på sin egen förmåga vid investeringsbeslut (Ramiah, Moosa & Xu 2015). 

Enligt Abreu & Mendes (2012) är investerare som själva valt att söka upp 

informationen mer benägna att handla på den. Således kan öka volymen på 

marknaden, därför att personer som själva valt att konsumera ett podcastavsnitt är 

troliga att handla på rekommendationer som ges Abreu & Mendes (2012). Som nämnt 

tidigare i teorin tenderar EMH anhängare bestå utav rationella individer (information 

traders). Information traders bestå oftast av större institut och fondbolag (Shleifer 

2000). Information traders torde inte handla på aktierekommendationer eftersom de är 

anhängare till EMH och därmed tron på att aktierekommendationer inte har någon 

påverkan på aktiekursen (Lidén 2004; Fama 1995). Med detta sagt poneras att 

information traders inte lyssnar på podcasts utan att det främst är noise traders som tar 

del av rekommendationerna. En konsekvens och även fördel med noise traders är att 

denna grupp av investerare tenderar att öka handelsvolymen på marknaden 

(Bloomfield, O’Hara & Saar 2009). Således ponerar vi:   
 

																																																								
9	Bilaga 2	
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H2a: Aktierekommendationer från podcast medför en ökad handelsvolym 
 

Information traders tenderar att vara stora institut eller fondbolag, dessa har stor 

mängd kapital att handla med (Shleifer 2000). Därmed ponerar vi att de som lyssnar 

på podcasts rimligtvis inte torde ha lika stor mängd kapital som stora institut och 

därmed inte kan påverka marknadsvolymen i samma utsträckning. Således kan det 

vara intressant att undersöka rekommendationer från podcast sett till antal 

handelsavslut: 
 

H2b: Aktierekommendationer från podcast medför ett ökat antal handelsavslut 
 

PPH är en förklaring på varför onormala rörelser och handelsmönster uppstår i aktier 

där köp/sälj rekommendationer görs offentliga (Lidén 2004). Teorin grundar sig på 

naiva investerare, d.v.s. noise traders, vilka tror att de kan få avkastning genom att 

handla på informationen vilket i sin tur driver aktiekursen i endera riktningen, och på 

sätt ger upphov till abnormal returns (Lidén 2007). PPH har empiriskt stöd vid 

köprekommendationer men inte vid säljrekommendationer när det kommer till 

traditionella rekommendationskällor (Lidén 2007). Alla som lyssnar på podcastavsnitt 

har möjligheten att köpa den aktie som rekommenderas i avsnitten, däremot har inte 

alla dessa möjligheter att sälja aktien eftersom de vid tidpunkten för 

rekommendationen inte har några aktier i företaget. Eftersom tidigare forskning funnit 

stöd för PPH vid aktierekommendationer (Lidén 2004; Schlumpf, Schmid & 

Zimmerman 2008) och eftersom vi menar att en stor andel noise traders lyssnar på 

aktierekommendationer från den nya informationskanalen podcasts, tror vi att samma 

stöd för PPH kommer finnas även vid rekommendationer från podcast.  
 

H3: Aktierekommendationer från podcast ger stöd för price pressure hypothesis vid 

köprekommendationer.  

3.6. Post publication drift 

För att utveckla hur aktiekurser verkar efter en släppt aktierekommendation, 

analyserar Lidén (2007) Post-publication Drift. Genom att använda denna metod för 

att undersöka kursrörelser efter publicering blir det möjligt att undersöka om det finns 

stöd för PPH och IH. Det går även undersöka över hur långt tidsspann det går finna 

effekt av händelsen något som krävs att undersökas från podcastrekommendationer 
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för att på ett så bra sätt som möjligt svara till studiens syfte (Lidén 2007). 

Rekommendationer som innehåller köp kan inte påvisa något onormalt 

handelsmönster (ARS) på längre sikt, detta tyder på en överreaktion hos investerare 

(Lidén 2007). Aktierekommendationer oberoende av källa, ger stöd för en positiv 

handelseffekt under första handelsdagarna (Lidén 2007). Det går påvisa skillnad i 

informationsvärde mellan analytiker och journalister (Lidén 2007). 

Säljrekommendation från analytiker tenderar ha effekt i 40 dagar medan för 

journalister påvisas det en permanent effekt (Lidén 2007).  

3.7. Finansiella kunskapskällor och spridning  
Det finns två traditionella sidor av kunskapskällor när man talar om de finansiella 

marknaderna. Kunskapskällor kan delas in i professionella tjänstemän från banker, 

investmentbanker och diverse analyshus. På andra sidan finns övrig generell media i 

form av finansiella tidningar, där även nyare fenomen såsom bloggar, podcasts och 

communities kan ingå i denna breda definition. Vanligtvis så sprider banker och 

analyshus information först och främst till viktiga klienter för att sedan göra 

informationen mer offentlig genom att sprida den till traditionell media i form av 

tidningar då utan att ta betalt (Lidén 2004). De olika källorna till finansiell kunskap 

skiljer sig mycket åt i sin utformning och i den bakomliggande agendan, men det 

viktiga är inte att förstå hur dessa skiljer sig åt utan snarare ha förståelse för vilka 

källor som existerar och sprider kunskap om aktieplaceringar. 
 

Under tidigare delar av uppsatsen diskuterades det Sydkoreanska fallet med DI-corp. 

och vad som hände efter stor (indirekt) medial uppståndelse. Företagets aktie steg 

med över 800 % utan att någon fundamental information nådde marknaden, det var 

inte bara Sydkoreanska investerare som köpte aktier i företaget utan även utländska 

köpare (Kim & Jung 2016). Individuella investerare spelade en stor roll i att driva 

aktiepriset uppåt Kim & Jung (2016). Den slutsatsen som vi kan dra att detta enskilda 

fall är den påverkan som uppmärksamhet och publicitet kan spela när det kommer till 

aktiehandel och att hög uppmärksamhet kan leda till ökade handelsvolymer och stora 

aktiekursförändringar. 
 

När investerare tar reda på information kring aktier sker detta ofta via interaktion med 

släktingar, vänner och kollegor (Shanmugham & Ramya 2012). Resultaten från 
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Ivkovic´ & Weisbenner (2007) påvisar en stark effekt av word-of-mouth hos 

individuella investerare. I takt med att internet vuxit fram har allt större 

informationsdelning även börjat ske via media och internet, vilka är betydelsefulla 

källor för att information skall spridas vidare (Nofsinger 2005). Shanmugham & 

Ramya (2012) & Shiller (2000) nämner att det främst är sociala faktorer som spelar 

roll vid kunskapsspridning. Efter sociala faktorer torde media ha näst störst påverkan 

vid kunskapsspridning (Shanmugham & Ramya 2012). Även Ivkovic´ & Weisbenner 

(2007) påvisar i sina resultat att effekten av word-of-mouth är störst i sociala 

områden. Med detta sagt går det anta att de som lyssnar på podcasts kan vara 

potentiella kunskapsspridare. Just de faktum att podcastlyssnare är möjliga 

informationsspridare styrks av McClung & Johnson (2010) som påvisar att det finns 

ett socialt aspekt i att konsumera podcasts och att informationen är trolig att föras 

vidare. När en aktierekommendation ifrån podcasts släpps torde information delning 

leda till att aktiekursen stegvis ökar alternativt minskar allteftersom information 

sprids. Därav ämnar vi testa i vilken utsträckning podcasts aktierekommendationer 

sprids bland investerare sinsemellan.  

3.7.1 Hypotesgenerering 3 – Kunskapsspridning/BF  

Lidén (2004) påvisade att traditionella rekommendationer från banker och analyshus 

vanligtvis redan har spridits innan informationen blir offentlig och att informationen 

därmed redan är handlad på. Liang (1999) finner bevis för att visst 

informationsläckage förekommer, detta påvisas genom att abnormal volym dagen 

innan PD är signifikant. Eftersom aktierekommendationer från Podcasts skiljer sig åt i 

sin karaktär och eftersom det inte finns några direkta bevis för att informationen läckt 

ut, finns det ändå anledning att statistiskt undersöka huruvida informationen inte har 

läckt ut till investerare innan publiceringen. Lidén (2004) menade att det är viktigare 

klienter som tar del av rekommendationer innan de görs offentliga. Därmed ponerar vi 

att dessa har större mängd kapital och kan således påverka handelsvolymen. Detta gör 

abnormal handelsvolym till ett bättre mått en abnormal nivå av antal handelsavslut för 

att undersöka denna effekt. 
 

H4: Rekommendationer från Podcast påvisar ingen abnormal handelsvolym innan 

tiden för publicering 
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Som diskuterats i avsnittet om finansiella kunskapskällor och spridning, är det troligt 

att information om aktierekommendationer sprids successivt efter publiceringen. 

Därmed innebär detta att det är inte enbart under dagen för publicering av 

aktierekommendationen som aktien kommer uppvisa abnormal kursrörelse, utan även 

dagar efter.  
 

H5a: På grund av finansiella kunskapskällor leder köprekommendationer från 

podcast till stegvis ökning av cumulative abnormal return. 
 

H5b: På grund av finansiella kunskapskällor leder säljrekommendationer från 

podcast till stegvis ökning av cumulative abnormal return 

3.8. Marknaders karaktärsdrag & Bolagets storlek 

Finansiella marknader skiljer sig åt och det finns olika sätt att klassificera marknader. 

I denna uppsats behandlas enbart aktiemarknader och därmed ligger fokus kring 

dessa. Skiljer görs på marknader om de är förstahand eller andrahandsmarknader, och 

dessutom huruvida handel sker under specifika tider eller om handel sker hela tiden 

(Elton et al. 2014). Andra sätt på vilken man kan skilja mellan olika marknader är om 

de är ’dealer markets’ eller ’broker markets’ och ifall handel utförs av människor eller 

om det sker elektroniskt (Elton et al. 2014).  
 

I Sverige finns flertalet olika marknadsplatser där handel kan bedrivas. Enligt 

Nasdaqomxnordic (u.å.) finns det två olika marknader där aktiehandel kan ske. Dessa 

är börser (reglerade marknader) och handelsplattformar (Nasdaqomxnordic u.å.). De 

svenska börslistorna består av Large Cap, Mid Cap och Small Cap och de svenska 

handelsplattformarna består utav de fyra listorna: First north, Aktietorget, Nordic 

MTF och Burgundy (Nasdaqomxnordic u.å.). Det som främst skiljer mellan bolag 

listade på de olika listorna är främst handelsövervakningen samt rapporteringskraven 

från respektive bolag, dessutom har bolag listade på en börs betydligt högre krav på 

sig gentemot företag listade på en handelsplattform (Nasdaqomxnordic u.å.). En 

ytterligare skillnad mellan listorna kan finnas i storleken på bolagen 

(Nasdaqomxnordic u.å.). För att vara noterad på Large Cap krävs ett marknadsvärde 

på 1 miljard euro, för Mid Cap krävs mellan 150 miljoner till 1 miljard euro och på 

den minsta börslistan Small Cap återfinns bolag med ett börsvärde under 150 miljoner 



	
	 	 	

	 40	

euro (Nasdaqomxnordic u.å.). Enligt (Schlumpf, Schmid & Zimmermann (2008) 

tenderar handel på mindre listor (Mid och Small Cap) generera större prispress, vilket 

indikerar på en högre avkastning när det handlas på nyheter rörande bolag noterade på 

mindre listor.  
 

Om investerare gör mycket stora transaktioner på marknaden kan priset drivas åt 

endera hållet eftersom det inte finns tillräckligt med motparter och på så sätt blir detta 

en kostnad för handeln. (Elton et al. 2014). Stora köp av en aktie pressa priset uppåt 

och vice versa vid sälj (Elton et al. 2014). Det är således viktigt att marknader är 

likvida, eftersom ökad likviditet minskar kostnaderna för handel och därmed skapas 

en bättre marknad (Elton et al. 2014). Mindre noterade bolag är mer troligen listade 

på mindre reglerade marknader eller på små listor som är reglerade. Dessa har således 

en lägre likviditet och därmed är kostnader för handeln med dessa aktier högre. 

Därmed torde mindre individuella investerare vara mer benägna att bedriva handel i 

aktier på mindre listor jämfört med större investerare och institutionella investerare.  

3.8.1 Hypotesgenerering 4 – Marknaders karaktärsdrag  

Ovan nämns att det är hårdare krav att vara noterad på en reglerad handelsplats 

(börser) gentemot de oreglerade listorna (handelsplattformar). Vidare krävs det vissa 

krav på marknadsvärde för bolag noterade på de Large. Mid och Small Cap, vilket det 

inte finns på det mindre oreglerade handelsplatserna (Nasdaqomxnordic u.å). När man 

ska bedriva handel med stora block kapital underlättar det om likviditeten är hög. 

Således hamnar detta kapital i större likvida aktier och dessa finnes i Sverige på Large 

Cap. När mindre block av kapital ska handlas, så spelar det mindre roll vilken lista 

som bolaget är noterad på eftersom påverkan på aktiekursen är mycket mindre även 

där likviditeten är låg. Med detta sagt torde större institutionella investerare i större 

utsträckning hålla sig borta ifrån de mindre listorna jämfört med mindre individuella 

investerare, eftersom enligt Shleifer (2000) tenderar institutionella investerare handla 

med större block. 

 

“Second, returns can be increased by concentrating on small- and mid-cap stocks 

because informed trading in these stocks generate more price pressure and, hence, 

higher announcement returns” (Schlumpf, Schmid & Zimmermann 2008, pp. 987). 
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Således är fler intresserade av de större företagen och därmed är informationen kring 

dessa större jämfört med de mindre företagen, vilket gör att informationssläpp 

gällande mindre bolag har större effekt på aktiekursen vid PD (Schlumpf, Schmid & 

Zimmermann 2008). Vi ponerar att de som lyssnar på podcast tenderar vara mindre, 

individuella investerare och troliga att lyssna på podcasts och handla på dess 

rekommendationer, detta eftersom det enbart är institutionella investerare som 

tenderar att följa stjärnanalytiker (He, Mian & Sangkaraguruswamy 2005). Eftersom 

de stora listorna innehar god likviditet och indirekt låga kostnader för handel samt 

tätare bid/ask spread vore det intressant att se hur aktierekommendationer på de 

mindre listorna kan påverkas när mindre individuella investerare handlar på dem. 

Detta med bakgrund från aktierekommendationer från podcasts. Med detta sagt 

formulerar vi följande hypotes: 
 

H6: Aktierekommendationer från podcasts förbättrar marknadsfunktionen på mindre 

marknadslistor.  
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3.9. Sammanställning av hypoteser  
 
 

H1a Stöd för information hypothesis 
finns vid köprekommendationer 
från podcasts.  

Hypotesgenerering 
1 

EMH 

H1b Stöd för information hypothesis 
finns vid säljrekommendationer 
från podcasts.  

Hypotesgenerering 
1 

EMH 

H2a Aktierekommendationer från 
podcast medför en ökad 
handelsvolym 

Hypotesgenerering 
2 

BF 

H2b Aktierekommendationer från 
podcast medför ett ökat antal 
handelsavslut 

Hypotesgenerering 
2 

BF 

H3 Aktierekommendationer från 
podcast ger stöd för price pressure 
hypothesis vid 
köprekommendationer.  

Hypotesgenerering 
2 

BF 

H4 Rekommendationer från Podcast 
påvisar ingen abnormal 
handelsvolym innan tiden för 
publicering 

Hypotesgenerering 
3 

Kunskapsspridning 

H5a På grund av finansiella 
kunskapskällor leder 
köprekommendationer från podcast 
till stegvis ökning av positiv 
cumulative average abnormal 
return. 

Hypotesgenerering 
3 

BF & 
Kunskapsspridning 

H5b På grund av finansiella 
kunskapskällor leder 
säljrekommendationer från podcast 
till stegvis ökning av negativ 
cumulative average abnormal 
return 

Hypotesgenerering 
3 

BF & 
Kunskapsspridning 

H6 Aktierekommendationer från 
podcasts förbättrar 
marknadsfunktionen på mindre 
marknadslistor.  

Hypotesgenerering 
4 

Marknaders 
karaktärsdrag 
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4. Empirisk Metod  
_____________________________________________________________________ 

Den empiriska metoden ska ge en tydlig bild över tillvägagångssättet för att nå 

resultaten. Vi beskriver undersökningsdesign, urval samt bortfall. Samtliga 

komponenter och formler för beräkningar presenteras tillsammans med de tester som 

görs. Vi avslutar med en tydlig operationalisering.  

_____________________________________________________________________ 

4.1 Eventstudie  
Eventstudie är den mest lämpade metoden för vad som ska genomföras i denna 

uppsats. Enligt MacKinley (1997) är eventstudier en vedertagen empirisk metod inom 

Corporate Finance och genom denna metod analyseras ofta abnormal return. Vi väljer 

att tillämpa en vanlig metod för eventstudier, vilken presenteras i Elton et al. (2014), 

sid. 432-434, och är uppbyggd enligt följande åtta steg: 
 

1. I det första steget gäller det att välja ut ett antal företag som ska undersökas 

efter en händelse. I denna uppsats behandlas köp eller säljrekommendationer. 

Det urval som studeras kommer ifrån podcasten veckans aktie10. Ett antal 

rekommendationer har valts bort av diverse anledningar11. 

2. Nästa steg är att bestämma dagen för händelsen, (här: 

aktierekommendationen). Dagen benämns dag 0 eller PD. Tidigare var det 

vanligt att mäta månadsintervall men mer aktuella studier använder sig av 

dagsintervall eller t.o.m. kortare intervall. 

3. Efter att dagen för händelsen har identifierats, ska hela perioden som ska 

undersökas bestämmas.  

4. Avkastningen för varje observation ska beräknas för hela perioden som valts 

att studera. 

5. Därefter beräknas abnormal avkastning för varje dag och för varje 

observation. För att beräkna förväntad avkastning kan man välja mellan flera 

olika metoder, däribland CAPM. Studier har även använt en enklare metod 

och tillämpat ett index som förväntad avkastning.  

																																																								
10 Bilaga 3 
11 Bilaga 4	
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6. I nästa steg beräknas en genomsnittlig abnormal avkastning för varje dag och 

observation. Detta görs eftersom när ett genomsnitt på alla observationer 

beräknas, minskar risken för att effekter från andra händelser kan påverka 

utfallet. Om förväntningar finns på att hitta skillnader mellan aktier kan det 

vara lämpligt att dela upp och undersöka enskilda observationer.  

7. Det är vanligt att enskilda dagars abnormal avkastning adderas för att beräkna 

CAR T.ex. Om CAR ska beräknas för dag -20 adderar man den dagliga 

abnormal avkastning från eventstudiens yttersta tidsspann till -20. Abnormal 

avkastning efter händelsen kan observeras och detta beror isåfall på att det tar 

tid för marknaden att anpassa sig till informationen eller att händelsen inträffar 

sent under dag 0 eller till och med efter marknaden har stängd. Att abnormal 

avkastning kan observeras innan PD kan bero på tre anledningar. Först, en 

viktig händelse annonseras ofta i förväg. För det andra kan aktiesplit, vilket 

ibland studeras vi eventstudier ha uppstått på grund av period av stigande 

aktiekurs. Således kan abnormal avkastning observeras i samband med 

aktiesplit. För det tredje kan det ha skett läckage från de som besitter 

informationen.  

8. I det sista steget är det dags att undersöka och reflektera över resultaten för att 

därefter dra slutsatser.  
 

Studien är på flera sätt lik Lidén (2004; 2007) som också använder eventstudie och 

berör aktierekommendationer på den svenska marknaden. Denna uppsats ämnar 

undersöka aktierekommendationer från podcast och därefter undersöka effekten före, 

under och efter publiceringen, varför det lämpar sig med en eventstudie. Det krävs 

oftast att perioden som studeras inkluderar minst en extra dag utöver själva 

publiceringsdagen (Mackinlay 1997; De Jong & Naumovska 2005). Det finns en stor 

flexibilitet gällande val av längd på eventstudien, men det är viktigt att ha minst +/- 1 

runt PD (De Jong & Naumovska 2015). Likt Kraus & Stoll (1972) samt Lidén (2007; 

2004) väljer vi att tillämpa ett event window på 40 dagar utöver själva dagen när 

rekommendationen publiceras. Detta ger ett intervall på t-20 till t+20.. Intervallet ger 

möjlighet att upptäcka handel innan rekommendationen och dessutom skapas 

möjligheten att studera handelsmönster efter rekommendationen. Ett allt för stort 

tidsspann torde medföra svårigheter i beräkning av AR, och allt för mycket brus kan 

komma att förstöra resultaten (De Jong & Naumovska 2015). För att skapa en högre 
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robustness i resultaten konstrueras även ett kortare event window som likt Schlumpf, 

Schmidt & Zimmerman (2008) är fem dagar vilket ger ett intervall på t-2 till t+2, Nedan 

följer två figurer som visar hur de båda tidsspannen ser ut. 

 

 
Fig. (3) Event window 1  

 

 
Fig. (4) Event window 2 

 

Vi tillämpar likt Lidén (2007) beräkning av genomsnittlig abnormal handelsvolym 

(AAV). Vi beräknar även genomsnittliga abnormala handelsavslut (AAT), för att 

kunna besvara studiens hypoteser rörande handelsvolym och handelsavslut. Enligt 

McKinley (1997) används en beräkningsperiod för att beräkna den förväntade nivån. 

När beräkningsperioden fastställts kan den abnormala nivån beräknas. Enligt 

McKinley (1997) är rekommendationen att tillämpa en period på 120 dagar vid 

beräkning, något som även Lidén (2007) använder. McKinley (1997) menar även att 

perioden för beräkning måste ligga utanför själva eventperioden. I fig. 5 förklaras 

grafiskt hur beräkningsperioden ser ut. Vi beräknar ett aritmetiskt medelvärde på 

handelsvolym och handelsavslut för varje enskild observation vilket sedan används 

för att beräkna anomalierna.   

 
Fig. (5) Estimation window (AV & AT) 

 

Elton et al. (2014) menar att om förväntningar finns på att hitta skillnader mellan 

olika observationer ska ingen uppdelning ske utan de ska presenteras individuellt. Vi 

förväntar oss att finna skillnader i abnormal avkastning mellan Large, Mid och Small 

Cap vilket gör att vi delar in observationerna efter dessa tre kategorier men även efter 
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köp respektive säljrekommendationer. Vi beräknar även ett medelvärde för alla 

observationer. Däremot presenterar vi inte enskilda event windows för de olika 

rekommendationerna.  

4.1.1. Anomalier 
 

𝐴𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =  𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 −  𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔. (3) 

 

Abnormal avkastning, som beräknas från formel 3, är användbart för denna studie då 

studien ämnar mäta hur investerares handelsmönster påverkar effektiviteten på 

marknaden. Måttet skapar möjligheter att identifiera eventuella avvikelser mot 

förväntat, när aktierekommendationer från podcast görs offentliga. 
 

Det finns flertalet metoder för att mäta abnormal avkastning, i vissa fall används den 

påvisade avkastningen och sedan subtrahera bort det utvalda jämförelseindexet 

(Bodie, Kane & Marcus 2009). Enligt Bodie, Kane & Marcus (2009) går det även att 

jämföra den faktiska avkastningen med företag i samma storlek, betavärden samt 

aktiepriset dividerat med det bokförda värdet per aktie.   
 

Bodie, Kane & Marcus (2009) nämner att CAR, är ett bra mått för att mäta den 

abnormala avkastningen för en hel period, eftersom vid släpp av information lyckas 

denna metod omfatta den fullständiga aktierörelsen. Detta skiljer sig alltså mot AR 

som istället visar abnormal avkastning för varje enskild tidsperiod.  
 

Beräkning för abnormal avkastning: 
 

𝐴𝑅𝑖𝑡 =  (𝑃𝑖𝑡1− 𝑃𝑖𝑡0)/(𝑃𝑖𝑡0)  −  𝐸 (𝑅𝑖) 

där;  

E (Ri) = Förväntad avkastning 

Pit0 = Pris på tillgång i vid period 0 

Pit1 = Pris på tillgång i vid period 1 

 

Beräkning av CAR görs enligt följande: 

𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 =  𝑛 = 𝑡𝐴𝑅𝑡0 + 𝐴𝑅𝑡1+  𝐴𝑅𝑡𝑛) 
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Vi grundar modellen för beräkning av abnormal volym på den likt Schlumpf, Schmid 

& Zimmerman (2008), men gör vissa förändringar då vi istället använder en 120 

dagars beräkningsperiod likt Lidén (2007), för beräkning utav den förväntade 

handelsvolymen.  
 

Modellerna som används för beräkning av abnormal volym och handelsavslut ser ut 

enligt följande: 
 

𝐴𝑉𝑖𝑡 =  
𝑉𝑖𝑡

1
120 ( 𝑉𝑖𝑡!!"

!!"! )
   

 

Där: AVit = abnormal volym för tillgång i vid tidpunkt t. 

Vit = Handelsvolym för tillgång i vid tidpunkt t. 
 

𝐴𝑇𝑖𝑡 =  
𝑇𝑖𝑡

1
120 𝑇𝑖𝑡!!"

!!"!

 

 

Där: Tit= Abnormala avslut för tillgång i vid tidpunkt t. 

Vit = Antal avslut för tillgång i vid tidpunkt t.  
 

Både Lidén (2007) och Schlumpf, Schmid & Zimmerman (2008) beräknar ett 

medelvärde på AR och CAR, d.v.s. AAR och CAAR. En bra metod vid eventstudier 

är att beräkna ett genomsnitt för abnormal avkastning för varje dag och observation, 

eftersom detta leder till minskad risk för att effekter från andra händelser påverkar 

resultatet (Elton et al 2014). Således beräknas ett genomsnitt för både AR, CAR, AV 

och AT. Det finns dock olika metoder för hur beräkning av medelvärdet ska göras. 

Damodaran (2012) benämner två olika metoder för att beräkna medelvärde vilka är 

aritmetiskt och geometriskt medelvärde, och författaren presenterar nedanstående 

uträkning för geometriskt medelvärde. Vi tillämpar en vedertagen beräkning för 

aritmetiskt medelvärde. 

 

𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =  
𝑋1+ 𝑋2+⋯𝑋𝑁

𝑁  
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𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑁
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒0

1/N

− 1 

 

Damodaran (2012) påvisar både för och nackdelar med de både metoderna och menar 

att om avkastning inte är korrelerat över tid bör man tillämpa aritmetiskt medelvärde 

men empiriska belägg har påvisat att avkastning är negativt korrelerad vilket i så fall 

innebär att en beräkning av aritmetiskt medelvärde kommer överskatta beräkningen. 

Bruner et al. (1998) menar att förespråkare för aritmetiskt medelvärde är i majoritet 

jämfört med geometriskt. Således tillämpas ett aritmetiskt medelvärde för samtliga 

beräkningar av anomalierna.  

4.2 Förväntad avkastning 

Enligt Kotari & Warner (1996) är det viktigt att välja rätt modell för beräkning av 

förväntad avkastning vid eventstudier som mäter långsiktig abnormal avkastning, 

detta för att motverka felaktiga resultat. Kotari & Warner (1996) menar att vid event 

studier som mäter abnormal avkastning på kort sikt har val av modell mindre 

betydelse än vid lång sikt. Detta skapar stöd för beslutet att använda CAPM som 

modell för att mäta de onormala handelsmönster som kan tänkas uppstå på kort sikt 

vid aktierekommendationer. Även Elton et al. (2014) menar att CAPM kan användas 

vid eventstudier för att beräkna förväntad avkastning.   
 

För att kunna utföra beräkningarna för förväntad avkastning och således möjliggöra 

uträkning av abnormal avkastning via CAPM krävs kunskap om variablerna riskfri 

ränta, avkastning för marknadsportföljen och betavärdet. När det kommer till dessa tre 

variabler finns delvis en valmöjlighet i hur dessa ska beräknas och vilka värden som 

ska användas. Därför förklaras vilka antaganden som ligger till grund för uppsatsens 

beräkningar av förväntad avkastning.  

4.2.1 Riskfri ränta 

Enligt Damodaran (2012) är en riskfri tillgång säker i sin karaktär gällande det 

förväntade utfallet i form av avkastning vilket gör det inte finns någon skillnad mellan 

faktisk och förväntad avkastning för tillgången. Vidare menar Damodaran (2012) att 

en riskfri tillgång är utställda av regeringar och således kan inga tillgångar utställda av 

privata företag klassas som riskfria. Damodaran (2012) menar att den långa räntan på 

en statsobligation kan användas när det görs en analys på lång sikt medan den kortare 
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statsskuldväxeln istället bör användas som riskfri ränta vid en kortsiktigare 

analyshorisont. Enligt Bruner et al. (1998) är det relevant att beakta en investerares 

analyshorisont när den riskfria räntan bestäms och enligt författarna är denna 

vanligtvis den långa räntan på en statsobligation.  
 

PwC finner i sin riskpremiestudie (2015) att 10-årig och 5-årig statsobligation 

används som underlag för riskfri ränta för närmare 83 % av respondenterna. Vidare 

finner Bruner et al. (1998) i deras studie att över 70 % av finansiella analytiker och 

företag använder sig utav minst en 10-årig statsobligation. Således tillämpas den 

svenska 10-åriga statsobligationen som riskfri ränta. Den 10-åriga statsobligationen 

finns tillgänglig via riksbanken.se (2016) på veckobasis. Observationerna sträcker sig 

över veckobasis vilket gör att vi tillämpar den mest aktuella medelräntenivån vid 

varje observation för beräkning av förväntad avkastning. I fig. 6 förklaras 

utvecklingen på den 10-åriga statsobligationen mellan första och sista observationerna 

i uppsatsens urval. Den gröna linjen är den högsta räntenotering under veckan medan 

den röda linjen påvisar lägsta noteringen. Den blå linjen är ett medelvärde av räntan 

på veckobasis. 
 

 
Fig. (6) 10årig statsobligation. Veckobasis mellan vecka 10, 2014 till vecka 7, 2016.  
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4.2.2 Marknadens riskpremie 

Riskpremien (Rm) är en komponent i CAPM vilken vi måste bestämma för att 

beräkna förväntad avkastning och för att i sin tur kunna undersöka anomalier och 

svara till studiens syfte. Damodaran (2012) definierar riskpremien som den 

avkastning som en investerare i genomsnitt kräver utöver den riskfria räntan. 

Riskpremien kan beräknas genom historiska värden (Damodaran 2012). 
 

Riskpremiestudien (2015) gjord av PwC12 är en studie där 35 personer inom olika 

yrkeskategorier (Corporate Finance, Fondkommissionärer, Förvaltare och 

riskkapitalister) tillfrågas om vad de anser den förväntade riskpremien på svenska 

aktiemarknaden uppgår till. Svaren från de 35 tillfrågade personerna sammanställs 

och därefter beräknas riskpremien fram med ett aritmetiskt medelvärde 

(Riskpremiestudien 2015). Eftersom aktierekommendationerna sträcker sig mellan 

åren 2014 till 2016 så krävs det olika riskpremier för beräkning av förväntad 

avkastning. För de rekommendationer som släpps 2014 tillämpas riskpremien som 

beräknats till 5,6 % (Riskpremiestudie 2014). Vid de rekommendationer som släpps 

2015 används 6,8 % (Riskpremiestudie 2015). Den mest aktuella riskpremien för 

2016 har ännu inte publicerats och således används den mest aktuella vilket är 2015 

års riskpremie. 
 

Vi väljer att tillämpa den beräknande förväntade riskpremien från PwC eftersom 

denna är väl ansedd och en vedertagen rapport för framtagning av riskpremie. 

Alternativet skulle vara att tillämpa en historisk riskpremie, dock hävdar (Dimson, 

Marsh & Staunton 2003) att genom att tillämpa förväntad riskpremie istället för 

historisk elimineras vissa oklarheter. Dessa oklarheter uppstår p.g.a. att indexet som 

valts att studeras kan innehålla bias, samt att den utvalda perioden för att fastställa 

premien varit för volatil (Dimson, Marsh & Staunton 2003). Freeman & Davidson 

(1999) menar att beräkning av förväntad avkastning genom historiska intervall lätt 

kan skapa överskattning av premien samt skapa felberäkningar på grund av att 

marknaden påvisat orimligt hög eller låg tillväxt under tidigare perioder.  

																																																								
12	https://www.pwc.se/sv/om-oss/utmarkelser.html 
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4.2.3 Betavärde (β) 

För att beräkna riskparametern för ett specifikt företag kan man använda sig utav 

betavärdeberäkning, detta kan göras utifrån de tre olika metoder (Damodaran 2012). 

De olika metoderna för betavärdeberäkning är historiska betavärden, fundamentala 

betavärden och redovisningsbeta (Damodaran 2012). Denna uppsats tillämpar ett 

historiskt betavärde vid beräkning av de olika aktiernas betavärden, något som krävs 

för att kunna beräkna abnormal avkastning med hjälp av CAPM. Damodaran (2012) 

menar att för att beräkna historiska betavärden krävs att företagen är noterade och 

alltså går det inte beräkna beta för privata företag. Eftersom aktierekommendationerna 

enbart berör noterade företag är detta kriterium uppfyllt. Damodaran (2012) menar att 

ett historiskt betavärde är olämpligt att använda på emerging markets men 

aktierekommendationerna i denna uppsats berör svenska marknaden, vilken kan ses 

som väl utvecklad och stabil. Enligt Bruner et al (1998) är ett historiskt beta att 

föredra framför framtida estimeringsbetan, detta eftersom dessa är omöjliga att 

observera.  
 

Flera avvägningar måste göras när betavärde beräknas (Damodaran 2012). 

Tidsperiod, frekvens och jämförelseindex som betavärdet beräknas mot är 

avvägningar som bör tas i beaktning när betavärde ska beräknas (Damodaran 2012).  

Damodaran (2012) visar på exempel där både fem och två år har valts som längd och 

menar på att längre tidsspann ger mer data men detta leder samtidigt till en risk för att 

företaget har genomgått förändringar som kan medföra att betavärdet blir 

missvisande. Enligt Pastor & Stambaugh (2001) krävs minst fem år utav historisk data 

för att beräkna fram ett beta. Detta styrks även utav Bartholdy & Peare (2001); Bruner 

et al (1998) och Levy (1971) som använder sig utav att fem år när de beräknar beta till 

CAPM. 
 

Damodaran (2012) menar att högre frekvens mellan observationer (Daglig, vecko 

eller månatlig handel) leder till mer data men samtidigt leder det till risk för större non 

trading bias för mindre företag. Non trading bias uppstår främst i illikvida aktier och 

karakteriseras aktier med få eller inga avslut, vilket påverkar beräkningen av 

betavärde (Damodaran 2012). Schlumpf, Schmidt & Zimmerman (2008) påpekar att 

illikvida aktier lätt kan påvisa högre effekter på grund av underskattning av bolagets 

betavärde. Enligt Hawawini (1983) kan val utav intervall få stor påverkan på 
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betavärdet. Författaren visar på att tidigare beräknades oftast intervall på 

månadsbasis, men numera är det vanligt att tillämpa vecko- och dagsintervall. Därför 

kommer denna studie att i den mån data finns tillgänglig beräkna betavärdet utifrån 

fem års historisk data och med ett veckointervall. Vilket ger totalt 260 observationer. 
 

Genom att beräkna betavärdet mot lämpligt landspecifikt index skapas en fullgod 

bedömning av risk för en inhemsk placerare medan för en internationell investerare 

eller för en inhemsk investerare som placerar i tillgångar utanför landet kan ett 

världsindex ge en bättre bild av risken (Damodaran 2012). Vi tillämpar OMXSPI som 

enligt Nasdaqomxnordic (u.å.) är det mest vedertagna indexet när man diskuterar om 

hur stockholmsbörsen utvecklas. Detta index är ett all-share index som väger samman 

samtligt aktier som är börsnoterade på Stockholmsbörsen (Nasdaqomxnordic u.å.). 

4.3 Undersökningsobjekt  
I denna uppsats är fokus kring podcasts och mer konkret veckans aktie. Veckans aktie 

är ett samarbete mellan tidningen veckans affärer och podcastduon från börspodden, 

där en rekommendation varje vecka publiceras på en rad plattformar, däribland 

tidningens hemsida. Tidningen veckans affärer når ut till en stor målgrupp och enligt 

TNS Sifos rapport Orvesto konsument (2015:2) har antalet läsare ökat hos veckans 

affärer då tidningen har gått ifrån cirka 100 000 i december 2014 till 145 000 läsare 

under samma månad 2015. Att veckans affärer med sin webbsida och tidning når ut 

till 145 000 potentiella investerare betyder inte av sig själv att alla dessa kommer 

komma i kontakt med podcastavsnitten i veckans aktier. Förutom veckans affärers 

läsare har duon bakom veckans aktier, vilka driver den populära podcasten 

börspodden en stor skara följare (Froste 2015). De hade i början av 2015 runt 65 000 

nedladdningar varje vecka (Froste 2015). Med dessa förutsättningar ponerar vi att 

avsnitten från veckans affärer når ut till en stor del potentiella investerare, vilka 

möjligen kan ha påverkan på de aktier som nämns i rekommendationerna. Då veckans 

aktie drivs av välkända och etablerade podcastanalytiker med stor skara följare, anser 

vi att den podcast som används i uppsatsen kan klassas som representativ för liknande 

podcasts.  
 

Data samlas in genom att författarna oberoende av varandra, lyssnar på varje avsnitt 

och var för sig bedömer aktierekommendationen. Enligt Tvede (2002) talar ofta 
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analytiker i koder när de ger sina köp och säljrekommendationer, och vad de säger 

återspeglar inte alltid till fullo vad de egentligen menar. Vi tillämpar Tvedes (2002) 

mall för att dela in aktierekommendationerna i fyra kategorier men vi modifierar 

modellen genom att addera kategorin starkt sälj detta eftersom vi anser för att 

motivera starkt köp bör även starkt sälj finnas med. Således delar vi in 

rekommendationerna enligt följande fem kategorier: 
 

1. Starkt köp 

2. Köp 

3. Behåll/Neutral 

4. Sälj 

5. Starkt sälj 
 

Vid två tillfällen fanns oenigheter gällande rekommendationerna. En författare 

klassificerade rekommendationen som köp medan den andre klassificerade 

rekommendationen som starkt köp. Detta framtvingade lyssning på nytt, och därefter 

kunde en enhetlig bedömning avgöras.  

 

Förutom att dela upp rekommendationerna i ovanstående kategorier, delas även 

aktierna in i kategorier vartefter vilken lista de är handlade på. Indelningen sker efter 

de handelsplatser som finns i Sverige. De finns listade i fig. 7. 
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Fig. (7) Svenska börsen och handelsplatser 

 

Aktierekommendationerna jämförs mot ett index för att möjliggöra beräkning av 

anomalier. Studien använder OMXSPI, vilket är ett välkänt index för samtliga aktier 

på stockholmsbörsen (nasdaqomxnordic.com u.å.). Lidén (2007) tillämpar SIXRX för 

beräkning av betavärde. SIXRX kan ses som ett liknande index eftersom det enligt 

fondbolagen.se (u.å.) ämnar spegla utvecklingen på stockholmsbörsen.  
 

Eftersom betavärde bör beräknas för samtliga aktier har historiska aktiekurser 

inhämtats ifrån Google Finance. Detta möjliggör insamling av aktiekurser med 

veckointervall samt en fem års tidsperiod. I de fall det inte funnits tillräckligt med 

historisk data har längsta möjliga tidsspann använts. I två bolag har betavärden 

beräknats med hjälp av daglig kurshistorik. Detta eftersom tillräckligt med data inte 

var möjlig att inhämta med veckointervall. Företagen var Inwido och Hemfosa. För 

Atlas Copco var data inte tillgänglig via Google finance på grund av svårigheter i att 

synkronisera datumen med vårt utvalda index, därav tvingades denna beräkning göras 

på daglig basis. Det blir således en avvägning av fler observationer gentemot risk för 

brus i betaberäkningen. Om beräkningarna skulle innehålla brus tror vi inte att utfallet 

skulle påverkas i större omfång eftersom ett medelvärde beräknas. Fördelen av fler 
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observationer väger upp för risken att betavärdeberäkningen kan innehålla brus i tre 

fall.  

4.3.1 Urval 

Den population som finns tillgänglig för eventstudier består av podcastavsnitt 

publicerade på börspodden hemsida13 mellan perioden 2014-02-27 till 2016-02-25. 

Det ger en total population på 57 observationer för beräkning av abnormal volym och 

abnormal handelsavslut. Preferensaktier exkluderas vid beräkning utav abnormal 

avkastning, men ingår i beräkningen utav abnormal handelsavslut samt abnormal 

volym. Detta eftersom preferensaktier snarare drivs utav räntenivån och inte tenderar 

att följa index. Däremot går dessa använda vid handelsavslut och volym efter dessa 

inte är beroende utav något index för beräkning. För abnormal avkastning blir antalet 

observationer 54.  
 

För att säkerhetsställa att vi endast inkluderar svenska företag, listade på antingen en 

reglerad eller oreglerad börs har ett icke-sannolikhetsurval gjorts. Anledningen till att 

svenska aktierekommendationer från podcast på utländska bolag selekterats bort beror 

på att podcastavsnitten som berörs i denna uppsats dels är på svenska, vilket torde 

indikera på att börspodden inte når ut till någon direkt större internationell publik. 

Förvisso kan de svenska investerarna inneha aktier i de utländska bolagen men vi tror 

att de svenska investerarna har mindre effekt. Detta eftersom de flesta av de 

rekommendationer av utländska aktier berört stora bolag med ett högt börsvärde, 

vilket indikerar på att just svenska podcastlyssnares aktiehandlande inte borde ha 

effekt på dessa aktier. Skulle abnormal avkastning ändå finnas vid dessa tillfällen är 

det svårt att hänföra det till just en svensk podcast. Handel med utländska aktier 

innebär även att investerare åtar sig en valutarisk eftersom värdet mellan valutorna 

kan komma att ändras mellan tiden för köp och sälj. Kostnader för handel med 

utländska aktier är generellt dyrare än handel med inhemska aktier.  
 

Noteringar av bolag är ytterligare en faktor som lett till exkludering utav data, detta 

eftersom det inte är möjligt att få fram historiska aktiekurser för rekommendationer 

som berör råd om att teckna eller avstå teckning av en viss aktie. Efter exkluderade 

data uppgår urvalet till 57 aktierekommendationer. Samtliga aktierekommendationer 

																																																								
13	http://borspodden.se/category/veckans-aktie/	
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presenteras inklusive publiceringsdatum, vilka ligger till grund för beräkningar och 

analyser14. Dessutom presenteras de rekommendationer som exkluderas, med 

förklaringar till anledning15.  

4.4. Test av hypoteser  

4.4.1. Typ I och typ II 

När signifikansnivå väljs finns det två typer av fel som kan uppstå, dessa benämns 

enligt Gujarati & Porter (2009) som fel av typ 1 och 2. Typ 1 fel innebär 

sannolikheten att förkasta en sann hypotes och typ 2 fel innebär sannolikheten att 

acceptera en osann hypotes (Gujarati & Porter 2009). Enligt (Gujarati & Porter 2009) 

har båda dessa fel kopplingar till varandra, detta p.g.a. när försök till eliminering av 

typ 1 fel sker kommer således sannolikheten för typ 2 fel öka. Vid val av en högre 

signifikansnivå, exempelvis på fem procent ökar sannolikheten för att begå typ 1 fel, 

gentemot när man istället tillämpar en procent signifikansnivå ökar risken för typ 2 fel 

(Bryman & Bell 2005).  
 

4.4.2. En eller tvåsidigt hypotestest  

Anderson et al. (2014) beskriver att när det görs hypotestest om populationens 

genomsnitt kan två sidigt test används vilket ser ut som följande: 

H0: = 0 

H1: ≠ 0 

Vi undersöker effekten vid rekommendationer och vill finna svar på huruvida en 

effekt kan observeras eller inte. Därför är ett tvåsidigt test att föredra mot ett ensidigt 

test. Ett ensidigt test skulle vara att föredra om målet var att undersöka huruvida 

effekten är större eller mindre än ett givet värde.  

4.4.3. Signifikansnivå 

I denna uppsats används signifikansnivå på 10 %, 5 % respektive 1 % vilket 

motsvarar alpha om 0,1, 0,05 samt 0,01. I regel är 5 % signifikansnivå vanligast vid 

statistiska tester (Bryman & Bell 2005). Men vi bedömer att läsaren själva får bilda 

sig en uppfattning om vilken nivå denne bedömer vara signifikant. Vid de fall analys 

																																																								
14 Bilaga 3 
15 Bilaga 4	
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sker med de statistiska testerna på 5 % signifikansnivå, ökar chanserna för att begå 

typ 1 fel, samt vid en 1 % signifikansnivå ökar riskerna för att begå typ 2 fel.  

4.4.4 Extremvärden 

Om data avviker betydligt från genomsnittet kan den definieras som ett extremvärde 

(Ko 2003; Hodge & Austin 2004). Enligt Ko (2003) kan inkludering av extremvärden 

skapa inkorrekta analyser och slutsatser därför är det viktigt att hantera extremvärden. 

Enligt Ko (2003) uppstår extremvärden oftast p.g.a. följande tre orsaker: 

 

1. Data är felaktigt inlagd i analysprogram eller datasystem.  

2. Data som man vill mäta kommer från en annan population.  

3. Data innehåller inga fel, men har uppstått p.g.a. en speciell händelse.  
 

Att identifiera och åtgärda extremvärden är en viktig faktor i bearbetning av data, 

framförallt är detta relevant vid stora databaser, då outliers ofta är vanliga (John 

1995). Hodge & Austin (2004) menar att det finns flertalet olika metoder och tekniker 

för att eliminera extremvärde, dock ger dessa metoder vanligtvis likvärdiga slutsatser 

i vilka extremvärden som avlägsnas.  

4.4.5. t-test 

Vid tillämpning av t-test krävs att data som används för beräkning av resultat följer en 

normalfördelningsdistribution (Ahmad & Sherwani 2015). När data som ska testas 

följer en normalfördelning eller är tillräckligt stort i antal observationer kan ett t-test 

genomföras (Anderson et al. 2014).  Detta är ett hypotestest för en population där 

genomsnittet är okänt (Anderson et al. 2014). Författarna beskriver den matematiska 

beräkningen för testet som följande: 

 

𝑡 = !̄ – ! 
!√!

   

4.5 Operationalisering 

Följande avsnitt ämnar förklara hur vi gör diverse beräkningar för att komma fram till 

resultaten och hypotestesterna.  
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4.5.1. Normalfördelning  

Det är enligt Rudberg (1993) fördelaktigt att ha normalfördelningsdistribution. T-

distribution även kallad Students’ t- distribution, är grundad på att data följer en 

normalfördelning vilket är förutsättningen för att tillämpa statistiskt t-test (Anderson 

et al. 2014). Vi tillämpar kolmogorv-smirnovs test för normalfördelning och finner att 

data för volym, handelsavslut och avkastning inte är normalfördelat16.  
 

För att säkerhetsställa att vi fortskrider hypotestestandet med normalfördelning 

tillämpas en metod som kallas två-stegs modellen för att omvandla data till 

normalfördelning. Metoden utgår först ifrån att rangordna samtliga observationer till 

siffran 0 för det lägsta och 1 för det högsta värdet (Templeton 2011). Nästa steg 

används inverse normal distribution function vilken ser ut enligt följande (Templeton 

2011): 

 

𝑃 =  𝜇 +  2𝜎 ∗ 𝑒𝑟𝑓!!(−1 + 2𝑝𝑟) 

 

 

 

 

där; 

P =  Z score 

µ =  Mean of p 

Varians =  Standard diviation of p 

erf!!  =  Inverse error function 

pr =  Probability that is the result of step 1 

 

Fördelar med testet är att det kan öka den statistiska kraften vid hypotesprövning samt 

vid behov exkludera storleken på antalet variabler (Templeton 2011).  

 

De medelvärde och standardavvikelser som fås efter “Two-step approach” är de 

värden som används vid test av students’ t-test.  

																																																								
16 Bilaga 5, 6, 7 
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4.5.2. Extremvärde 

Vissa studier använder enligt Bernard et al. (2013) standardavvikelse runt 

genomsnittet för eliminering av extremvärden, d.v.s. genomsnitt +/- tre 

standardavvikelser. Enligt Bernard et al. (2013) är det att föredra att tillämpa 

medianen +/- tre standardavvikelser, vilket anses vara ett bättre instrument att 

tillämpa vid borttagning av extremvärden. Fördelen i att använda medianen istället för 

genomsnittet ligger i att genomsnittet påverkas utav extremvärden, medan medianen 

är oberoende gentemot befintliga extremvärden i datamängden (Bernard et al. 2013; 

Pearson 2002) 

	
Median och standardavvikelse beräknas för samtliga observationer och för varje 

komponent, d.v.s. volym, handelsavslut och avkastning. Vid varje observation fås ett 

kritiskt värde genom att beräkna median +/- tre standardavvikelser. Alla tal utanför 

detta intervall exkluderas därefter från uppsatsens data set.  

4.5.3. T-tester under event window 

För varje observation i studiens event window beräknas ett t-värde för att bestämma 

den statistiska signifikansen. 120 dagar används för varje aktie för att beräkna den 

förväntade nivån. Liang (1999) använder sig utav t-statistik vid beräkning av 

abnormal handelsvolym samt beräkning av bid/ask spreadar. Harris & Gurel (1986) 

samt Liang (1999) tillämpar också t-statistik för att möjliggöra ifall dagar i event 

perioden är skilda från genomsnittet. Vi testar således om observationen är skild från 

medelvärdet eller inte. Detta görs med medelvärde och standardavvikelse som fås via 

två-stegsmodellen.  

4.5.4 Bid/ask spread  

I Lidén (2007) framkommer det att observerad ökning i bid/ask spread är ett tecken 

som styrker IH. På liknande resonemang framkommer i Lidén (2007) att minskad 

bid/ask spread vid PD är styrkande bevis för PPH. Även i Liang (1999) framkommer 

att minskad bid/ask spread är bevis på PPH. Vi hämtar data om bid/ask spread för 

samtliga aktier under event perioden för att därefter summera ihop samtliga 

observationer och beräkna ett genomsnitt17. Då fås det vi kallar average bid/ask 

spread. Vi delar upp observationerna enligt köp och säljrekommendation för att kunna 

besvara hypoteserna men även enligt listor, d.v.s. Large, Mid och Small Cap.  
																																																								
17	http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/historicalprices 
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4.5.5 Handelsvolym 

För volymen tillämpas samma källa för datainsamling och vi hämtar även in volym 

för aktierna 120 dagar innan event window perioden börjar18. Vi sorterar ut outliers 

från dessa 120 dagar och därefter beräknas ett medelvärde vilket vi benämner den 

normala volymen. Den normala volymen är den förväntade volymen. Den förväntade 

volym sätts i relation till den faktiska volymen som observeras för alla dagar i 

eventperioden. Vi beräknar AV samt AAV. Samtliga beräkningar presenteras grafiskt 

och även i mer detalj med t-värdes beräkningar för varje observation för att undersöka 

den statistiska signifikansen. 

4.5.6. Handelsavslut 

För handelsavslut, (AT) tillämpas samma metodik som för beräkning av 

handelsvolym. Data för varje enskild aktie för både hela eventperioden på 41 dagar 

samt 120 dagar innan hämtas från nasdaqomxnordic.com (u.å). Efter justering för 

outliers används ett genomsnitt för att bestämma den normala nivån av handelsavslut, 

(AAT). Den normala nivån av handelsavslut sätts i relation till faktiska antalet 

handelsavslut för varje enskild dag under eventperioden för att få fram de abnormala 

handelsavsluten. AT och AAT presenteras grafiskt och mer i detalj med t-värdes 

beräkningar för varje observation.  
 

4.5.7. Return/avkastning 

Gällande förväntad avkastning för rekommendationerna tillämpas CAPM för 

beräkning. Förväntad avkastning sätts i relation till den faktiska som samlats in19. 

Eftersom vi med CAPM får den årliga förväntade avkastningen måste vi omvandla 

detta till daglig avkastning, vilket görs genom att ta den årliga avkastningen upphöjt 

till 1/365. När vi beräknat den abnormala avkastningen, (AR) summeras AR ihop och 

ett genomsnitt beräknas (AAR). Detta görs för samtliga aktier, köp och 

säljrekommendationer samt respektive lista (Large, Mid & Small Cap). Därefter 

beräknas CAR och CAAR, där dag -41 står som bas i beräkningarna. Utfallen 

analyseras både grafiskt och statistiskt med hjälp av t-värden för samtliga 

observationer.  

																																																								
18	Idib	
19	Idib	
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4.5.7 Marknadsfunktionen  

Marknadsfunktionen innefattar handelsvolym, handelsavslut och bid/ask spread. 

Handelsvolym beräknas likt ovan där volym inhämtas från 120 dagar innan event 

perioden börjar, samma gäller för handelsavsluten. Bid/ask spread beräknas som ett 

genomsnitt från samtliga 57 observationer där de 41 dagarna inom event perioden 

används för beräkning.  

4.5.8. Robustness 

För att ytterligare undersöka om aktierekommendationer från podcasts innehåller 

något informationsvärde och således stöd för IH testas AAR och CAAR för en kortare 

tidsperiod, likt Schlumpf, Schmidt & Zimmerman (2008) används en 

femdagarsperiod. Detta görs för att öka säkerheterna i testerna. Likväl kommer 

testerna för PPH testas med ett kortare eventperiod, genom att göra detta ökar 

möjligheterna att fastställa ifall effekterna från podcasts endast är temporära, d.v.s. att 

stöd för PPH finns.   

4.6 Metodkritik 
För att genomföra studien har de krävts visa avvägningar vid val av tillvägagångssätt. 

Därmed är det viktigt att få en förståelse för potentiella konsekvenser av valen, detta 

för att skapa en högre medvetenhet och även påvisa högre transparens för läsaren.  

 

Det finns flexibilitet i valet av tidsspann vid eventstudier. Valet av tidsspann kan 

komma att påverka de resultat som framkommer, varför vi har valt att tillämpa två 

tidsspann istället för enbart ett. När vi väljer längden på tidsspannen gör vi det med 

grund ur tidigare forskning.  

 

Vi använder CAPM för at beräkna förväntad avkastning. Modellen har fått utstå kritik 

och dess tillämpning har ifrågasatts. Vi har ändå argumenterat för att CAPM är en 

fullgod modell för att kunna användas i uppsatsen och att resultaten kommer kunna 

vara tillförlitliga. Vid beräkning av betavärde krävs att ett marknadsindex väljs och 

valet påverkar därmed de beräkningar som fås. Beräkningarna av betavärde påverkas 

även av intervall, och vilken längd som väljs. Detta beslut har främst grundat sig ur 

tidigare forskning. Vid val av riskfri ränta finns även flexibilitet vid val av 

investeringshorisont för den riskfria placeringen. Vi har även valt att använda oss utav 

PwC:s riskpremiestudie för att beräkna förväntad avkastning, det finns möjlighet att 
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beräkna riskpremien på egen hand, men vi bedömer att PwC:s riskpremiestudie är 

fullgod källa för att använda i vår studie.  

 

Extremvärden påverkar data vid hypotestester, varför vi valde att sortera bort dessa. 

Det finns olika metoder, men vi tror att resultaten hade påverkats marginellt, om en 

annan metod hade tillämpats.  

 

Ett krav vid applicering av students’ t-test är att data är normalfördelat. En metod som 

kan skapa normalfördelning är tvåstegsmodellen. Så vitt vi vet är metoden inte väl 

använd i tidigare forskning. Modellen är nyligen utvecklad vilket kan vara en 

förklaring till detta. 

 

Valet av undersökningsobjekt är en grundsten i uppsatsen. Vi har valt att undersöka 

en podcasts som påvisar ett oberoende då den inte är styrd av en bank eller liknande. 

Vi är medvetna om att en annan podcasts skulle kunna ge andra utfall men en 

argumentation har förts om att den valda podcasts är en bra approximation av 

liknande podcasts. Vi är även medvetna om att urvalet är begränsat men att det 

samtidigt skapar mindre risk för brus.  
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5. Empiriska Resultat  
_____________________________________________________________________ 

Utifrån vår eventstudie presenterar vi resultatet i nedanstående avsnitt där varje 

hypotes testas. Vi avslutar med en sammanfattande tabell över samtliga hypoteser och 

resultat. 

	
Vid en grafisk anblick kan data se ut att följa en normalfördelning vilket gör att vi tror 

att data är nära normalfördelning. Vi hänvisar till att läsaren själv kan göra en grafisk 

bedömning över normalfördelningen för avkastning, volym och handelsavslut20.  

 

Data från den abnormala avkastningen hade en skewness och kurtosis på 0,394 

respektive 13,416.21 Efter att transformationen med två stegsmodellen gjorts är 

skewness och kurtosis -0,027 respektive 0,061 och kolmogorov-smirnov testet visar 

0,200 vilket indikerar på att data är normalfördelad och att det finns signifikans.22 För 

abnormal volym är går det också att se en minskning av skewness och kourtosis och 

att dessa nu är på acceptabla nivåer. Kolmogorov-smirnov testet ger signifikans för att 

data är normalfördelad.23 Samma scenario gäller även för abnormala handelsavslut 

där skewness och kurtosis gått ned kraftigt och data är normalfördelad enligt 

kolmogorov-smirnoff testet.24 

5.1. Resultat för hypotesgenerering 1 - EMH 
Tidigare studier har indikerat på att stöd för IH finns vid säljrekommendationer och 

detta har påvisats genom att AR har funnits flera dagar efter rekommendationen 

(Lidén 2007). Lidén (2007) mäter IH genom att studera CAR, vilket är summan av 

alla AR. Om det finns negativt stigande CAR är det ett tecken på informationen är ny 

och relevant (Lidén 2007). Vi tillämpar samma samband för köprekommendationer. 

Om CAR är positiv och stiger efter PD är det ett tecken på IH vid 

köprekommendationer. För att sedan förstärka resultaten kring IH analyserar Lidén 

(2007) och Liang (1999) även bid/ask spreadar och handelsvolym. Om en minskad 

handelsvolym finns vid PD samt en ökad bid/ask spread är detta stöd för IH vid 

																																																								
20 Bilaga 5, 6, 7	
21	Bilaga 5	
22	Bilaga 8	
23 Bilaga 9 
24 Bilaga 10	
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säljrekommendationer. Tvärtom gäller för köprekommendationer, d.v.s. minskad 

bid/ask spread och ökad handelsvolym vid PD.  

	
I tidigare hypotesgenereringsavsnitt formulerades:  
	
	
H1a: Stöd för information hypothesis finns vid köprekommendationer från podcasts.  

 

H1b: Stöd för information hypothesis finns vid säljrekommendationer från podcasts.  

 

För att besvara första delhypotesen H1a studeras först tabell (1), i de två högra 

spalterna finns AAR och CAAR för säljrekommendationer. AAR och CAAR 

beräknas för samtliga observationer. Dessa värden som beräknas kan sägas vara AR 

och CAR om de ihop bildar portfölj, men vi väljer att fortsatt skriva ut AAR och 

CAAR för att belysa att det är ett genomsnitt av samtliga 54 aktierekommendationers 

AR och CAR. För AAR (sälj) är det ingen dag signifikant skild från noll och för 

CAAR (sälj) är det endast en dag som är signifikant, dag 20. När det gäller stigande 

negativ CAAR vid sälj går det se att från dag -1 till PD stiger den negativa CAAR 

från -0,22 % till -0,81 % och fortsätter fram till dag två för att sedan återigen bli 

positiv i ett par dagar för att sedan återigen bli negativ. I den vänstra spalten i tabell 

(1) finns AAR (köp) och CAAR (köp). Ingen dag för AAR är signifikant medan för 

CAAR (köp) är sju dagar innan PD signifikanta. Från dag -1 till PD går CAAR (köp) 

från -3,52 % till – 1,36 %, positiv CAAR fortsätter sedan stiga fram till dag fyra till 

CAAR på 0,07 %, sedan blir CAAR återigen negativ. För både köp och 

säljrekommendationer är CAAR (köp) och CAAR (sälj) fluktuerande och det är 

således svårt att fastställa någon permanent effekt.  
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Tabell (1). Sammanställning över AAR & CAAR för köp respektive säljrekommendationer. 

 

I tabell (2) testas IH under en femdagars eventperiod. För AAR (köp) är ingen dag i 

perioden signifikant, medan CAAR (köp) har två dagar signifikanta, dessa är dag ett 

och två. Dag ett uppvisar en CAAR på 3,49 % medan för dag två uppgår CAAR till 

3,79 %. För AAR (sälj) och CAAR (sälj) är inga dagar signifikanta, varken före eller 

efter PD.  
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Tabell (2). Sammanställning över AAR & CAAR för köp respektive säljrekommendationer (kort 
eventperiod). 
 

För att fastställa om effekten från podcast är permanent och stöd för IH finns studeras 

även bid/ask spreadar. I Fig (8) visas bid/ask spreadar grafiskt för sälj respektive köp 

rekommendationer. I Tabell (3) är bid/ask spreadar för säljrekommendationer relativt 

stabil innan PD och ligger mellan 0,22 % till 0,32 % under hela eventperioden. Under 

PD är rörelserna högst slumpmässiga, den stiger 0,02 % mellan dag -1 och PD, för att 

sedan sjunka tillbaka dag 1 (tabell 3). Ingen av dagarna påvisar någon statistik 

signifikans. För köp rekommendationer i Tabell (3) rör sig bid/ask spreaden mellan 

0,52 % och 0,77 %. Under dag -1 är spreaden 0,62 % för att sedan under PD falla till 

0,42 %, detta ger indikation på att stöd för IH finns vid köprekommendation. 

Dessvärre återgår bid/ask spreaden till liknande nivåer redan dag 1, detta indikerar på 

att bid/ask spreadarna är slumpmässiga och ingen permanent effekt går att påvisa, 

detta styrks också utav att ingen dag i eventperioden uppvisar signifikans.  

 

 
Fig. (8) Average bid/ask spread för köp och säljrekommendationer 
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Tabell (3). Bid/ask spread för köp och säljrekommendationer. 
 

Således har nu AAR, CAAR och bid/ask spread presenterats, för att ytterligare stärka 

upp och determinera fall de finns permanent effekt från IH undersöks handelsvolymen 

för köp och säljrekommendationer. Tabell (4) är en sammanställning utav 57 

observationers genomsnittliga handelsvolym. I tabell (4) för säljrekommendationer 
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finnes ingen signifikans för någon utav dagarna, detta indikerar på att sälj 

rekommendationer inte har någon påverkan på aktiens handelsvolym. För köp 

rekommendationer är dag -5 signifikant och under dagen för PD uppvisas kraftig 

trestjärnig signifikans med en ökad handelsvolym om 366,10 %. Även dag 1 uppvisar 

kraftigt ökad handel med 218, 51 %. Dag 2 är sista dagen med signifikans i 

eventperioden och således är fyra av 20 dagar signifikanta för köprekommendationer 

(Tabell 4).  

 

 
Tabell (4). Average abnormal volume (AAV) för köp respektive sälj. 
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Sammanfattningsvis används AAR och CAAR för att avgöra ifall 

aktierekommendationer från podcasts kan uppvisa permanent effekt dvs. innehålla ny 

och relevant information. För säljrekommendationer går det inte finna någon 

signifikans runt PD för AAR och CAAR, varken vid 5 eller 20 dagars eventperiod. 

Ingen dag i eventperioden är heller signifikant när vi testar för bid/ask spread samt 

handelsvolym. Med detta sagt går det inte finna något samband för att 

rekommendationer från podcast skulle ha någon permanent effekt på aktiekursen när 

säljrekommendationer ges, således förkastas hypotes H1a.  

 

För köprekommendationer gjordes samma test, för AAR är ingen dag signifikant.  

Sju dagar innan PD är samtliga dagar signifikanta för CAAR, det är således svårt att 

dra någon generell slutsats av detta eftersom vi ämnar testa hur aktiekursen ter sig 

efter rekommendationen har släppts. Samma test gjordes också med en femdagars 

eventperiod, väl där kunde dag ett och två påvisa signifikans. Detta indikerar på att 

kortsiktigt finns visst informationsvärde. Vi testade även bid/ask spread och 

handelsvolym för köprekommendationer och vid bid/ask spread fanns ingen 

signifikans. Dock påvisade handelsvolymen signifikans under PD samt dag 1 och 2. 

Trots att handelsvolymen och AAR samt CAAR för den kortare eventperioden 

uppvisar signifikans förkastas hypotes H1b. Detta eftersom handelsvolymen återgick 

redan dag tre till normala nivåer, samt att det är svårt att dra för stora slutsatser utav 

en kort eventperiod, utan vi väger istället den längre tidsperioden tyngre då denna 

tydligare kan visa om permanent effekt och således informationsvärde kan finnas. 

Följaktligen går det inte finna någon effekt när köprekommendationer från podcast 

ges.   

5.2. Resultat för hypotesgenerering 2 - BF 
Den första hypotesen som formulerades i hypotesgenereringsavsnitt 2 var:  

 

H2a: Aktierekommendationer från podcast medför en ökad handelsvolym 

 

Fig (9) är en grafisk analys för hur den genomsnittliga handelsvolymen (AAV) ser ut 

på samtliga marknader, Large, Mid och Small Cap. Om man studerar denna grafiskt 

går det se AAV under eventperioden är över 0 % nästintill samtliga dagar, för att 

sedan öka kraftigt runt PD.  



	
	 	 	

	 70	

 

 
Fig. (9) Average abnormal volume för samtliga marknader.  
 

Vid en grafisk anblick ses hur den genomsnittliga handelsvolymen kraftigt ökar runt 

PD, vi vill också testa detta statistiskt. I tabell (5) för Large Cap är ingen dag i event 

perioden signifikant. För Mid Cap är dag -5 signifikant och handeln uppgår till 148,83 

%. Under PD uppvisas en ökad handel med 232,21 % och dag ett 174,95 %, således 

har både PD och dag 1 trestjärnig signifikans. För Small Cap är sex dagar 

signifikanta, den högsta signifikansen finns under PD, där handeln ökar med 549,69 

%. Sedan minskar handeln kraftigt, men den är fortfarande signifikant skild från noll 

med 160,78 % handel under dag ett och 164,25 % under dag två. Det finns även några 

dagar innan PD som är signifikanta, dessa är dag -16, -6 och -2. I Tabell (5) ser vi 

även att den totala handelsvolymen är trestjärnigt signifikant med en handel på 202,74 

%.  
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Tabell (5) Average abnormal volume för samtliga marknadsplatser. 
 

Sammanfattningsvis finner vi signifikans vid PD för Mid, Small Cap och även för 

totalen, trots att Large Cap inte påvisar någon signifikans alls. Således accepteras 

H2a och konstaterar att aktierekommendationer från podcasts medför en ökad 

handelsvolym kring PD och efterföljande dagar. 
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Antalet handelsavslut är ett bra mått för att upptäcka en ökad handelsaktivitet bland 

mindre investerare med mindre kapital. Gällande handelsavslut genererades följande 

hypotes;  
 

H2b: Aktierekommendationer från podcast medför ett ökat antal handelsavslut 

 

I fig (10) är AAT, genomsnittliga abnormala handelsvolymen på en låg nivå fram till 

dag -10 i event perioden, därefter stiger den något fram till PD. Det är dock under PD 

som en kraftig rörelse sker, denna rörelse mattas sedan av efter ett par dagar för att 

återigen återgå till normala nivåer för resten av event perioden.  

 

 
Fig. (10) Genomsnittlig abnormal nivå av handelsavslut för samtliga observationer. 

 

I Tabell (6) undersöks statistiskt det genomsnittliga antalet handelsavslut för samtliga 

marknader efter podcast släppt sin rekommendation. För eventperioden innan PD är 

ingen dag signifikant för någon utav marknaderna. För Small Cap är elva dagar 

signifikanta efter PD, under PD uppvisas den kraftigaste rörelsen då antalet 

handelsavslut ökar med 990,58 %, sedan följer ytterligare fyra dagar med statistik 

signifikans. För Mid Cap är PD plus de två efterföljande dagarna signifikanta. Large 

uppvisar ingen signifikans alls, varken före eller efter rekommendationen släpps. 

Trots att Large Cap inte ger någon statiskt signifikans visar ändå totalen signifikans 
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under PD med 270,20 % i ökat antal handelsavslut. Även de efterföljande två dagarna 

är signifikanta för AAT (total). Med stöd av detta finner vi statistiskt stöd för att 

aktierekommendationer från observerade aktierekommendationer från podcasts 

skapar en ökad nivå av handelsavslut. Således accepterar vi hypotes H2b. 

 

 
Tabell. (6)  Average abnormal trades för samtliga marknadsplatser. 
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I hypotesgenereringsavsnittet 2 kom vi fram till följande hypotes gällande PPH: 
 

H3: Aktierekommendationer från podcast ger stöd för price pressure hypothesis vid 

köprekommendationer.   
 

Från Lidén (2007) kan vi utläsa att, PPH kan undersökas genom att studera AAR och 

CAAR. Sedan om CAAR återgår mot 0 efter rekommendationen är detta ett tecken på 

PPH vid köprekommendationer. Lidén (2007) undersöker även handelsvolym och 

bid/ask spread. Författaren kommer fram till att ökad handelsvolym och minskade 

bid/ask spread är ett tydligt bevis för PPH. Även Liang (1999) studerar bid/ask spread 

för att undersöka PPH. Vidare studerar Harris & Gurel (1986) både volym och 

prisförändringar för att undersöka PPH i samband med listbyten på S & P 500.  
 

I Tabell (7) finner vi ingen signifikans för AAR (köp) under eventperioden. Detta 

trots att den abnormala avkastningen under PD är 2,13 %. För CAAR har vi sju dagar 

innan PD som är statistiskt signifikanta. Före PD kan vi observera ökande negativ 

CAAR men att den kring PD börjar röra sig i motsatt riktning och närmar sig därefter 

0. Vid dag 4 kan vi observera den lägsta nivån av CAAR vilken då är 0,07 %. 

Därefter fortsätter den röra sig bort från 0. Således kan vi se att effekten är temporär 

snarare än permanent. Att effekten enbart är temporär är ett tecken på prispress och 

således PPH.  
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Tabell (7). AAR och CAAR vid köprekommendationer. 
 

Tabell (8) ger en bild utav AAR och CAAR vid köprekommendationer beräknat från 

en kortare eventperiod. För AAR (köp) är ingen dag signifikant, medan för CAAR är 

dag ett och två efter PD signifikanta. Dag ett uppvisar en CAAR på 3,49 % och dag 

två en CAAR på 3,79 %, detta ger således stöd med tvåstjärnig signifikans.  
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Tabell (8). AAR och CAAR vid köprekommendationer (kort eventperiod). 
 

För att ytterligare studera detta analyseras först bid/ask spreadar för 

köprekommendationer grafiskt i Fig (11). I denna går det urskilja att bid/ask spreaden 

ligger strax över 0,50 % till strax under 0,80 % innan PD. Därefter sjunker den från 

dag -1 till PD, detta indikerar på att bid/ask spreaden minskar och således stöd för 

PPH.  

 

 
Fig. (11) Average bid/ask spread för köprekommendationer.  
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Vi vill dock också testa detta statistiskt och detta görs i Tabell (9), väl där är ingen 

dag signifikant skild från noll och det är således svårt att dra någon slutsats.  

 

 
Tabell. (9) Bid/Ask spread för samtliga köprekommendationer 
 

Vi har nu testat AAR, CAAR samt bid/ask spreadar för köp rekommendationer. För 

att ytterligare stärka upp testerna kring att besvara hypoteserna undersöks om hurvida 

handelsvolymen kan ge någon indikation på om PPH vid släpp av podcasts 

aktierekommendationer förekommer. I tabell (5) ses att den abnormala genomsnittliga 

handelsvolymen ökar under PD och är statistik signifikant de efterföljande två 

dagarna, för att sedan återgå mot mer normala nivåer.  
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Sammanfattningsvis uppvisar AAR och CAAR temporära effekter under en längre 

tidsperiod och det går inte fastställa något permanent samband, vilket således 

indikerar stöd för PPH. Vid den kortare eventperioden är det svårt att fastställa ifall 

CAAR kommer gå mot noll efter dag två eller fortsätta stiga, men vi bedömer att den 

längre tidsperioden är god indikator på att aktierekommendationer från podcasts 

endast är temporärt. Bid/ask spread minskar även under PD, dock var inte denna 

statistisk signifikant men ger ändå någon form av indikation på att temporär prispress 

råder. Den genomsnittliga handelsvolymen är signifikant vilket enligt Lidén (2007); 

Liang (1999) indikerar på ett temporärt stöd. Således accepteras H3 och finner stöd 

för att PPH förekommer under vid aktierekommendationer från podcasts.  
 

5.3. Resultat för hypotesgenerering 3 – BF/kunskapsspridning 
Följande hypotes gällande informationsläckage formulerades: 
 

H4: Rekommendationer från Podcast påvisar ingen abnormal handelsvolym innan 

tiden för publicering  
 

Tabell. (10) Abnormal handelsvolym innan aktierekommendation 
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Tabell (10) visar tydligt att ingen abnormal handelsvolym kan observeras statistiskt 

innan tiden för PD för totala marknaderna. För PD finns signifikans vid alpha 0,01 för 

Small och Mid Cap och således även totala handelsvolymen. Däremot påvisar inte 

Large Cap någon signifikans för PD. Innan tiden för rekommendationen påvisar 

Small Cap 3 dagar med signifikans. Dag -16 är signifikant vid alpha 0,01, dag -6 är 

signifikant vid alpha 0,1 och dag -2 är signifikant vid alpha 0,05. För Mid Cap är 

enbart en dag signifikant innan PD och det är dag -5 som är signifikant vid alpha 0,05. 

För totala volymen finner vi ingen signifikans innan PD. Sammantaget kan vi se att 

ingen vidare abnormal handel påvisas innan PD förutom ett par dagar för Small Cap. 

Således accepteras hypotes 4, vilket innebär att rekommendationer från podcasts inte 

påvisar någon abnormal handelsvolym innan tiden för publicering.  
 

Gällande teori kring finansiella kunskapskällor genererades följande hypoteser: 
 

H5a: På grund av finansiella kunskapskällor leder köprekommendationer från 

podcast till stegvis ökning av positiv cumulative abnormal return. 
 

H5b: På grund av finansiella kunskapskällor leder säljrekommendationer från 

podcast till stegvis ökning av negativ cumulative abnormal return 

 

I fig. (12) presenteras grafiskt den genomsnittliga kumulativa abnormala 

avkastningen, vilka är indelade i både köp och säljrekommendationer. Dag -20 är 

första dagen för beräkningen och för säljrekommendationer kan tydligt urskiljas en 

uppgång innan PD, för att strax före PD kraftigt sjunka. Efter PD följs ett par dagar av 

ökande CAAR, men därefter mattas uppgången av till förmån för en längre, kraftig 

nedgång ända fram till sista dagen i eventperioden. Köprekommendationer påvisar en 

kraftig nedgång redan från första dagen. Men innan PD börjar det stiga och vid PD 

sker en mycket kraftig uppgång, vilken håller i sig ett par dagar för att därefter återgå 

till lägre nivåer.  
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Fig. (12) Culumative average abnormal return för köp respektive säljrekommendationer. 
 

I tabell (11) finns en mer detaljrik sammanställning över CAAR för köp respektive 

säljrekommendationer. Likt fig. (12) visar tabell (11) en ökning av den kumulativa 

genomsnittliga abnormala handelsvolymen där CAAR går från -3,52 % precis dagen 

innan PD, för att sedan stiga till -1,36 % under PD. CAAR försätter sedan att stiga 

fram till dag 4 och visar under denna dag som även är den högsta tangering ett CAAR 

på 0,07 %. Efter dag 4 påvisas negativ CAAR hela tiden fram till slutet av 

eventperioden. Vid analys av säljrekommendationerna går det utläsa i tabell (11) att 

CAAR minskar från -0,22 % till -0,81 %, sedan försätter det med negativ CAAR fram 

till dag 3, för att sedan vända upp igen fram till dag 9. Eftersom dag 9 rör sig CAAR 

något i negativ riktning för att sedan från dag 15 till dag 20 kraftigt gå ned från -1,05 

% till -3,11 %.  
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Tabell. (11) CAAR vid köp respektive säljrekommendationer. 
 

Vid grafisk anblick i Fig. (12) skulle det kunna antas att hypoteserna stämmer och att 

kunskapsspridning har skett ifrån de som lyssnar. Det är dock svårt att dra någon 

statistik slutsats då vi inte finner någon signifikans (Tabell 11). Detta innebär då att 

hypotes 5a och b förkastas, det finns således inget samband att de som lyssnar på 

podcasts aktierekommendationer skulle sprida denna vidare.  
 



	
	 	 	

	 82	

5.4. Resultat för hypotesgenerering 4 – Marknaders karaktärsdrag 

Med bakgrund från teori ponerade vi att aktierekommendationer från podcasts 

möjligen kunde spela en positiv roll gällande marknadsfunktionen och framförallt 

likviditeten och handelskostnader på de mindre listorna. Hypotesen formulerades 

enligt följande: 
 

H6: Aktierekommendationer från podcasts förbättrar marknadsfunktionen på mindre 

marknadslistor. 
 

Därmed kommer vi studera den effekt som aktierekommendationer från podcasts har 

på de mindre listorna för att undersöka huruvida några positiva effekter på 

marknadsfunktionen kan finnas. Tre komponenter studeras för att undersöka 

marknadsfunktionen på Small Cap. Komponenterna är genomsnittlig handelsvolym, 

handelsavslut samt bid/ask spread och dessa jämförs sedan mot Mid och Large Cap.  

 

 
Fig. (13) AAV samt AAT vid Small Cap.  

 

I fig. (13) visas den grafiska effekten utav vilken påverkan aktierekommendationer 

från podcast har på den genomsnittliga handelsvolymen (AAV) och genomsnittligt 

antal handelsavslut (AAT). En stor, positiv effekt på AAV och AAT uppstår i 

samband med PD för att sedan sjunka tillbaka (figur 13). För att analysera detta 
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statistiskt presenteras i tabell (12) en mer detaljerad bild av hur AAV och AAT rör sig 

under eventperioden. För att jämföra hurvida det skiljer sig åt mellan marknaderna, 

Large, Mid och Small Cap presenteras marknaderna separat. För AAV (Small) är PD 

är kraftigt signifikant och de två efterföljande dagarna påvisar också statistisk 

signifikans om än något lägre. AAT (small) visar vid PD en kraftig signifikans med 

ett t-värde 19,96 och ett ökat antal handelsavslut med 990,58 %. De efterföljande fyra 

dagarna är trestjärnigt signifikanta och signifikans finns även under dag 8 till 10, samt 

för dag 16. För AAV (Mid) är PD trestjärnigt signifikant med en abnormal volym på 

232,21 %. Den abnormal volymen håller endast i sig i två dagar för att sedan återgå 

till normala nivåer. AAT (Mid) visar signifikans under tre dagar, varav PD är 

trestjärnigt signifikant med ett ökat antal handelsavslut om 209,82 %. De två 

efterföljande dagarna påvisar också signifikans med abnormala antal handelsavslut på 

127,63 % respektive 101,67 %. För Large Cap är ingen dag signifikant, varken för 

AAT eller AAV (Tabell 12).  
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Tabell. (12) AAT och AAV för samtliga marknader under hela eventperioden. 
 

De två första delarna i marknadsfunktionen har nu presenteras, den sista och tredje 

komponenten (bid/ask spread) syns i tabell (13). För small Cap är tre dagar 

signifikanta, dock är varken PD eller dagarna runtomkring signifikanta. För Mid och 

Large Cap påvisar ingen dag signifikans, dock kan vi se minskad bid/ask spread för 

för Mid Cap, men dessa återgår snabbt till vanliga nivåer. För Large Cap kan en stabil 

nivå på bid/ask spread observeras under hela eventperioden och vi finner ingen 

indikation på att den minskar kring PD. 

 

Sammanfattningsvis fann vi klart starkare signifikans för AAT och AAV på Small 

Cap gentemot de större listorna. Trots att bid/ask spread för Small Cap inte var 

signifikant i närheten av PD kan vi ändå med styrkan utav testerna gällande AAT och 
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AAV acceptera hypotes 6. Således innebär detta att två av tre komponenter för 

marknadsfunktionen är statistiskt säkerhetsställda.  

 

 
Tabell (13) - Bid/ask spread samtliga marknader   
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5.5. Sammanfattning av hypotestester 
När tester för hurvida podcasts aktierekommendationer ger stöd för IH vid sälj 

respektive köprekommendationer förkastades båda hypoteserna. Vid H1a gav ingen 

av testerna signifikans, dessa tester bestod av undersökningar för AAR och CAAR, 

bid/ask spread samt den abnormala handelsvolymen. När H1b testades för 

köprekommendationer fanns statistiskt stöd vid AAV (köprekommendationer), samt 

att den kortare event perioden uppvisade signifikans. H1b förkastades dock med stöd 

utav att den längre eventperioden inte uppvisade stöd, vilket torde vara en bättre 

indikator på en permanent effekt. I hypotesgenerering 2 – BF testades tre hypoteser. 

H2a accepterades eftersom marknaderna för Small Cap, Mid Cap samt totalen visade 

på abnormal handelsvolym dagarna efter PD. Hypotesen rörande AAT påvisade också 

signifikans för alla marknader utom Large Cap vilket ledde till acceptans utav H2b. 

För att avgöra hurvida rekommendationer från podcasts endast temporär effekt 

testades PPH. Hypotes H3 accepterades med stöd utav att AAR och CAAR visade 

temporära effekter under den längre eventperioden och att den genomsnittliga 

handelsvolymen ökade efter PD, vilket är indikationer på prispress. För att undersöka 

hurvida informationsläckage existerar vid aktierekommendationer från podcasts 

utformades hypotes H4. Denna hypotes accepterades eftersom det inte gick att påvisa 

någon märkbar abnormal handel innan PD och således inget stöd för att podcasts 

sprider information dagarna innan PD. I hypotesgenereringsavsnitt 3, som berör 

kunskapsspridning, formulerades två hypoteser. Det gick vid en grafisk anblick att 

urskilja visst samband då både negativ CAAR (vid sälj) och positiv CAAR (vid köp) 

ökade, men eftersom det inte fanns någon statistiskt stöd för att kunskapsspridning 

skedde gick det således inte acceptera H5a samt H5b. I det sista 

hypotesgenereringsavsnittet testades marknadens karaktärsdrag och detta undersöktes 

genom att studera marknadsfunktionen mellan de olika marknadslistorna. Vi fann 

signifikant stöd för att AAT och AAV var starkare för Small Cap gentemot Mid och 

Large Cap. Bid/ask spread för Small Cap var inte signifikant, men eftersom två av tre 

komponenter i marknadsfunktionen hade statistiskt stöd accepterades H6.  

 

Nedan följer en sammanställning av hypoteserna och utfallet från resultaten, detta för 

att läsaren enkelt ska kunna få återkoppling till resultaten. Vi delar in resultaten i 
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förkastad eller accepterad hypotes och förklarar vad som testats d.v.s. vilken typ av 

rekommendation och vilka listor.   

	
 

Hypotes Formulering av hypotes Vad testas? Resultat 

H1a Stöd för information hypothesis 
finns vid köprekommendationer 

från podcasts.  

Köprekommendationer Förkastad  

H1b Stöd för information hypothesis 
finns vid säljrekommendationer 

från podcasts.  

Säljrekommendationer Förkastad 

H2a Aktierekommendationer från 
podcast medför en ökad 

handelsvolym 

Large, Mid, Small Cap 
+ Alla. 

Accepterad 

H2b Aktierekommendationer från 
podcast medför ett ökat antal 

handelsavslut 

Large, Mid, Small Cap 
+ Alla. 

Accepterad 

H3 Aktierekommendationer från 
podcast ger stöd för price pressure 

hypothesis vid 
köprekommendationer.  

Köprekommendationer Accepterad 

H4 Rekommendationer från Podcast 
påvisar ingen abnormal 

handelsvolym innan tiden för 
publicering 

Large, Mid, Small Cap 
+ Alla 

Accepterad 

H5a På grund av finansiella 
kunskapskällor leder 

köprekommendationer från podcast 
till stegvis ökning av positiv 
cumulative abnormal return. 

Köp och 
säljrekommendationer 

Förkastad  

H5b På grund av finansiella 
kunskapskällor leder 

säljrekommendationer från podcast 
till stegvis ökning av negativ 
cumulative abnormal return 

Köp och 
säljrekommendationer 

Förkastad  

H6 Aktierekommendationer från 
podcasts förbättrar 

marknadsfunktionen på mindre 
marknadslistor.  

Large, Mid, Small Cap 
+ Alla. 

Accepterad 
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6. Analys  
_____________________________________________________________________ 

I kapitlet för analys diskuteras och analyseras resultaten där vi ämnar knyta samman 

resultaten med teorin och problemdiskussionen. Varje hypotes analyseras utifrån 

teori där resultaten diskuteras och analyseras från olika synvinklar. 

_____________________________________________________________________ 

	

6.1. Analys EMH 
Enligt Lidén (2004; 2007) finns det sedan tidigare enbart stöd för IH vid 

säljrekommendationer på den svenska aktiemarknaden. En anledning till att IH enbart 

har stöd vid säljrekommendationer kan vara att de är mer sällan publicerade än 

köprekommendationer och att de dessutom har ett större nyhetsvärde, vilket leder till 

större uppmärksamhet rörande säljrekommendationer (Lidén 2007). Här syns tydligt 

en skillnad mellan traditionella aktierekommendationer och rekommendationer 

utgivna från podcasts. Skillnaden ligger framförallt i fördelningen mellan antalet köp 

respektive säljrekommendationer. För data som samlats in är fördelningen mellan köp 

och säljrekommendationer mycket jämn med 28 säljrekommendationer och 29 

köprekommendationer. Det tolkar vi som ett tecken på att aktierekommendationerna 

från podcast kommer från oberoende analytiker där den bakomliggande agendan inte 

ligger i att skapa en högre handel för att göra vinst. Mokoaleli-mokoteli, Taffler & 

Agarwal (2009) visar på en bias i och med att det finns en relation mellan analytiker 

och företagen. Lidén (2004) menar att investmentbanker vill ha goda relationer till 

företagen eftersom de också potentiellt är bankens kunder. På så sätt har Podcast en 

betydande roll på marknaden, i och med en högre tendens till säljrekommendationer, 

vilket skapar en jämnare fördelning av rekommendationernas innehåll. Eftersom 

traditionella råd vanligtvis är köprekommendationer karakteriseras 

säljrekommendationer enligt Lidén (2007), av större omfång och får således större 

effekt. Podcasts kan således tillföra goda effekter på marknaden om 

säljrekommendationerna innehåller någon form av värde samt ger aktien 

uppmärksamhet.  
 

Vi ponerade att stöd för IH skulle finnas vid både köp och sälj eftersom vi klassade 

aktierekommendationer från podcasts som förstahandsinformation och inte 

andrahandsinformation. Enligt Schlumpf, Schmid & Zimmermann (2008) 
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har förstahandsinformation större effekt än andrahandsinformation, varför hypotes 

H1a och H1b formulerades. Genom att undersöka hypotes H1a och b ämnade vi 

undersöka informationsinnehållet från podcasts och dels EMH. Det intressanta ligger i 

vilka skillnader som kan tänkas råda mellan traditionella källor och podcasts gällande 

IH. I resultatet fann vi inget stöd för IH vid en längre eventperiod, varken vid köp 

eller säljrekommendationer. IH testades även under en femdagars eventperiod. Under 

perioden hade säljrekommendationer inget statistiskt stöd medan 

köprekommendationer påvisade stöd under dag ett och två. Detta indikerar på att 

köprekommendationer under en kortare tidsperiod innehåller informationsvärde. 

Eftersom IH förklaras utav en längre permanent effekt är det svårt att dra för stora 

slutsatser utav att signifikans fanns under en femdagarsperiod. När tester gjordes för 

IH gällande köprekommendationer konstaterades ingen permanent effekt vid en 

längre eventperiod. Ingen effekt kunde heller urskiljas vid tester för bid/ask spread. 

För handelsvolym var tre dagar signifikanta innan de återigen återgick till mer 

normala nivåer, vilket indikerar en viss prispress. Således är det svårt att dra för stora 

växlar utav att femdagarsperioden är signifikant vid köprekommendationer, utan 

effekterna från podcast är temporära och innehåller ingen permanent effekt på 

aktiekursen. Resultatet skiljer sig mot tidigare forskning som finner stöd för IH vid 

säljrekommendationer. Resultatet strider således mot de teorier och resonemang på 

vilka hypoteserna grundade sig.    

 

Vi tror att det höga antalet säljrekommendationer medför en minskad effekt jämfört 

med säljrekommendationer från traditionella källor vilka ges ut mer sällan. 

Institutionella investerare tenderar lyssna mer på välkända analytiker och handla på 

deras råd gällande köp och sälj och ignorerar rekommendationer från icke välkända 

analytiker (He, Mian & Sangkaraguruswamy 2005). Institutionella investerare agerar 

på både köp och säljrekommendationer medan mindre individuella investerare 

tenderar att agerar på köprekommendationer (He, Mian & Sangkaraguruswamy 

2005). Små individuella investerare reagerar ofta starkare på köprekommendationer 

jämfört med större investerare (Mikhail, Walther & Willis 2007). Detta innebär att 

individuella investerare handlar mer på köprekommendationer än på 

säljrekommendationer (Mikhail, Walther & Willis 2007). En ytterligare förklaring till 

att aktierekommendationer från podcasts inte är signifikant vid säljrekommendationer 

skulle kunna vara den ånger investerare känner för att avyttra aktier. Om investerare 



	
	 	 	

	 90	

har positiv avkastning på en aktie kan ånger uppstå ifall aktien avyttras för tidigt 

(Shefrin & Statman 1985). Likväl kan negativ avkastning hindra lyssnare från att 

sälja, detta förklaras då genom dispositionseffekten. Dispositionseffekten innebär att 

investerare tenderar utsätta sig för större risker med aktier som gått med förlust 

eftersom de hoppas på en stigande aktiekurs (Elton et al 2014). Eftersom vi fastslagit 

att de som lyssnar på rekommendationer från podcasts är mindre individuella 

investerare kan detta vara en ytterligare motivering till varför inget stöd för IH kan 

observeras vid säljrekommendationer. Detta eftersom att ingen vidare handel sker i 

samband med säljrekommendationerna.  

 

EMH påvisar att inga kursrörelser ska uppstå vid aktierekommendationer, varken för 

traditionella källor eller för podcasts (Fama 1995). Eftersom vi inte finner något stöd 

för IH varken vid köp eller vid säljrekommendationer kan det tolkas som att 

informationen i rekommendationerna inte innehöll något egentligt värde för vad vi 

kan observera under studiens efterföljande 20 dagar.  

 

Om stöd för IH inte kan påvisas betyder det även att vi finner stöd för EMH på den 

svenska aktiemarknaden. Aktierekommendationerna grundar sig på redan publik 

information. Hade studien påvisat stöd för IH skulle det varit bevis för brister i EMH. 

Således kan vi påvisa stöd för EMH vid det som Fama (1970) benämner semi-stark 

form. För att fastslå att den svenska marknaden är effektiv vid semi-stark form krävs 

dock mer analys än enbart undersöka stöd för IH.  

6.2. Analys BF 
Tidigare studier som berör noise traders har funnit att denna grupp av investerare 

bland annat påverkar marknaden genom en ökad handelsvolym (se Bloomfield, 

O’Hara & Saar 2009; Odean 1998; Liang 1999; Schlumpf, Schmid & Zimmerman 

2008). Likt tidigare studier har vi kunnat observera en ökad handelsnivå både vad 

gäller handelsvolym och handelsavslut. Vi kan följaktligen koppla den ökade 

volymen till noise traders, vilka handlar på rekommendationerna i samband med att 

de släpps. Vad vi även kan se är en temporär effekt på volymen och vi finner ingen 

signifikans för volymen vad gäller Large Cap. Small och Mid Cap däremot är 

signifikanta i två till tre dagar vilket tyder på en temporär effekt. Vi kan dock se att 

samma mönster uppstår även vid handelsavslut men att effekten på Small Cap är här 
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något längre då totalt åtta dagar efter PD är signifikanta, ett tecken på en något mer 

permanent effekt i form av ökad nivå av handelsavslut på den mindre listan. Enligt 

Odean (1998) innebär det att en ökad volym kan fungera som bevis på att det finns en 

stor skara investerare med övertro. Dessa investerare tenderar att underreagera på 

information som torde innehålla värde medan de överreagerar på information vilken 

inte torde innehålla värde (Odean 1998).  

 

Att Large Cap inte upplever någon signifikans och att vi ser en större effekt på antalet 

handelsavslut är ett tecken på att de som handlar på informationen mycket väl kan 

klassas som mindre individuella investerare. Eftersom podcasts rekommendationer 

har effekt på volym och handelsavslut för Mid och Small Cap, skulle detta kunna ge 

positiva effekter i form av ett mera balanserat orderdjup (Bloomfield, O´hara & Saar 

2009). Det finns också nackdelar som kan uppstå när podcasts släpper sina 

rekommendationer på dessa marknader, det negativa effekterna som då uppstår är att 

en aktie inte korrigeras till dess rätta pris, tack vare starkt ökande handelsvolym 

(Bloomfield, O´hara & Saar 2009).  

 

PPH är i forskningen en väl belyst hypotes, vilken har studerats vid bland annat 

aktierekommendationer, fusioner och listbyten (Mitchell, Pulvino & Stafford 2004; 

Lidén 2007; Harris & Gurel 1986; Schlumpf, Schmid & Zimmermann 2008). 

Samtliga av ovanstående artiklar finner bevis för prispress och visar på stöd för PPH. 

Det är dock vid köprekommendationer och inte vid säljrekommendationer som PPH 

har vetenskapligt stöd (Lidén 2007). Eftersom vår informationskälla skiljer sig mot de 

som används i Lidén (2007) och Schlumpf, Schmid & Zimmermann (2008) ämnade 

vi undersöka huruvida resultaten från vår studie bekräftar de tidigare studierna eller 

om det finns någon skillnad. Från teorierna ponerade vi att även denna studie torde 

finna bevis för PPH.  

Att den abnormala handelsvolymen steg till uppemot 250 % högre under PD är enligt 

Liang (1999) & Lidén (2007) ett bevis för en kraftig prispress från naiva investerare. I 

resultaten finner vi att AAR och CAAR enbart uppvisar temporära effekter och att det 

inte går fastställa något permanent samband vilket innebär stöd för PPH. Förvisso gav 

tester vid en femdagarsperiod signifikans under dag ett och två, men det är svårt att 

dra för stora slutsatser utav detta då det är svårt att avgöra ifall CAAR kommer återgå 
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mot noll eller fortsätta stiga. Vi väger således resultaten från det längre eventperioden 

tyngre vid fastställande utav resultat och slutsats. Vad vi kan fastslå är således att 

samma prispress från naiva investerare, som tror att de kan få avkastning genom att 

handla på informationen, även finns vid podcasts. De naiva investerarnas beteende 

ändras således inte beroende på vilken informationskälla som de använder för att 

motta aktierekommendationen. Vi kan inte med statistisk signifikans fastslå att 

bid/ask spread minskar vid PD, en variabel som bland annat Lidén (2007) och Liang 

(1999) använder för att styrka bevisen för PPH. Vi kunde dock se mönster på en 

minskad bid/ask spread vid PD men att den inte kunde fastslås statistiskt. Vi kan även 

observera minskad bid/ask spread under mycket kort tid, något som tyder på att 

effekten är mycket temporär. En stor anledningen till varför vi tror att en prispress kan 

observeras är att samtliga lyssnare av köprekommendationerna har möjlighet att köpa 

den aktie som rekommenderas. Eftersom mottagarna av aktierekommendationerna 

poneras vara individuella investerare skapas en högre prispress jämfört med om de 

skulle vara institutionella. Ett resonemang som styrks av Mikhail, Walther & Willis 

(2007), vilka menar att individuella investerare reagerar starkare på 

köprekommendationer än institutionella investerare.  

Vi ponerade att stöd för PPH skulle finnas vid aktierekommendationer från podcasts, 

något som resultaten påvisade. I enighet med EMH ska inga kursrörelser uppstå vid 

aktierekommendationer (Fama 1995). Resultaten gällande IH gav stöd för EMH vid 

semi-stark form. Vid köprekommendationer kunde prispress påvisas och således gav 

resultaten stöd för PPH. Detta innebär bevis på brister i EMH och att den svenska 

marknaden inte är effektiv vid semi-stark form. Således ger resultaten för IH stöd åt 

att den svenska aktiemarknaden är effektiv vid semi-stark form, medan resultaten för 

PPH motsätter att marknaden är effektiv vid semi-stark form. 

En stor anledning till varför vi valde att undersöka podcasts som informationskälla för 

aktierekommendationer var att vi såg en stor skillnad mot traditionella källor gällande 

vilka som fick ta del av informationen. Från Lidén (2004) kunde vi se att traditionella 

rekommendationer från banker och analyshus redan spridits och handlats på innan den 

blir offentlig. Det är främst till viktigare klienter som informationen spridits till 

(Lidén 2004). Shen & Chih (2009) visar att det finns bevis på att investmentbanker 

säljer aktier samtidigt som de rekommenderar dem, detta för att göra kortsiktiga 
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vinster. Informationsläckage kan undersökas genom att likt Liang (1999) undersöka 

signifikansen på abnormal volym innan PD.  

6.3. Analys kunskapsspridning  

Till skillnad mot tidigare forskning kunde vi konstatera att inget informationsläckage 

hade skett för de rekommendationerna som studerades i denna uppsats. Att inget 

informationsläckage sker från podcasts kan ha vissa praktiska implikationer. Detta 

medför möjligheter att samtliga investerare får ta del av råd samtidigt, något som 

tidigare inte skett. Tidigare hade mindre individuella investerare det svårare att få 

goda råd utan bias. Vi kunde se att rådgivare spenderar mer tid och energi åt att ge 

rekommendationer till äldre mer förmögna klienter (Hackethal, Haliassos & Jappelli 

2012). Detta eftersom de är mer lönsamma jämfört med yngre kunder vilka är i större 

behov av finansiell rådgivning (Hackethal, Haliassos & Jappelli 2012). Således kan vi 

konstatera att podcast kan spela en viktig roll i att sprida finansiell rådgivning på lika 

villkor till samtliga lyssnare och därmed har podcasts en viktig roll på marknaden. 

Något som delvis styrks av (Shanmugham & Ramya 2012), som menar att media idag 

spelar en viktig roll vid beslutsfattande kring investeringsbeslut för individuella 

investerare.  

 

Det är inte enbart media som spelar en viktig roll vid investeringsbeslut, ytterligare 

faktorer som påverkar investeringsbeslut är kunskapsspridning mellan investerare 

(Shanmugham & Ramya 2012). I hypotesgenereringen ponerades att det skulle kunna 

gå att urskilja stigande negativ CAAR efter PD vid säljrekommendationer. Denna 

ökning torde då uppstå till följd av att investerare sprider kunskap och som således 

leder till att fler handlar på informationen. Ett liknande samband ansåg vi även skulle 

förekomma när det gäller köprekommendationer, d.v.s. att positiv CAAR skulle gå att 

finna efter PD vid köprekommendationer från podcasts. Rent statistiskt fann vi inget 

stöd för att detta skulle gälla och fick således förkasta hypoteserna. Grafiskt kan visst 

stöd urskiljas, detta uppenbarar sig i form av att negativ CAAR stiger fram till dag tre 

för att sedan återvända nedåt igen. För köprekommendationer stiger positiv CAAR 

ända fram till dag fem för att sedan återgå till negativ CAAR igen. Att 

köprekommendationer påvisar något längre period av stigande CAAR, gentemot 

negativ CAAR för säljrekommendationer, är troligen en följd av att det är lättare att 

köpa en aktie än att sälja aktier som man inte äger. 
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Således strider resultaten mot det som McClung & Johnson (2010) hävdar, d.v.s. att 

konsumenter av podcasts är troliga att sprida information vidare. Ivokovic & 

Weisbenner (2007) hävdar att kunskapsspridning är viktigt för individuella 

investerares beslutsfattande. Om informationen inte sprids vidare utav podcast-

lyssnare är det svårt att fastställa att kunskapsspridning uppstår vid podcastlyssnande. 

Att ingen kunskapsspridning sker kan istället även ses som ett bevis på att investerare 

lyssnar på rekommendationerna tätt inpå publicering. Det innebär således att 

rekommendationer från podcasts snabbt blir inaktuella. 

6.4. Analys marknaders karaktärsdrag  
I resultaten fann vi stöd för att handelsvolym och handelsavslut hade påverkan på 

Small Cap. För bid/ask spread fanns inget stöd när vi gjorde testerna. Således hade två 

av de tre komponenterna statistiskt stöd. En tänkbar anledning till att handelsvolym 

har statistiskt stöd under PD + två dagar framåt är den prispress som uppstår när 

mindre investerare handlar på aktierekommendationen. Eftersom börsvärdet på bolag 

listade på Small Cap inte får överstiga 150 miljoner euro nasdaqomxnordic (u.å) har 

mindre individuella investerare större chans att påverka volymen. Handelsavslut har 

ännu större statiskt stöd, denna är signifikant i PD + fyra dagar, sedan ytterligare sex 

dagar.  

 

Eftersom två av tre komponenter för marknadsfunktionen uppfylls fastslår vi att 

podcasts fyller en funktion på de mindre listorna. En viktig funktion de kan fylla är att 

uppmärksamma mindre välkända aktier på de mindre listorna vilka annars inte får så 

mycket uppmärksamhet från traditionella analytikerkällor. Ytterligare fördelar är att 

podcasts kan göra aktier på Small Cap listorna mer likvida. Ökad likviditet leder till 

att kostnader för handel (transaktionskostnader) minskar. Således är podcasts ett 

välkommet tillskott på marknaden med nya informationskanaler. Vi upplever att de 

vidhåller en hög transparens bland annat genom att påvisa vilka positioner de har 

tagit. Shen & Chih (2009) har funnit att investmentbanker säljer aktier i samband med 

att de ger ut en köprekommendation. Även Morgan & Stocken nämner den 

målkonflikt som finns inom investmentbanker vilken skapar ett dilemma för 

investeraren i och med att denne inte kan veta analytikern bakomliggande motiv. Här 

i ser vi en skillnad gällande transparens där podcasts till synes kan skapa möjligheter 
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för transparenta podcastavsnitt. Dessvärre finner vi inget stöd för att podcasts 

förbättrar marknadsfunktionen under en längre period utan effekten är temporär. AAT 

är för Small Cap är signifikant fyra dagar efter PD och sedan ytterligare sex dagar. 

Bid/ask spread minskar vid PD men är inte statistiskt säkerställd så inte heller här kan 

några positiva eller permanenta effekter bevisas. Att mindre investerare inte har 

påverkan på Large Cap kan förklaras utav att det krävs en stor mängd kapital för att 

pressa aktiekurserna och göra skillnad på handelsvolymen (Elton et al 2014). Således 

krävs det stora block av aktier för att kunna påverka de aktier som är listade på Large 

Cap, och större blockhandel sker främst enligt Shleifer (2000) utav institutionella 

investerare, vilket vi hävdar inte är den primära lyssnarskaran för podcasts, eftersom 

institutionella investerare endast tenderar lyssna på stjärnanalytiker vid 

investeringsbeslut (He, Mian & Sangkaraguruswamy 2005).  

 

Det är svårt att dra någon slutsats om vilken typ av mindre individuella investerare 

som handlar på informationen. Det skulle mycket väl kunna vara så att podcasts 

medför en ökad handel från personer som tidigare valt att inte delta på de finansiella 

marknaderna. T.ex. i form av misstro mot traditionella analytikerkällor. Skulle detta 

kunna bevisas, styrks värdet av podcasts som informationskanal, eftersom enligt Van 

Rooij, Lusardi & Alessie (2011) finns det negativa effekter av att inte delta på de 

finansiella marknaderna.  

 

Problemet består i att bestämma huruvida detta skulle gälla för samtliga podcasts av 

samma karaktär. Vi har tidigare argumenterat för att den valda podcasts är en bra 

approximation av samtliga podcasts av samma karaktär. Vi tror att så länge den 

bakomliggande agendan för podcasten, inte består i samma som de traditionella 

källorna, kommer resultatet även att hålla för dessa. Vi tror att den transparens som 

möjliggörs hos podcasts kan medföra ökat intresse för finansiella podcasts i flera 

olika former i framtiden. Med förutsättning av den traditionella finansbranschen 

fortsätter i samma gamla spår.  
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7. Slutsats  
_____________________________________________________________________ 

I slutsatsen knyts studien samman för att ge svar på frågeställningen och syftet. Vi för 

även en diskussion kring teoretisk och praktisk innebörd av studiens resultat. Vi 

avlutar med en diskussion om begränsningar och ger förslag på framtida forskning. 

	
	
Studiens resultat finner inget stöd för IH vid aktierekommendationer från podcasts, 

varken vid köp eller säljrekommendationer. Det påvisades en skillnad mellan 

traditionella källor och podcasts som bl.a. finns i relationen mellan analytiker och 

företag samt fördelningen mellan köp och säljrekommendationerna. Vid podcasts 

rekommendationer finns en mer jämn fördelning mellan köp och 

säljrekommendationer. Säljrekommendationer publiceras mer frekvent. Att inget stöd 

för IH kan påvisas är ett stöd för att den svenska marknaden är fullt effektiv och är 

semi-stark. Dessutom är det ett tecken på att rekommendationerna inte innehöll värde 

för marknaden, eftersom ingen permanent effekt statistiskt kunde påvisas.  

Stöd för PPH har kunnat påvisas vid rekommendationer från podcasts. Detta eftersom 

många individuella investerare, vilka är benägna att handla på köprekommendationer, 

lyssnar på rekommendationer från podcasts. Den största effekten på avkastning, 

volym och handelsavslut finns vid Small Cap, följt av Mid Cap. Eftersom temporär 

prispress kunde påvisas vid köprekommendationer är det ett bevis på brister i EMH. 

Vidare innebär det bevis för att den svenska aktiemarknaden inte är fullt effektiv och 

inte är semi-stark form. Detta innebär att vi finner blandade resultat gällande svenska 

aktiemarknadens effektivitet.  

En skillnad mellan aktierekommendationer från traditionella källor och podcast är 

mängden informationsläckage. Vi kunde påvisa att inget informationsläckage sker 

innan PD. Resultatet visar på en skillnad jämfört med traditionella källor, vilka har 

bevisats läcka informationen innan PD.  

Det finns viss temporär effekt på Small Cap gällande marknadsfunktionen. Genom att 

volymen ökar blir marknaderna mer likvida och således skulle podcasts kunna minska 

handelskostnader på kort sikt för mindre individuella investerare. Antalet 

handelsavslut får starkare statistiskt stöd vid Small Cap. Effekten är däremot temporär 

och håller i sig fram till dag fem i eventperioden. Vi har genom ökad handelsvolym 
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kunnat finna övertro. Denna prispress existerar således för både podcasts och för 

traditionella aktierekommendationer.  

Vi kunde inte statistiskt säkerställa att kunskap sprids mellan podcastlyssnare. 

Resultaten strider således mot de teorier och forskning på vilken vi grundade 

hypotesen. Vi menar därmed att investerarna som lyssnar på rekommendationerna är 

själva fullt benägna att handla på informationen men att kunskapsspridning inte ger 

upphov till någon effekt på avkastning, volym och handelsavslut. Att ingen 

kunskapsspridning har skett innebär att investerare lyssnar på rekommendationerna 

tätt inpå publicering.  

Vi har argumenterat för att podcasts kan fylla en plats inom den finansiella branschen 

i framtiden. Detta främst på grund av den högra transparens som möjliggörs vid 

podcasts. För att tydligt knyta an till uppsatsens frågeställning kan vi visa på att 

podcasts i flera anseenden fungerar likt traditionella aktierekommendationer. Den 

största skillnaden mellan rekommendationer från podcasts och traditionella källor 

finns för IH och vid informationsläckage. Podcasts påvisar inget informationsläckage 

och inte heller några bevis för IH. På de mindre listorna påvisas en positiv men 

temporär effekt på marknadsfunktionen.  

7.1 Implikation 

7.1.1. Praktisk implikation  

Att inget informationsläckage har kunnat påvisas innebär att samtliga investerare kan 

ta del av en rekommendation samtidigt, något som skiljer sig mot traditionella 

rekommendationskällor. Detta skulle kunna vara något som skapar ett större 

förtroende för de finansiella marknaderna och i sin tur medföra större deltagande på 

aktiemarknaden. Podcasts är ett nytt fenomen och vi tror att podcasts kan komma 

spela en stor roll för att sprida finansiell rådgivning i framtiden. Vid podcasts 

aktierekommendationer finns en mer ekvivalent fördelning mellan köp och 

säljrekommendationer, vilket skiljer sig mot de traditionella 

rekommendationskällorna som oftast tenderar publicera köprekommendationer.  

7.1.2. Teoretisk implikation 

PPH har kunnat fastslås gälla även för podcasts, ett bidrag som står i linje med 

tidigare forskning. Stöd för PPH är tecken på brister i effektiviteten på den svenska 
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aktiemarknaden. Däremot har IH inte kunnat påvisas gälla vid podcasts. Om vi 

ponerar att podcasts inte innehåller något informationsvärde påvisar studiens resultat 

på att den svenska aktiemarknaden är effektiv vid semi-stark form. Vid kort event 

period kunde dock informationsvärde påvisas. Vi argumenterade även för, med grund 

ur tidigare forskning, att konsumenter utav podcast är troliga att sprida informationen 

vidare (McClung & Johnson 2010). Vi kunde dessvärre inte finna något stöd för att 

podcastlyssnare sprider aktierekommendationer vidare till närstående och således 

strider det mot tidigare forskning som bland annat hävdar att sociala faktorer är en 

viktig faktor vid investeringsbeslut (Shanmugham & Ramya 2012).  

	

7.2. Begränsningar & Framtida forskning 
Det är svårt att dra någon slutsats om vilka som handlar på informationen från 

podcasts. I en framtida studie vore det intressant att undersöka investeringsmönster 

hos de som handlar på rekommendationer från podcasts. Detta eftersom det är viktigt 

att investerare väljer att gå in på de finansiella marknaderna. Om bevis för att 

podcasts skulle hjälpa till att underlätta för personer att gå in på marknader, skulle 

värdet av podcasts som informationskanal styrkas.  

 

Data har insamlats från enbart en källa. Vi har argumenterat för att den valda källan är 

en bra approximation av liknande podcasts. Podcasts är ett nytt fenomen inom finans 

och därmed har vi enbart haft tillgång till ett begränsat urval. I en framtida forskning 

skulle det vara intressant att undersöka podcasts från ett större urval och även 

undersöka flertalet podcasts. Om större urval från flertalet podcasts finns, öppnas 

även möjligheten att undersöka vilka av dessa som levererar information med värde. 

Förutom att undersöka fler podcasts och ett större urval vore det intressant att 

undersöka skillnader mellan länder för att fastslå att effekterna kan tänkas gälla även 

på fler marknader. Eftersom vårt urval endast innehåller aktier listade på de reglerade 

marknaderna hade det varit intressant att undersöka vilken effekt podcast kan tänkas 

ha på oreglerade marknaderna, exempelvis First North och Aktietorget.  
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