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1 Inledning

I detta inledande kapitel vill vi ge läsaren bakgrunden till uppsatsens ämnesval. Vidare
redogör vi för uppsatsens problemformulering och syfte. Därefter följer en beskrivning av
undersökningens avgränsningar samt vilka målgrupper uppsatsen vänder sig till. Kapitlet
avslutas med en övergripande disposition av uppsatsen.

1.1 Bakgrund
Under det senaste seklet har det blivit allt populärare att spara i aktier i Sverige. Räknat per
capita har Sverige högst andel aktiesparare i världen. Historiskt sett har aktiesparande varit
den överlägset bästa sparformen och med råge slagit allt annat sparande. Under de senaste
80 åren har aktier i genomsnitt ökat med tolv procent per år i värde.1 Hög avkastning under
långa perioder har lett till att allt fler intresserar sig för aktiemarknaden. Det ökade intresset
för aktier kan förmodligen även kopplas till mediernas ivriga bevakning av finanssektorn
samt den allt större tillgången till information genom främst Internet. Idag kan man lätt få
tillgång till börskurser med kort eller ingen fördröjning via Internet. Det har även blivit
både billigare och enklare för gemene man att handla med aktier i och med nätmäklarnas
uppkomst.2 Det ökade informationsflödet kan dock leda till att det blir svårt att sålla vad
som är viktigt och vad som inte är det. Många småsparare har inte tillräcklig kunskap om
aktiemarknaden för att kunna ta till sig informationen från exempelvis årsredovisningar.
Genom sina analyser och rekommendationer fyller finansanalytiker på detta sätt en viktig
funktion som förmedlare av information mellan företagen och olika investerare på aktie-
marknaden.3

1.2 Problemdiskussion
Finansanalytiker och deras köp- och säljrekommendationer har den senaste tiden varit flitigt
omdiskuterade och kritiserade i olika media.4, 5, 6 Kritiken mot finansanalytikerna tog fart på
allvar när den kraftiga kursuppgången som varit abrupt tog slut och börsen började falla.
Ända in i det sista rekommenderade många analytiker köp i de olika IT-bolagen.7 I
efterhand har det kunnat konstateras att de var kraftigt övervärderade och att det i många
fall saknades fundamental grund för att motivera köprekommendationer. Trots det rådde
analytiker sina kunder till köp och portfölj- och kapitalförvaltare med mångårig vana och

1 Hult, B., Carnegie, Föreläsning International Finance, 2001-03-12
2 Affärsvärlden, 2000-06-21, ”Aktiehandeln på nätet har exploderat”
3 Olbert, L., (1992), ”Värdering av aktier –Finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”
4 Holmström, P., Finanstidningen, 2001-05-04, ”Reutersköld angriper analytiker”
5 Thorén, M., Finanstidningen, 2000-12-13, ”Tre av tio börschefer misstror analytiker”
6 Haskel, A., Svenska Dagbladet ekonomi, 2001-04-28, ”Branscher du bör undvika”
7 Thorén, M., Finanstidningen, 2000-12-15, ”Strunta i de dåliga analytikerna”
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stor kunskap om aktiemarknaden köpte samtidigt fler och fler aktier i de hutlöst värderade
bolagen. Nu i efterhand ställer sig många frågande till hur detta tilläts hända. Psykologin
tog överhanden och det verkade finnas en tro på att priserna skulle fortsätta att stiga högre
och högre. När kurserna började falla hände det motsatta och investerare vräkte ut sina
aktier på marknaden för att inte bli sittandes med inlåsta orealiserade kursförluster.8

Analytikerna kunde inte längre ”räkna hem” och motivera aktiekurserna. När de befintliga
aktievärderingsmodellerna inte längre gick att använda, började det att talas om den ”nya
ekonomin” och att befintliga värderingsmodeller inte gick att tillämpa på den nya
ekonomins företag. På så sätt började även de mer erfarna analytikerna att tro på att de höga
kurserna var motiverade. När man inte längre kunde räkna på bolagens värderingar började
man göra så kallade ”relativvärderingar” där man jämförde olika IT-bolag sinsemellan.
Man började alltmer titta på faktorer som till exempel hur högt en anställd värderades och
satte sedan detta i relation till hur högt de anställda värderades i andra IT-bolag. Bolag med
höga värderingar per anställd blev en måttstock för andra företag. Marknaden ansåg att om
värderingar på uppemot femton miljoner per anställd var motiverade för vissa bolag, så
borde det även motivera högre värdering för de anställda i andra bolag inom samma
bransch.9 Flockpsykologin tog överhanden och ett beteende där man drev på varandra och
där ingen vågade stå utanför utvecklades bland såväl investerare som analytiker.10

Det är inte enbart i samband med den senaste tidens kraftiga börsfall som finansanalytiker
kritiserats kraftigt. Mobilmarknaden och dess problem tycktes också ta analytikerna på
sängen. Trots att mängder av analytiker följer Ericsson dagligen lyckades de inte upptäcka
deras problem i tid för att varna investerarna.11 Ett annat exempel är H&M som på grund av
en vinstvarning och en avhoppad VD föll med 30 procent på en dag. Man kan undra om
fallet på 30 procent verkligen motiverades av vinstvarningen och om det var försvarligt av
finansanalytikerna att ena dagen rekommendera köp och nästa dag, när bolaget har ett
marknadsvärde på 30 procent mindre, rekommendera sälj. Kanske är det så att
finansanalytikerna helt enkelt följer med strömmen. När folk säljer rekommenderar de sälj,
när folk köper rekommenderar de köp. Blir de följeslagare istället för att agera ledare och
stämmer de in i kören när det passar dem?

Den turbulenta uppgången och den efterföljande kraftiga nedgången har lett till att man kan
ställa sig frågan hur lämpliga de befintliga modellerna för aktievärdering är. Det har
diskuterats att psykologi blivit ett allt viktigare inslag på aktiemarknaden, kanske är det så
att de aktievärderingsmodeller som används idag inte längre är lika tillförlitliga som de har
varit tidigare. Modellerna baseras på fakta och då psykologiska faktorer alltmer styr
börskursernas rörelser räcker kanske inte de teoretiska modellerna till. Efter det kraftiga
börsfallet inom framförallt IT-sektorn verkar analytiker mer och mer gå tillbaks till de
gamla modellerna och det pratas inte längre om den ”nya ekonomin” i samma

8 Björklund, M., Dagens Nyheter ekonomi, 2001-02-10, ”Madrassen nu tryggare än aktier”
9 Törnwall, M., Computer Sweden, 1999-12-06, ”Guide-köp en klockren affär för Framfab”
10 Svensson, M., Göteborgsposten ekonomi, 2000-12-10, ”Vinterkylan är sedan länge här för de svenska IT-
bolagen”
11 Thorén, M., Finanstidningen, 2001-03-15, ”Analytiker missade Ericssons problem”
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utsträckning.12, 13, 14 Många har nog insett att det är viktigt att ha en teoretisk grundmodell
bakom värderingarna och att psykologin inte får tillåtas ta överhanden.

Man har alltså i flera fall kunnat se att marknaden inte alltid agerar rationellt. Det har
diskuterats flitigt om effektiva marknader verkligen existerar. Starkt effektiva marknader
kännetecknas av perfekt prissättning och lika tillgång till information för alla.15 Om graden
av effektivitet på marknaden är svag, behövs finansanalytiker för att sprida informationen
och skapa bättre genomlysning på marknaden och på så sätt skapa en mer effektiv marknad.
Men om marknaden redan skulle vara starkt effektiv skulle finansanalytiker inte behövas
eftersom det då skulle råda perfekt informationseffektivitet. Olbert konstaterade i sin
avhandling från 1992 att finansanalytiker är viktiga för att skapa genomlysning på
marknaden och för att sprida information på marknaden. I och med det ökade informations-
flödet och de stora svängningarna på börsen har behovet av bra analytiker som kan värdera
aktier egentligen blivit större än någonsin tidigare.16

För att inte upprepa de misstag som ledde till den kraftiga övervärderingen och sedan till
den stora nedgången på aktiemarknaden kan man anta att finansanalytikerna nu mer än
någonsin förut vill ha teoretisk täckning för de rekommendationer de ger investerarna. Det
kan vara så att de modeller som används inom aktievärdering i många fall var otillräckliga
under IT-uppgången och att mer uppmärksamhet har riktats mot modellerna och deras
tillförlitlighet. Frågan om vilken teoretisk täckning analytikerna egentligen har för sina
analyser väcker olika frågeställningar. Vilka aktievärderingsmodeller används och i vilken
utsträckning används de? Vilka värderingsmodeller tycker finansanalytikerna är lämpligast
att använda? Analytiker använder sig av olika aktievärderingsmodeller för att värdera
bolag, men anser de att tillförlitligheten i modellerna är bra när ovanstående exempel kan
inträffa? Hur såg användandet av olika aktievärderingsmodeller ut tidigare, hur uppfattades
lämpligheten?

1.3 Syfte
Vårt syfte är att undersöka i vilken utsträckning olika aktievärderingsmodeller används av
svenska finansanalytiker samt hur lämpliga och tillförlitliga de anser att modellerna är vid
värdering av aktier. Vi ska även jämföra om användningen och den uppfattade lämpligheten
har förändrats sedan tidigare studier. Slutligen vill vi undersöka i vilken utsträckning
finansanalytiker påverkas av andra analytikers analyser och prognoser.

12 Lignell, A., TT Nyhetsbanken, 2001-05-02, ”Gamla ekonomin vinner i längden”
13 Skantze, A., Vision, 2000-12-07, ”Skyskrapan brinner – inte”
14 Affärsvärlden, 2000-11-15, ”RED VALÖR: Liket lever”
15 Fama, E.F., (1970), ”Efficient capital markets: A review Of Theory and Empirical Work”, Journal of
Finance
16 Olbert, L., (1992), ”Värdering av aktier –Finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”
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1.4 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att endast omfatta personer som jobbar med
att aktivt värdera aktier i sitt yrke. Vi har valt att göra vår undersökning utifrån analytikerns
perspektiv och undersöka hur aktievärderingsmodeller används och bedöms utifrån
användarens synvinkel. Men då vi vill titta på vilka modeller som används, i vilken
utsträckning de används samt hur lämplighet och tillförlitlighet upplevs har vi valt att inte
bara vända oss till finansanalytiker, vilka i första hand står för analyser, utan även till
portfölj- och kapitalförvaltare samt börsmäklare. Även dessa arbetar med aktievärdering,
fast i något annorlunda form. Avsikten med detta val är att vi både vill undersöka vad de
som producerar analyserna och vad de som mottar analyserna anser om dagens befintliga
aktievärderingsmodeller och hur deras åsikter om befintliga modeller och teorier skiljer sig
från varandra. Vi har valt att begränsa oss till Sverige men kommer att jämföra delar av
studien med liknande undersökningar i andra länder.

1.5 Målgrupp
Vi tror att resultatet av vår undersökning kan vara intressant för analytiker, portfölj- och
kapitalförvaltare, samt andra inom branschen såsom till exempel börsmäklare, genom att
den ger en övergripande bild av hur användandet av olika aktievärderingsmodeller ser ut
idag och vad finansanalytiker anser om lämpligheten och tillförlitligheten i modellerna. Vi
tror även att vår uppsats kan vara intressant för de flesta som har ett intresse i
aktiemarknaden och som följer köp- och säljrekommendationer från olika fond-
kommissionärer och i affärstidningar.

1.6 Disposition

Kapitel 1 – Inledning
I detta inledande kapitel får läsaren bakgrunden till uppsatsens ämnesval. Vidare redogör vi
för uppsatsens problemformulering och syfte. Därefter följer en beskrivning av
undersökningens avgränsningar samt vilka målgrupper uppsatsen vänder sig till.

Kapitel 2 – Metod
I detta kapitel beskrivs och motiveras vårt val av undersökningsmetod samt vilka perspektiv
vi valt att skriva uppsatsen utifrån. Vidare redogörs för hur problemen angripits samt hur vi
gått tillväga vid datainsamling och vilken typ av data som använts.

Kapitel 3 – Inledande teori
Kapitel 3 behandlar de teorier om effektiva marknader och börspsykologi som vi anser vara
relevanta för uppsatsen. I detta kapitel diskuterar vi också finansanalytiker och deras arbete.
Vi avslutar kapitlet med att redogöra för tidigare studier som gjorts på ämnet.



Aktievärderingsmodeller - användande, lämplighet och tillförlitlighet

8

Kapitel 4 – Aktievärderingsmodeller
I detta kapitel ger vi en grundläggande beskrivning och definition av de olika
aktievärderingsmodellerna som vi behandlat i uppsatsen.

Kapitel 5 – Empiri
I kapitel 5 presenteras resultatet från vår enkätundersökning. Empirin inleds med en kort
presentation av enkäten och dess svarsfrekvens. Vidare redogör vi för de olika frågornas
resultat.

Kapitel 6 – Analys och slutsatser
I detta kapitel tar vi upp och diskuterar hur användandet av olika aktievärderingsmodeller
förhåller sig till hur lämpligheten och tillförlitligheten upplevs av svenska finansanalytiker.
I samband med detta görs en jämförelse med tidigare studier där vi undersöker hur
användandet samt den uppfattade lämpligheten har förändrats. Slutligen diskuterar vi hur
det värde som finansanalytiker sätter till andra analytikers analyser och prognoser, samt i
vilken utsträckning finansanalytiker påverkas av andra analytiker, beror av ålder och
erfarenhet.

Kapitel 7 – Sammanfattande kommentarer
I detta kapitel sammanfattar vi det vi funnit över hur användandet av olika
aktievärderingsmodeller ser ut bland svenska finansanalytiker, samt hur de uppfattar
lämpligheten och tillförlitligheten i modellerna. Vi sammanfattar även vad vi kommit fram
till vid jämförelse med tidigare studier angående hur användandet och den upplevda
lämpligheten förändrats över tiden. Vi avslutar med en sammanfattning beträffande
finansanalytikers benägenhet att följa andra analytikers analyser och prognoser.

Kapitel 8 – Förslag till vidare studier
Här ge förslag till vidare studier som vi funnit intressant inom ämnet.
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2 Metod

I detta kapitel beskrivs och motiveras vårt val av undersökningsmetod samt vilka perspektiv
vi valt att skriva uppsatsen utifrån. Vidare redogörs för hur problemen angripits samt hur
vi gått tillväga vid datainsamling och vilken typ av data som använts. Vi anser att
uppsatsens metoddel är av stor betydelse, då uppsatsens trovärdighet stärks om en
tillförlitlig metod används.

2.1 Övergripande metod
En undersökning kan genomföras på olika sätt och med olika resultat beroende på
författarnas referensram, vilket perspektiv uppsatsen skrivs ur och beroende på om ett
kvantitativt eller kvalitativt angreppssätt används. Två olika metoder att utgå från vid
forskningsarbete är deskriptiv och normativ undersökningsmetod. En deskriptiv
undersökningsmetod innebär att man beskriver och analyserar hur något faktiskt är, medan
en normativ undersökningsmetod innebär att man undersöker och ger förslag på hur något
bör göras.17 Vår uppsats har ett deskriptivt synsätt där vi redovisar tidigare studier inom
ämnet samt jämför och beskriver vilka olika aktievärderingsmodeller som finansanalytiker
använder sig av idag. I analysen jämför vi slutligen vår egen undersökning med resultat från
tidigare undersökningar.

2.1.1 Val av ämne
Mycket kritik har riktats mot analytikeryrket och mot de aktievärderingsmodeller som
analytikerna använder. Därför tyckte vi även att det skulle vara intressant att i vår
undersökning ta upp hur finansanalytiker själva upplever olika modellers lämplighet och
tillförlitlighet. Det har tidigare utförts studier som har undersökt användandet av olika
aktievärderingsmodeller. Vi tyckte att det skulle vara intressant att mäta hur användandet av
olika aktievärderingsmodeller har förändrats i Sverige sedan dessa studier utfördes.

2.1.2 Val av studieobjekt
Vårt studieobjekt är personer som aktivt arbetar med aktievärdering i Sverige idag. Vi
vände oss till Sveriges Finansanalytikers Förening, SFF, för att få tillgång till deras
medlemsregister. Sveriges Finansanalytikers Förening har idag 1900 medlemmar.
Medlemmarna består av finansanalytiker, portföljförvaltare, kapitalförvaltare, börsmäklare,
institutionsmäklare och ekonomijournalister.18 SFF sa tidigt att de inte kunde lämna ut

17 Halvorsen, K., (1992), ”Samhällsvetenskaplig metod”
18 Sveriges Finansanalytikers förening: www.finansanalytiker.se, 2001-04-25
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några adressregister till oss. Vårt förslag var då att de kunde vidarebefordra vårt e-mail med
följebrev och länk till enkäten. På så sätt skulle SFF stå som avsändare och bidra till en
ökad svarsfrekvens. SFF ställde sig till en början positiva till förslaget. Men efter en månad,
då vi upprepade gånger ringt och på deras uppmaning skickat information med
specificeringar och förklaringar kring vårt uppsatsarbete var de inte längre intresserade av
att hjälpa oss, inte på grund av svagheter i uppsatsen, utan då ”deras policy var att inte
hjälpa studenter med olika undersökningar eftersom de fick så många förfrågningar”. Vårt
reservalternativ var en lista med e-mail adresser vi sammanställt genom att söka på olika
företags hemsidor efter finansanalytiker. En nackdel som vi är medvetna om med den
urvalsmetod vi har valt, är att vi endast får tillgång till e-mail adresser som finns utlagda på
Internet. Detta kan orsaka en snedvridning i och med att det oftast är lite mindre bolag som
skriver ut sina analytikers namn på hemsidan. Antagligen är bolag med mer namnkunniga
analytiker i allmänhet inte lika benägna att namnge sina analytiker på Internet. Detta har vi
försökt kompensera genom att söka efter analytiker från dessa bolag i tidningsartiklar och
på rankinglistor. Vi tror att vi på detta sätt har fått en population som i stort är representativ
för Sveriges finansanalytiker.

En annan nackdel med detta tillvägagångssätt är att någon bortfallsanalys inte kan utföras
då vi inte har tillgång till information som kan ge oss en förklaring till varför en respondent
inte har svarat. Då vi endast har tillgång till e-mailadresser och då enkäten dessutom är
anonym, har vi ingen möjlighet att göra en bortfallsanalys för de som inte svarat på
enkäten.

2.2 Angreppssätt

2.2.1 Induktion och deduktion
Induktion och deduktion är två olika angreppssätt som nämns i metodlitteraturen för att
relatera teori och empiri med varandra. Vid ett deduktivt angreppssätt utgår forskaren från
teorin, lägger upp sin undersökning utifrån denna och tolkar därefter de empiriska
resultaten utifrån de befintliga teorierna. Vid ett induktivt angreppssätt studeras först
forskningsobjektet, det vill säga man utgår från empirin, och därefter dras slutsatser
antingen med hjälp av befintlig teori eller så formuleras ny teori.19

Vi har i denna uppsats använt oss av det deduktiva arbetssättet, då vi först har studerat
befintlig teori inom ämnet och utifrån teorin sedan formulerat enkäten och tolkat empirin.
Detta angreppssätt faller sig naturligt med tanke på studiens problemställning och syfte.

19 Eriksson, L.T., Wiedersheim-Paul, F., (1997), “Att utreda forska och rapportera”
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2.2.2 Referensram
Referensramen består av författarnas erfarenheter, kunskaper, fördomar och värderingar.20

Vi har försökt att göra undersökningen så objektiv som möjligt, vilket innebär att vi försökt
att inte avspegla våra egna värderingar i uppsatsen. Det är dock svårt att helt undvika
personliga värderingar vid tolkningar av olika teorier och modeller.

2.2.3 Perspektiv
Med perspektiv menas vårt sätt att se på tillvaron och ur vilken synvinkel vi väljer att se på
ämnet. Valet av perspektiv innebär en omfattande strukturering av undersökningsområdet
och stor vikt måste läggas vid beslutet ur vilket perspektiv problemet skall behandlas. Det
vill säga, perspektivet har inte bara betydelse för vad vi ser, utan även hur vi ser det.21

Vi har valt att göra undersökningen utifrån finansanalytikernas perspektiv. Tanken har
genomgående varit att uppsatsen skall vara till nytta för finansanalytikerna. Vi tror att
resultatet av vår undersökning kan vara intressant för analytiker och andra inom branschen,
genom att den ger en övergripande bild av hur situationen ser ut idag och vad
finansanalytiker anser om lämpligheten och tillförlitligheten i olika modeller.

2.2.4 Kvalitativ och kvantitativ metod
I vetenskapliga sammanhang brukar man skilja mellan två olika metodologiska
angreppssätt: kvalitativ och kvantitativ metod. Båda metoderna har sina starka och svaga
sidor, vilket innebär att val av metod måste ske med utgångspunkt ifrån syftet och
problemformuleringen i uppsatsen. Kvalitativ metod kännetecknas av närhet till källan där
information hämtas. Med kvalitativ metod uppnås dels en djupare förståelse för det
problem som undersöks och dels en helhetsbeskrivning av sammanhanget.
Samtalsintervjuer med direkt kontakt med personer är exempel på ett kvalitativt
angreppssätt. Med kvalitativ metod får författaren större flexibilitet och utrymme för att
göra egna tolkningar av den insamlade informationen. Fördelar med samtalsintervjuer är att
till exempel många och invecklade frågor kan ställas och att man kan förklara frågor som är
oklara. Det är också en fördel att kunna tolka ansiktsuttryck, kroppsspråk och antydningar
som annars skulle gå förlorade. Nackdelarna med samtalsintervjuer är att det ofta är dyrt
och tidskrävande. Det föreligger även risk för intervjuareffekter och för prestigebias. En
annan form av kvalitativ metod är telefonintervjuer. De är snabbare och billigare än
samtalsintervjuer och även i detta fall kan oklarheter i frågorna enkelt redas ut. Nackdelar
är att det ofta är svårt att få kontakt med personer som är villiga att ta sig tid i telefon. Det
kan också vara en störig miljö för den intervjuade och det finns risk för ogenomtänkta svar.
Det är inte heller möjligt med en alltför lång intervju och svaren blir ofta ytliga. Frågorna
får inte vara för omfattande eller för invecklade.22

20 Holme, I.M., Solvang, B.K., (1997), ”Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder”
21 Eriksson, L.T., Wiedersheim-Paul, F., (1997), “Att utreda forska och rapportera”
22 Dahmström, K., (1996), ”Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning”
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Kvantitativ metod kännetecknas av att den är mer formaliserad och strukturerad än en
kvalitativ metod, författaren har också mer kontroll över metoden. Med en kvantitativ
metod kan man använda sig av olika sätt att samla in information. Insamlandet av data blir
ofta relativt standardiserat och det finns inte mycket utrymme för oförutsedda alternativ.
Kvantitativ metod tillämpas oftast när undersökningen är bredare och avsikten är att göra
jämförelser och dra mer generella slutsatser.23 Några exempel på olika tekniker är
experiment, enkäter och standardiserade intervjuer. De vanligaste metoderna vid fråge-
undersökningar är standardiserade intervjuer och enkäter. Med en standardiserad intervju
menas en situation där intervjuaren har direkt kontakt med respondenten och där frågorna
och sättet att fråga mer eller mindre är bestämt i förväg. Vid en enkätundersökning svarar
respondenten genom att på egen hand fylla i enkäten.24 Fördelar med enkätstudier är att det
är billigt och att man har möjlighet att skicka enkäten till många personer. Det går att ställa
många olika slags frågor och enkäten kan besvaras när respondenten har tid. Svaren blir
också oftast mer tillförlitliga då respondenten inte känner någon tidspress. En annan fördel
är även att respondenten är anonym och därför kan känna sig friare att svara ärligt.
Nackdelar är att det finns risk för stort bortfall och att frågorna inte kan göras alltför
omfattande. Ingen finns till hands och kan förklara frågorna om någonting är oklart. En
annan nackdel är att man inte vet vem som faktiskt svarar på enkäten, vilket medför att
reliabiliteten i undersökningen försvagas.25 En annan nackdel med kvantitativ metod och
enkätundersökning är att det inte finns någon garanti för att informationen som samlas in är
relevant för de frågor som ställts upp, det är svårt att ställa upp frågor som verkligen fångar
in det man vill ha svar på 26.

I uppsatsen använde vi oss av det kvantitativa angreppssättet, där vi skickade ut enkäter till
finansanalytiker i Sverige. Detta på grund av att fördelarna med en enkätstudie i vår
undersökning övervägde nackdelarna.

2.2.5 Teori om enkätundersökningar
Att utforma en enkät är svårt och tidskrävande. Innan enkäten utformas är det av stor vikt
att veta vad man specifikt vill undersöka, det vill säga, frågorna skall ha ett tydligt samband
med syftet och problemformuleringen i uppsatsen. Man bör klargöra vilken information
som är nödvändig för undersökningen och utifrån det formulera frågorna. Det viktiga vid en
enkätundersökning är att man lyckas med att konstruera frågor som svarar mot den
information som man vill få. Det är viktigt att frågorna är väl genomarbetade och utformade
eftersom det inte ges möjlighet till eventuella kompletteringsfrågor när enkäten väl skickats
iväg.27

23 Holme, I.M., Solvang, B.K, (1997), ”Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder”
24 Ibid
25 Dahmström, K., (1996), ”Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning”
26 Holme, I M., Solvang, B.K., (1997), ”Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder”
27 Dahmström, K., (1996), ”Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning”
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Ett sätt att öka svarsfrekvensen vid en enkätundersökning är att inleda enkäten med att
utförligt klargöra för respondenten vem det är som sänder ut frågorna. Att också berätta
vilket syfte undersökningen har, vad resultatet skall användas till samt vilka fördelar
respondenten eventuellt kan få av undersökningen är andra sätt att öka svarsfrekvensen. För
att skapa ett förtroende och motivera respondenten till att deltaga i undersökningen är det
också viktigt att berätta om respondenten garanteras anonymitet.28

Enkätfrågornas formulering har stor betydelse för kvaliteten på de svar respondenterna
kommer att ge. Det finns ett antal punkter som man kan vara bra att ta hänsyn till när man
utarbetar enkätfrågorna. Språket i enkäten skall vara tydligt och enkelt. Det skall inte finnas
några bortfall på grund av att respondenten inte förstår språket som används. Det är också
viktigt att frågorna är korta och koncisa och inte alltför många till antalet. Man bör undvika
ledande frågor för att förhindra att respondenten påverkas att svara på ett sätt som
författarna önskar. Genom att använda kontrollfrågor kan man kontrollera att respondenten
är konsekvent i sina svar. Vad man också måste ta ställning till i enkäten är om man skall
använda sig av öppna eller fasta svarsalternativ. Positivt med fasta svarsalternativ är att det
underlättar vid hanteringen av svaren och det ökar också jämförbarheten när resultatet skall
analyseras och sammanställas. Negativt med fasta svarsalternativ kan vara att respondenten
uppfattar det som otillfredsställande att svara om man inte tycker att något alternativ passar.
Negativt med öppna svarsalternativ är att svaren ofta blir ytliga och man riskerar också ett
stort bortfall.29 Enkätfrågornas ordningsföljd har också betydelse för svarsfrekvensen och
kvaliteten på de givna svaren. Det finns en allmän regel att man bör börja med de neutrala
och lättbesvarade frågorna och därefter successivt närma sig de mer känsliga och djupare
frågorna. Tanken är att det är viktigt att skapa ett positivt första intryck. Denna metod för
ordningsföljden av enkätfrågorna kallas oftast för tratt-tekniken.30 Målet med
ordningsföljden av enkätfrågorna är att se till att respondenten uppfattar ordningsföljden
som logisk, naturlig och överskådlig31.

Layouten på frågeformuläret skall vara utformat så att det är lättöverskådligt och
intresseväckande. En annan viktig punkt att tänka på för att höja svarsfrekvensen och
kvaliteten på undersökningen kan vara att, förutom att utforma en kort enkät och skriva ett
följebrev, också skicka en eller flera påminnelser.32 Genom att testa frågeformuläret på en
mindre population, det vill säga göra ett pilottest, kan man upptäcka eventuella fel, vagheter
och brister i logiken i enkäten. Enkäten förbättras på så sätt och det leder till en högre
reliabilitet i undersökningen.33 Vid bearbetning av enkäten är det viktigt att man först ställer
sig frågan hur många som har svarat på enkäten och hur bortfallet ser ut.

28 Andersen I., (1998), ”Den uppenbara verkligheten - Val av samhällsvetenskaplig metod”
29 Ibid
30 Dahmström, K., (1996), ”Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning”
31 Andersen I., (1998), ”Den uppenbara verkligheten - Val av samhällsvetenskaplig metod”
32 Ibid
33 Ibid
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2.3 Praktiskt angreppssätt
Det finns två olika typer av angreppssätt vid insamling av data: primär- och sekundär
datainsamling. Primärdata är data som författarna själva samlar in för ett bestämt ändamål.
Exempel på primärdata kan vara intervjuer och direkta kontakter med studieobjektet.
Fördelen med primärdata är att den är specifik för ämnet medan nackdelen är att den tar
mycket tid i anspråk. Sekundärdata är data som tidigare samlats in av andra personer i
andra syften, men som även kan vara av intresse för senare studier. Fördelar med
sekundärdata är att det är lätt att få tag på och att det är ett billigt alternativ. Nackdelar är att
det kan var risk för feltolkningar av informationen samtidigt som informationen kan vara
vinklad. Det är därför viktig att förhålla sig kritisk till sekundärdatan.

2.3.1 Primärdata
Primärdatan i vår uppsats består av resultat från en enkät som vi skickat till 250 finans-
analytiker på ett 40-tal olika företag i Sverige34. Vi har dels hämtat e-mailadresserna från
företagens hemsidor och dels från publicerade källor, såsom till exempel Dagens Industri
där det ibland förekommer rankinglistor över finansanalytiker i Sverige35. Urvalet av
företagen har skett genom sökverktyg på Internet.

I vårt fall blir en enkätundersökning både billigare och mindre tidskrävande än om vi skulle
ha utfört djupintervjuer med ett urval analytiker. För att få en så hög svarsfrekvens som
möjligt har vi utformat frågorna så att de ska vara lätta att förstå och snabba att svara på. De
flesta av våra frågor har flera alternativ där man kryssar för det alternativ som stämmer
bäst. För att underlätta distributionen av enkäten och för att höja svarsfrekvensen har vi lagt
den som en hemsida på Internet. Länken till enkäten får finansanalytikerna i ett e-mail från
oss i samband med följebrevet. Fördelen med detta är även att vi får resultaten
sammanställda i en databas. Detta förfarande underlättar arbetet vid analysen av svaren,
något som vid stora enkätundersökningar annars kan vara mycket tidskrävande. För att
förhindra att obehöriga ska svara på enkäten har vi i e-mailet bifogat ett lösenord.
Lösenordet är samma för alla respondenterna och kan inte användas för att identifiera
enskilda analytiker.

Att utforma en metodiskt korrekt enkät var svårare än vi trott. För att förhindra
missförstånd och feltolkningar i enkäten, gjorde vi en pilotstudie på 10 personer. Dessa
personer fick svara på enkäten och ge sina synpunkter på vad vi bland annat kunde
förtydliga och förbättra i enkäten. Med hjälp av deras svar och kommentarer kunde vi sedan
förbättra enkätens utformning, innan enkäten skickades ut till finansanalytikerna. På detta
sätt tror vi oss också ha skapat en enkät som följer uppsatsens syfte och problematisering.

34 Se bilaga 22 för enkäten
35 Se exempelvis Dagens Industri, 2001-05-14, ”Carnegie bäst i flest branscher”
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Det är viktigt att enkäten når respondenterna vid rätt tidpunkt. Om tidpunkten är fel är det
lätt att enkäten slängs bort eller läggs åt sidan. Finansanalytiker är ofta upptagna och för att
försöka få så hög svarsfrekvens som möjligt frågade vi en analytiker om vilka dagar och
tider som var lämpligast att skicka ut enkäten på.36

2.3.2 Sekundärdata
Sekundärdatan ligger till grund för våra teoretiska studier. Sekundärdatan som använts i
uppsatsen har främst hämtats från tidigare undersökningar inom närliggande ämnen. Vi har
även använt oss av en stor mängd forsknings- och tidningsartiklar vilka vi främst fått från
databaserna Affärsdata, Artikelsök, EBSCO och Econlit. Internet, där vi hittat mycket
information, har också varit till stor användning. Vi har också använt oss av referenser och
källhänvisningar från tidigare studier för att få ytterligare hänvisningar till relevant litteratur
att använda i vår uppsats. Inspiration till uppsatsens upplägg har hämtats från tidigare
uppsatser på kandidat och magisternivå.

Vid utformandet av enkäten hade vi stor hjälp av Lars Olberts licentiatavhandling vid
Lunds Universitet 199237. Olbert undersökte vilka olika värderingsfaktorer och
informationskällor som finansanalytikerna använde sig av när de värderade aktier.

2.3.3 Val av testmetoder
Vid analysarbetet av de data som erhölls från enkätundersökningen har vi främst tillämpat
manuell tolkning av respondenternas svar, det vill säga vi har med hjälp av uppställande av
tabeller och korstabeller gjort analyser och dragit slutsatser genom att tolka tendenser i
svarsfördelningen. Vi har även utfört statistiska test. För att konstruera överskådliga
korstabeller och utföra de statistiska testerna har vi använt oss av statistikprogrammet
SPSS.

Vid jämförelser med tidigare studier av användandet av olika aktievärderingsmodeller på
den svenska marknaden har ett t-test använts för att konstatera om skillnader i användandet
signifikant kan säkerställas. Även för att konstatera om användandet av aktievärderings-
modeller signifikant skiljer sig åt från hur lämpligheten och tillförlitligheten upplevs har t-
testet använts. För att kunna använda t-testet har ett medelvärde beräknats för svaren på
frågorna om användandet, lämpligheten och tillförlitligheten. Svarsalternativen på dessa
frågor är så kallade ordinalskalor där svarsalternativen är rangordnade över fem steg.
Exempelvis är skalan för svarsalternativet över användandet rangordnat enligt alternativen
Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta eller Alltid. Vid användandet av ordinalskalor kan inte addition,
subtraktion, multiplikation och division användas38. Att beräkna ett medelvärde på en
ordinalskala är därför inte statistiskt helt korrekt. För att kunna få ett testvärde att använda i
t-testet väljer vi trots detta att beräkna ett medelvärde genom att ge de olika

36 Jakob Ohlsson, Handelsbanken, 2001-05-10
37 Olbert, L., (1992), ”Värdering av aktier –Finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”
38 Körner S., Wahlgren L., (1996), ”Praktisk statistik”
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svarsalternativen en siffra, där Aldrig har givits siffran 1 och Alltid givits siffran 5. Trots att
det inte är ett statistiskt helt korrekt medelvärde väljer vi ändå att redovisa det och för
enkelhetens skull väljer vi även i fortsättningen att benämna värdet som medelvärde för
svaren på de olika frågorna.

Vid användandet av t-testet bör även svaren vara normalfördelade för att ge ett så
tillförlitligt resultat som möjligt. Vi är medvetna om att vi ej uppfyller dessa krav. Men då
t-testet även är användbart vid avvikelser från normalfördelning väljer vi att genomföra
testen39. Vi vill dock påpeka att analysarbetet till största delen byggs på den manuella
tolkningen av svaren som erhölls i enkäten och att signifikanstesterna mer fungerat som ett
komplement.

2.4 Källkritik
Källkritik har bland annat som syfte att bestämma om enkäten mäter det den utger sig för
att mäta. Relevans, reliabilitet och validitet är viktiga mått på källkritik. Med relevans
menas om enkätfrågorna är väsentliga för frågeställningen och reliabiliteten är graden av
tillförlitligheten hos mätningen. Validiteten mäter om frågorna eller mätinstrumentet är fria
från systematiska felvariationer, det vill säga om de verkligen mäter det man avser att de
ska mäta40

Det är viktigt att vi är kritiska till den data som samlas in för att resultatet i uppsatsen skall
ge en rättvisande bild. Det är av stor betydelse att rensa bort information som kan ge
undersökningen ett snedvridet resultat. Bedöms reliabiliteten och validiteten som
tillfredsställande kan man sedan för att bedöma de utvalda källornas trovärdighet och
kvalitet använda tre källkritiska kriterier: samtidskrav, tendenskritik och beroendekritik41.
Nedan diskuteras reliabiliteten och validiteten i uppsatsen, följt av samtidskravet,
tendenskritiken och beroendekritiken.

2.4.1 Reliabilitet
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen42. Det är inte alltid möjligt att
jämföra med tidigare studier utan att först granska insamling av data samt bearbetning och
urval av källor och information. Reliabiliteten i en undersökning kan påverkas av
slumpmässiga eller tillfälliga egenskaper hos mätinstrumentet, den som utför mätningen
eller omgivningen kring mätningen. Om en undersökning upprepas flera gånger och de

39 SPSS hjälpfunktion
40 Arvidson, P., Rosengren, K.E., (1992), ”Sociologisk metodik”
41 Eriksson, L.T., Wiedersheim-Paul, F., (1997), “Att utreda forska och rapportera”
42 Ibid
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resultat som uppnås överensstämmer med de tidigare resultaten, har undersökningen hög
reliabilitet.43

Genom olika så kallade standardförfaranden, där vi exempelvis använt oss av bundna
svarsalternativ i enkäten och även skickat med ett följebrev med instruktioner, har vi
försökt att öka reliabiliteten i uppsatsen.

Det är möjligt att undersökningen hade fått en högre svarsfrekvens om den utförts vid en
annan tid på året eftersom arbetsbelastningen hos respondenterna är skiftande beroende på
om det är rapportperiod eller inte. Vi bedömer dock att maj månad inte bör särskilja sig från
andra månaders arbetsbelastning. Vi tror att svarsfrekvensen och resultatet hade blivit
likartade om en annan tidpunkt valts som undersökningsperiod. Därför anser vi att
reliabiliteten i vår undersökning är hög.

2.4.2 Validitet
Validitet är ett mått på om vår undersökning mäter eller beskriver det vi vill att den skall
mäta eller beskriva. Det finns två olika typer av validitet: inre och yttre validitet. Inre
validitet behandlar mätinstrumentets utformning, i vårt fall enkätundersökningen, medan
yttre validitet berör överensstämmelsen mellan resultatet från undersökningen och
verkligheten.44 Mycket tid har lagts på att utforma enkäten, då vi är medvetna om hur
viktigt och avgörande det är för uppsatsens resultat att validiteten håller en hög nivå.

Vi har delvis upprepat frågeställningar som tidigare forskare ställt. Fördelen med detta är
att validiteten förstärks. Genom att låta vår handledare kommentera enkätfrågorna och testa
enkäten på ett antal personer innan den skickades ut anser vi att validiteten förstärkts
ytterligare.

2.4.3 Samtidskrav
Samtidskravet syftar till att kontrollera aktualiteten i den använda informationen. Det vill
säga att ju större närhet källan har till det studerande händelseförloppet, desto större är
möjligheten att återge en korrekt bild av detta.45 De empiriska data som samlats in till vår
undersökning genom enkäten är självfallet aktuell. Ett krav vi har ställt upp för
respondenterna är att de i sitt yrke på ett eller annat sätt aktivt arbetar med värdering av
aktier. Genom att ställa upp detta krav garanteras att de empiriska data vi använder speglar
situationen så som den ser ut idag. Den sekundärdata vi har hämtat ur teorilitteratur bygger
till viss del på äldre finansiell teori, exempelvis CAPM från mitten av 1960-talet. Vi är
medvetna om att detta innebär att våra sekundärdata inte till fullo uppfyller samtidskravet.
Men genom att i uppsatsen aktualisera den kritik som förts fram mot teorin och genom att

43 Arvidson, P., Rosengren, K.E., (1992), ”Sociologisk metodik”
44 Eriksson, L.T., Wiedersheim-Paul, F., (1997), “Att utreda forska och rapportera”
45 Ibid
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konstatera att teorin kring CAPM faktiskt används vid aktievärdering idag anser vi att
teorin kan behandlas.

2.4.4 Beroendekritik
Beroendekritik innebär att man kontrollerar om källorna är oberoende av varandra.
Författarna bör vara observanta på källans källor. Även om information har samlats in från
diverse olika källor kan det vara möjligt att informationen har samma ursprungskälla.46 Vi
anser att detta inte har varit något större problem i vår uppsats. De teorier för aktievärdering
som finns återgivna i vår uppsats är hämtade från välkända forskare. Dessa forskare
refererar till varandra i sina arbeten, vilket kan tyda på att viss beroendetendens kan
föreligga. Vad gäller respondenterna i vår enkät kan även viss beroendetendens antas.
Finansanalytiker som arbetar på samma företag kan vara speglade av varandra och det kan
vara företagspolicy att använda förutbestämda aktievärderingsmodeller för olika branscher.
Men genom att sända ut enkäten till finansanalytiker som jobbar på ett flertal olika företag
och poängtera anonymiteten hos respondenterna hoppas vi komma runt problemen med
beroendetendens hos respondenterna.

2.4.5 Tendenskritik
Tendenskritik används för att man skall kontrollera om källorna är vinklade på något sätt
eller om källan har några egna intressen i frågan, och därför skulle svara på ett sätt som
skulle kunna användas för att gagna källan själv.47 Vi har valt att rikta vår
enkätundersökning till personer som aktivt arbetar med att värdera aktier för att dels
undersöka vilka aktievärderingsmodeller som används i olika branscher samt i vilken
utsträckning de används. I denna fråga anser vi att det inte finns något egenintresse hos
respondenterna att vinkla svaren för att gagna sig själva. Tvärtom borde det rimligtvis ligga
i respondenternas intresse att svara objektivt för att själva kunna få en bild av hur och i
vilken utsträckning aktievärderingsmodeller används idag av svenska finansanalytiker.

Tendenskritik kan dock vara en viktig punkt i vår undersökning då vi även har för avsikt att
försöka mäta hur finansanalytiker själva ser på lämpligheten och tillförlitligheten i olika
aktievärderingsmodeller samt tillförlitligheten i sina egna analyser. Vi är här fullt medvetna
om att respondenternas svar kan speglas av ett eget intresse i frågan. Det är dels svårt att
vara självkritisk och dels kan det handla om att man inte vill skada sitt rykte. Det borde
dock även här ligga i finansanalytikers intresse att svara objektivt för att på så sätt kunna
skapa sig en uppfattning om hur andra finansanalytiker uppfattar lämpligheten och
tillförlitligheten i olika aktievärderingsmodeller. Genom att i vårt enkätutskick poängtera
respondenternas anonymitet och uppge att syftet med undersökningen inte är att identifiera
enskilda finansanalytiker utan att undersöka finansanalytikerkåren som helhet, hoppas vi få
objektiva svar.

46 Eriksson, L.T., Wiedersheim-Paul, F., (1997), “Att utreda forska och rapportera”
47 Ibid
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3 Inledande teori

I Kapitel 3 behandlas de teorier om effektiva marknader och börspsykologi som vi anser
vara relevanta för uppsatsen. I detta kapitel diskuterar vi också finansanalytiker och deras
arbete. Vi avslutar kapitlet med att redogöra för tidigare studier som gjorts på ämnet.
Teorierna skall främst ligga till grund för det löpande resonemanget, men är också viktigt
för analysarbetet i kapitel 6.

3.1 Effektiva marknadshypotesen
Redan på 1970-talet behandlade Fama teorin om marknadseffektivitet. Enligt Fama är en
marknad effektiv när all ny tillgänglig information reflekterats i aktiepriset.
Marknadseffektivitet bygger på ett antal olika antaganden. Exempel på antaganden är att
det inte finns några skatter, inte heller några kostnader för informationsinsamling och
informationsbehandling och att alla ska ha tillgång till samma information. Effektiva
marknader brukar delas in i tre nivåer beroende på hur mycket information som reflekteras i
aktiepriset. De tre nivåerna är; svag, semistark och stark marknadseffektivitet.48

3.1.1 Svag marknadseffektivitet
Svag marknadseffektivitet kännetecknas av att all information som finns i historiska
prisrörelser avspeglas i de befintliga marknadspriserna på aktiemarknaden. Den svaga
formen handlar i stort sett om hur väl historisk avkastning förutsäger den framtida
avkastningen.49 Under svag marknadseffektivitet bestäms aktiepriset genom att man
summerar det senaste observerbara aktiepriset med den förväntade framtida avkastningen,
och lägger till en slumpmässig variabel. Den slumpmässiga variabeln utgörs av ny
information som kan tänkas komma ut på marknaden.50 Man kan säga att aktiepriserna på
en marknad med svag effektivitet följer en så kallad random walk, det vill säga det går inte
att förutspå aktiepriserna51.

3.1.2 Semistark marknadseffektivitet
Semistark marknadseffektivitet innebär att all historisk och publik information är fullt
reflekterad i marknadens nuvarande aktiepriser.52 Exempel på publik information är

48 Fama, E.F., (1970),”Efficient capital markets: A review Of Theory and Empirical Work”, Journal of
Finance
49 Fama, E.F., (1991), ”Efficient Capital Markets: II”, Journal of Finance
50 Ross S. A., Westerfield R W, Jaffe J, (1999), ”Corporate Finance”
51 Lunds universitet, Nationalekonomiska institutionen: http://www.nek.lu.se/nekmap/files/F7_ht00s.pdf,
2001-05-14
52 Ross S. A., Westerfield R W, Jaffe J, (1999), ”Corporate Finance”



Aktievärderingsmodeller - användande, lämplighet och tillförlitlighet

20

pressreleaser, årsredovisningar, kvartals- och delårsrapporter och information om
aktieutdelning. På en semistark marknad anses fundamental analys överflödig då priserna är
anpassade till den information som den fundamentala analysen baseras på53. Semistark
marknadseffektivitet kan testas genom exempelvis event-studier54. Med event-studier
försöker man mäta kursförändringar av ny information och nya händelser genom att studera
kurserna före och efter informationen blev allmänt känd. Event-studier bygger vanligtvis på
dags-, vecko-, månads- eller årsdata.

3.1.3 Stark marknadseffektivitet
På en marknad med stark marknadseffektivitet är all information, offentlig såväl som icke
offentlig, det vill säga även insiderinformation, inkluderad i aktiepriset.55 Ett sätt att testa
om det råder stark marknadseffektivitet på marknaden är att undersöka om det finns
investerare som har tillgång till information som de kan göra övernormala vinster på. Om
så är fallet kan den starka marknadseffektiviteten förkastas. Det är svårt att testa om
insiderinformation finns bland investerare, vilket också gör det svårare att bedöma om stark
marknadseffektivitet existerar på marknaden eller inte.56

3.2 Anomalier
Anomalier är regelbundenheter i avvikelser i avkastning på aktiemarknaden över tiden.
Med anomalier menas också att man kan förklara avkastningens storlek med andra faktorer
än risken. Exempel på anomalier är småbolagseffekten, säsongseffekten, veckodagseffekten
och P/E-effekten.57

Småbolagseffekten innebär att företag med lågt börsvärde i genomsnitt ger en högre
avkastning än företag med högt börsvärde. Vinell & de Ridder undersökte småbolags-
effekten på Stockholmsbörsen mellan åren 1964 och 1988. Undersökningen visade att
portföljer som investerade i företag med låga börsvärden redovisade i genomsnitt en högre
avkastning än portföljer som investerade i företag med höga börsvärden.58

Säsongseffekten är en annan anomali som innebär att det finns ett så kallat cykliskt mönster
över hela året med övernormal avkastning. Anomalin visar sig genom att vissa månader ger
högre avkastning än andra månader.59 Uttrycket ”köp till sillen och sälj till kräftorna” är ett
uttryck som innebär att man skall köpa i juni och sälja i augusti, då denna period har visat

53 Olbert, L., (1992), ”Värdering av aktier –Finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”
54 Ross, S. A., Westerfield R.W, Jaffe J., (1999), ”Corporate Finance”
55 Fama E.F., (1970), ”Efficient capital markets: A review Of Theory and Empirical Work” Journal of Finance
56 Ibid
57 Ross S. A., Westerfield R. W., Jaffe J., (1999), ”Corporate Finance”
58 Vinell, L & de Ridder, A., (1990), ”Aktiers avkastning och risk. Teori och praktik”
59 Agrawal A., Tandon K., (1995), “Stock market Anomalies: The international evidence” Global portfolio
diversification: Risk management, market microstructure and implementation issues.
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ett mönster med hög avkastning60. Januari månad har enligt de flesta undersökningar visat
sig vara den bästa månaden med högst avkastning, därav namnet januarieffekten. En
förklaring till januarieffekten kan vara att investerare realiserar förluster i december för att
kvitta dessa mot redan tidigare realiserade vinster under året. Detta leder till att
aktiekurserna sjunker i december medan de stiger igen i januari då investerarna återköper
aktierna.61 Månader med i genomsnitt mindre avkastning är augusti, september, oktober
och november62.

Veckodagseffekten innebär att veckodagarna har olika stora genomsnittsavkastningar.
Måndagar och tisdagar har i genomsnitt visat en låg avkastning medan onsdagar, torsdagar
och framförallt fredagar har redovisat en högre avkastning.63 Studier har också visat att det
finns skillnader mellan olika länder. I USA, Kanada och Storbritannien uppvisar måndagar
lägst avkastning, medan Frankrike, Australien, Japan och Singapore har den lägsta
avkastningen på tisdagar64. I Sverige har tisdagar visat sig ge den lägsta avkastningen och
fredagar den högsta65.

En annan anomali som uppmärksammats är P/E-effekten. Denna innebär att företag med
låga P/E-tal tenderar att ge högre avkastning än företag med höga P/E-tal efter det att
hänsyn tagits till risk. P/E-effekten har visat ett nära samband med småbolagseffekten då
P/E-effekten också tenderar att vara starkast hos mindre företag66.

3.3 Finansanalytiker
I vår uppsats använder vi oss av begreppet finansanalytiker. I det begreppet inbegriper vi
alla som sysslar med aktievärdering i sitt yrke. En finansanalytiker kan betecknas som
”någon som i sitt dagliga värv sysslar med värdering av aktier”67. Finansanalytikern
fungerar som informationsförmedlare mellan företag och investerare. Deras roll är att tolka
och vidareförmedla information från företagen till aktiemarknaden.68 På de flesta fond-
kommissionärsfirmor finns det en uppdelning i finansanalytiker, portfölj/kapitalförvaltare
och aktiemäklare. Alla arbetar aktivt med aktievärdering men i olika utsträckning och på
olika sätt. Finansanalytiker gör större företagsanalyser med noggranna och grundliga
värderingar av aktier. Dessa analyser ligger sedan till grund för de analyser som portfölj-
och kapitalförvaltarna gör för att fatta sina investeringsbeslut. Portföljförvaltaren gör egna

60 Ohlsson L., (1995), “Bli en börsvinnare med teknisk analys”
61 Olbert, L., Föreläsning Aktievärdering, 2001-04-20, Lunds Universitet
62 Olbert L., (1992), ”Värdering av aktier –Finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”
63 Agrawal A, Tandon K., (1995), “Stock market Anomalies: The international evidence” Global portfolio
diversification: Risk management, market microstructure and implementation issues.
64 Condoyanni L, O´Hanlon J. & Ward C., (1988), “Weekend effects in stock market returns: international
evidence” Stock market anomalies
65 Olbert L., (1992), ”Värdering av aktier –Finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”
66 Lunds Universitet, Nationalekonomiska institutionen http://www.nek.lu.se/nekmap/files/F7_ht00s.pdf
2001-05-14
67 Olbert L., (1992), ”Värdering av aktier –Finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”
68 Rees, B., (1995), ”Financial analysis”



Aktievärderingsmodeller - användande, lämplighet och tillförlitlighet

22

analyser för att bedöma risken i olika aktier och avgöra vilka aktier som skall ingå i
aktieportföljerna. Även mäklaren värderar i viss mån aktier då han måste kunna bedöma de
analyser han får och veta vilka aktier han ska rekommendera sina kunder, samt vilken
investeringstidpunkt och investeringshorisont kunden ska ha. Även ekonomijournalister
arbetar till viss del med aktievärdering. De sammanställer och förmedlar information samt
ger rekommendationer om vilka aktier som är köpvärda samt när de är köpvärda.69

Det finns två kategorier av finansanalytiker, dels säljanalytiker och dels köpanalytiker. Sälj-
analytikerna arbetar oftast på fondkommissionärsfirmor där de producerar egna analyser.
De utför det mesta av jobbet och förser köpanalytikerna med analyser. Oftast följer de
endast en bransch och ett fåtal bolag. Säljanalytikerns uppgift är att vid rapporter utföra
bolagsanalyser och mellan rapporterna utföra branschanalyser. Säljanalytikerna står även
för olika rapportuppföljningar, månadsbrev, kundpresentationer och morgonmöten.
Köpanalytikerna arbetar oftast på institutioner och är alltså mottagare av säljanalyser. De
fattar beslut om vilka aktier som ska köpas in till portföljen och följer därmed ofta flera
eller alla branscher och många olika bolag.70

En av den finansiella teorins utgångspunkter är att ”marknaden alltid har rätt”. Om aktie-
marknaden är informationseffektiv anpassar sig aktiekurserna snabbt efter ny information.
Då finns det inga felvärderade aktier eftersom all information är anpassad i priset. I detta
fall skulle finansanalytiker vara överflödiga. Men om marknaden inte är informations-
effektiv behövs finansanalytiker och har då en viktig roll som informationsinsamlare och
informationsförmedlare.71

Framgångsrika finansanalytiker besitter antingen en överlägsen analytisk förmåga, har
genom väl upparbetade kanaler ett informationsförsteg gentemot konkurrenterna eller
använder en värderingsmetod som skiljer sig från andra finansanalytikers72. Intuition eller
lång erfarenhet kan ge en analytiker ett visst försprång men information är numera
omedelbart tillgänglig för alla och borde inte skilja sig mellan olika analytiker. Skillnaden
mellan olika analytikers analyser ligger i hur de värderar informationen samt vilka
aktievärderingsmodeller de använder.73

Aktiers kursutveckling beror till stor del på förväntningar på företagens vinster.
Förväntningarna styrs av finansanalytiker vilka utför vinstprognoser som ligger som
underlag för investeringsbeslut. Flera undersökningar visar att investerare kan erhålla
överavkastning genom att följa publicerade rekommendationer från finansanalytiker. Det
finns studier som pekar på att det inte finns individuella skillnader mellan olika
finansanalytikers förmåga att prognostisera vinster men även studier som pekar på det
motsatta. Större fondkommissionärer har mer resurser och borde därför kunna komma med

69 Olbert, L., (1992), ”Värdering av aktier –Finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”
70 Olbert, L., Lunds Universitet Föreläsning Aktievärdering, 2001-04-19
71 Olbert, L., (1992), ”Värdering av aktier –Finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”
72 Gärtner, R., Olbert, L., (1995), ”Aktievärdering – Shareholder Value Analysis”
73 Rees, B., (1995), ”Financial analysis”
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bättre prognoser.74 Studier av Niederhoffer & Reagan (1972) visar att korrelationen mellan
finansanalytikers vinstprognoser och aktiernas kursutveckling är stark. Det kan därför sägas
att det är tydligt att en precis vinstprognos är av största vikt vid en aktievärdering.75

3.4 Flockbeteende
När en aktie steg eller föll med 15 procent under en dag på börsen fanns det förr oftast en
rationell anledning till det. Idag har kortsiktighet, trading och psykologi blivit allt viktigare
och därmed fått större inslag på världens börser.76 Det är knappt någon som längre höjer på
ögonbrynen när kurserna i stora stabila företag som Ericsson och Nokia går ner 12 procent
ena dagen för att återhämta sig lika mycket nästa dag. Börsvärden för miljarder raderas ut
på sekunder. Nystartade IT-företag värderades under våren 2000, efter endast några
månader på börsen, lika högt som flera av våra traditionella storföretag som Skanska,
Sandvik och Atlas Copco77. Detta kan hänföras till begreppet marknadspsykologi som allt
fler har börjat tala om. När en aktör köper, köper alla. Det utvecklas en följa-john mentalitet
på börsen.78 Behavioral finance som detta fenomen har kommit att kallas har blivit ett
viktigt forskningsområde.79

Flockbeteende har på senare tid flitigt diskuterats i samband med aktieanalytiker som
alltmer verkar följas åt i sina prognoser och analyser. Positiva prognoser och analyser från
flera analytiker en månad kan nästa månad följas av gemensamma säljrekommendationer,
då prognoserna visat sig inte hålla. En försämrad konjunktur och flera allvarliga
vinstvarningar från olika företag som tidigare varit köprekommenderade kan få analytiker-
kåren att gemensamt svänga om och ändra sina rekommendationer.80 Flockbeteende på
aktiemarknaden har länge diskuterats men oftast har det gällt investerarnas beteende och
inte så mycket analytikernas. Det har pratats om att det är analytikerna som är ledarna och
kommer med analyser och rekommendationer som sedan marknaden följer, men kanske är
det istället så att marknaden går åt ett håll och analytikerna sedan följer efter med sina
analyser. Studier av ekonomipsykologen Richard Wahlund visar att aktieanalytiker och
mäklare är lika drabbade av psykologin på marknaden som amatörerna. Möjligen agerar
analytiker tack vare aktievärderingsmodeller och regler en aning mer rationellt.81 Welch gör
gällande att en köp- eller säljrekommendation från en finansanalytiker har en signifikant
positiv påverkan på rekommendationerna från de två nästföljande analytiker som analyserar
samma bolag. Särskilt stark är signifikansen i ett gynnsamt börsklimat. Om marknaden
istället är fallande innebär påverkan från andra analytiker att ett fall kraftigt kan förstärkas

74 Olbert, L., (1992) ”Värdering av aktier –Finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”
75 Niederhoffer, V., Regan P., (1972), ”Earnings changes, analysts´ forecast and stockprices” Financial
Analysts Journal
76 Affärsvärlden, 2001-03-28, ”Fondchefen som tröttnat på börsen”
77 Cervenka, A., Ekonomi24, 2001-02-28, ”120 miljarder borta i konsultsmällen”
78 Affärsvärlden, 2001-03-28, ”Fondchefen som tröttnat på börsen”
79 Olsen, R.A., (1998), ”Behavioral Finance and Its Implications for Stock-Price Volatility”, Financial
Analysts Journal
80 Affärsvärlden, 2001-03-28, ”Arvet från savannlivet”
81 Paulsen, M, Ekonomi24, 2000-12-21, “Psykolog tror på fortsatt börsfall”
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genom de aggregerade säljrekommendationerna som egentligen bygger på samma
information och har samma källa.82 Marknadsaktörer är mer benägna att gå i flock under
perioder med stora börsrörelser. Det är lättare att följa efter kända personers
rekommendationer eftersom de redan har ett ”track-record” och brukar ha rätt. Man
behöver då inte sätta något på spel och själv riskera något om man följer deras
rekommendationer. Analytiker är villiga att offra lite exakthet för att inte sätta sitt rykte på
spel. Därför är analyser ofta lite vaga och oprecisa.83

Analytiker som ofta har goda resultat jämfört med sina kolleger citeras ofta i pressen och
jagas av konkurrerande firmor. En förklaring till fenomenet herding84 är att analytiker inte
vill sätta sina karriärmål på spel. Går de emot konsensus löper de större risk att bli
avskedade om de har fel i sin analys. Studier har visat att oerfarna analytiker är mer
benägna att följa flocken än vad erfarna analytiker är, och gör analyser som i högre grad
följer konsensus. Oerfarna analytiker löper större risk att bli avskedade för felaktiga
prognoser än deras mer erfarna kollegor. Oerfarna analytiker löper också större risk att bli
avskedade om prognoserna är för djärva eller avviker för mycket från andra analytikers
prognoser (konsensus). Studier visar på ett samband mellan en analytikers rädsla för sitt
rykte och sina analyser. Analytiker vill inte göra analyser som kan påverka framtida
karriärmöjligheter. De är rädda för att sticka ut hakan i sina analyser eftersom det kan
påverka den framtida lönen. Analytiker är väldigt måna om sitt rykte och vad andra
analytiker anser om dem. Detta kan göra att analytiker kan ignorera information de fått och
istället för att använda den informationen besluta sig för att följa strömmen. En analytikers
benägenhet att följa flocken kan variera beroende på vilken fas analytikern är i den
professionella karriären. Äldre analytiker är mindre benägna att följa flocken, både när det
gäller vilka företag de väljer att analysera och vad gäller själva analyserna. Mer erfarna
analytiker är säkrare på sin egen information och därför djärvare i sin analys. De behöver
inte ta hänsyn till karriärmål. 85

Yngre, mer oerfarna analytiker omarbetar och ändrar sin analys oftare. De är inte lika
benägna att komma ut med prognoser tidigt. Hellre än att komma ut med en prognos först,
väntar de och ser om någon annan analytiker kommer med en prognos på samma bolag. På
så sätt tar de inte samma risk att deras prognos är felaktig.86

Förlustaversion innebär att förluster känns mer än vinster. Har man gjort en förlust tas stora
risker för att vinna tillbaks det som förlorats. Om man förlorar på att man går emot det alla
andra gör känns det värre än om man förlorar på att göra som alla andra. Vid lång
tidshorisont försöker man få tag på information som andra inte har och gör egna
bedömningar om företaget. Om man har en kort tidshorisont ökar benägenheten att man gör

82 Welch, I, (2000), “Herding among security analysts”, Journal of Financial Economics
83 Ibid
84 Ett ofta använt begrepp för flockbeteende på engelska
85 Hong, H., Kubik, J. D., Solomon, A., (2000), ”Security analysts' career concerns and herding of earnings
forecasts”, Rand Journal of Economics
86 Ibid
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som alla andra och så att säga följer flocken utan att göra någon egen bedömning om
lämpligheten i att köpa aktier i bolaget. Fundamenta spelar inte längre någon roll.87 Traders
som tänker på detta sätt handlar enligt devisen: ”Don’t fight the market, go with it”. Istället
för att göra egna analyser ska man följa marknaden, det vill säga köpa när andra köper och
sälja när andra säljer. Det är då ingen mening att försöka pricka in botten, utan det är bättre
att istället vänta tills det har vänt och köpa när marknaden är på väg upp.88 Är en marknad
med flera kortidstraders mindre effektiv än en marknad där köparen behåller aktierna
långsiktigt? Om spekulanterna är rationella så påverkar inte tidshorisonten effektiviteten.
Även om aktierna planeras att säljas om fem minuter så bryr sig placeraren om det
förväntade priset vid den tiden och uppför sig som om han handlade på långsiktiga
fundamenta. Detta strider dock mot vad många traders säger själva. Deras jobb är att
förutse priset på kort sikt och nära förestående förändringar i priset. Denna information har
ofta väldigt lite att göra med fundamenta. Enligt en trader består 90 procent av trading av
ens egen uppfattning om något. Det spelar ingen roll om den uppfattningen är rätt eller fel,
det som spelar roll är ifall aktörerna på marknaden tror på det eller inte. Man kan tycka det
är helt fel, man om man inte följer med strömmen så förlorar man. Om man stannar och
tänker efter en minut så är det för sent. Man måste handla direkt.89 Keynes jämför
professionella investerare med domare i en skönhetstävling som istället för att rösta på
skönheten hos de tävlande röstar på den kandidat som man förväntar blir populärast hos de
andra domarna.90

Chang et al undersöker investeringsmönster hos investerare på olika marknader med
hänsyn till flockbeteende. Han har funnit starka bevis för flockbeteende på framförallt nya
marknader, så kallade emerging markets. En orsak kan vara att det ofta är ofullständig
information på dessa marknader. Makroekonomisk information spelar då större roll för
marknadsaktörerna i deras investeringsprocess än på andra marknader.91

Herding kan anses vara både en rationell och en irrationell form av investor behavior.
Irrationell herding fokuserar på psykologi där investeraren bortser från sina egna
värderingar och åsikter och blint följer med den övriga marknaden eftersom man tror att det
ska ge bättre avkastning. Den rationella synen fokuserar på principal-agent problemet där
managers tar efter andra och ignorerar sin egen privata information eftersom de är rädda att
sitt eget rykte står på spel om de inte gör som alla andra.92 Herding blir ett allt viktigare
problem i och med att markanden domineras av stora institutionella placerare. Dessa jämför
sig med index eller mot andra placerare (konkurrenter) och är därför rädda att för att gå sina

87 Froot, K.A., Scharfstein, D.S., Stein, J.C., (1992), “Herd on the street: Informational Inefficiencies in a
market with Short-Term Speculation” Journal of Finance
88 Nilsson, P., Olbert, L., (2001), “The principles of successful trading”, Lunds Universitet,
Föreläsningkompendium, Aktievärdering, VT-2001
89 Froot, K.A., Scharfstein, D.S., Stein, J.C., (1992), “Herd on the street: Informational Inefficiencies in a
market with Short-Term Speculation”, Journal of Finance
90 Keynes, J.M., (1936), ”The General Theory of Employment, Interest and Money”
91 Chang, E.C., Cheng, J.W, Khorana, A., (1999), ”An examination of herd behavior in equity markets: An
international perspective”, Journal of Banking and Finance
92 Scharfstein, D.S., Stein, JC., (1990), “Herd behavior and investment”, American Economic Review
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egna vägar och inte göra som andra gör. Shiller och Pound har dokumenterat att
institutionella placerare fäster stor vikt vid andra professionella placerares råd vad gäller
deras köp- och säljbeslut.93 På en marknad där aktörerna tenderar att agera i flock är en
större och bredare portfölj nödvändig för att uppnå samma grad av diversifiering som på
andra normala marknader.94

3.5 Tidigare undersökningar
I det följande avsnittet skall vi redogöra för tidigare studier över svenska och delvis också
utländska finansanalytikers användande av olika aktievärderingsmodeller. Vi kommer här
att kort redogöra för resultaten från tre tidigare undersökningar. Vi skall redogöra för de
resultat Arnold, Moizer och Noreen kom fram till i deras undersökning på den amerikanska
och brittiska marknaden, de resultat Olbert kom fram till i sin licentiatavhandling från
1992, och slutligen skall vi redogöra för de resultat Malmer och Pettersson kom fram till i
sitt examensarbete från 1999. De resultat från dessa studier som är av intresse för vår
undersökning skall sedan användas som jämförelse med våra resultat för att kunna dra
slutsatser om eventuella förändringar i användandet av olika aktievärderingsmodeller.
Anledningen till att vi har valt dessa studier som jämförelse är att vår studie delvis är
baserad på dessa tidigare studier och delvis för att det är av intresse att jämföra hur
användandet av aktievärderingsmodeller har förändrats över åren.

3.5.1 Olbert 199295

I sin licentiatavhandling från 1992 undersökte Olbert användandet av fundamental, teknisk
och betavärdering vid värdering av aktier. Vidare undersökte han även vilka faktorer som
en finansanalytiker tittar på vid värdering av aktier. På detta sätt skiljer sig upplägget i
Olberts undersökning något från vår undersökning, då vi under fundamental aktieanalys gör
en tydligare uppdelning i specifika aktievärderingsmodeller. Denna uppdelning presenterar
istället Olbert under de faktorer en finansanalytiker tittar på vid värdering av aktier.

Olbert fann att svenska finansanalytiker i stor utsträckning använder sig av fundamental
aktieanalys. Mer än 90 procent av de tillfrågade säger att de använder sig av fundamental
aktieanalys. Undersökningen visar att räntabilitet på eget kapital, kapitalstruktur, substans-
värde och p/e-tal är de viktigaste faktorerna i fundamental aktieanalys. Finansanalytiker gör
även i mycket stor utsträckning beräkningar över vinst/aktie och resultat efter finansnetto.
Det som Olbert beskriver som ”den matematiskt mycket exakta metoden för
nuvärdesberäkning av framtida cash-flow” har väldigt lågt användande. Dock framgår det
att finansanalytiker ofta gör prognoser över cash-flow för att kunna relatera till aktiekursen.

93 Shiller, R.J., Pound, J., (1989), “Survey evidence of diffusing interest among institutional investors”,
Journal of Economic Behavior and Organization
94 Chang, E.C., Cheng, J.W., Khorana, A, (1999), ”An examination of herd behavior in equity markets: An
international perspective”, Journal of Banking and Finance
95 Olbert, L., (1992), ”Värdering av aktier –Finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”



Aktievärderingsmodeller - användande, lämplighet och tillförlitlighet

27

Teknisk analys används i väldigt liten grad av svenska finansanalytiker, undersökningen
visar att över 75 procent nästan aldrig använder sig av detta tillvägagångssätt för att värdera
aktier. Teknisk analys används nästan enbart för att göra timingbeslut. Olbert resonerade
1992 att anledningen till det låga användandet av teknisk analys i Sverige då kunde bero på
att antalet investerare var förhållandevis lågt, vilket medförde att omsättningen var låg.

Betavärdering används sällan av svenska finansanalytiker, dock har analysmetoden ett
större användande än teknisk analys. Av undersökningen framgår att finansanalytiker
använder mer fundamental aktieanalys och mindre teknisk analys än portföljförvaltare.
Portföljförvaltare använder oftare betavärdering än finansanalytiker.

Olbert har även undersökt de olika analysmetodernas användbarhet vid värdering av aktier.
Av undersökningen framgår att fundamental aktieanalys är den mest användbara av de tre
undersökta metoderna, följt av betavärdering och teknisk analys.

Vad avser branschspecifika värderingsfaktorer är det enligt undersökningen vinst/aktie och
substansvärdering som uppvisar de största differenserna mellan branscherna. I skogs-,
verkstads-, bank-, handels- och tjänstebranscherna är vinst/aktie den viktigaste faktorn
medan det i fastighets- och investmentbranscherna är substansvärdet som är viktigast.
Cash-flow rankas högst i fastighetsbranschen.

Olberts undersökning visar tydligt på att ju längre arbetslivserfarenhet en finansanalytiker
har desto mindre tenderar denne att använda fundamental aktieanalys och desto kortare in i
framtiden gör finansanalytikern prognoser.

3.5.2 Malmer och Pettersson 199996

I sitt examensarbete från 1999 undersökte Malmer och Pettersson bland annat vilka
aktievärderingsmodeller och värderingsfaktorer svenska finansanalytiker prioriterar vid
aktievärdering. De undersökte även i vilken utsträckning olika aktievärderingsmodeller och
värderingsfaktorer används i olika branscher. Vidare undersökte de bland annat om
finansanalytikers val av aktievärderingsmodell skiljer sig mellan stabila och turbulenta
börstider. För att kartlägga det sistnämnda studerade de finansanalytikers agerande under
den turbulenta börshösten 1998 och jämförde det med mer ”normala” börstider.

Malmer och Pettersson fann även att fundamental aktieanalys används i stor utsträckning av
svenska finansanalytiker. De gjorde till skillnad mot Olbert och till viss del i likhet med oss
en uppdelning av fundamental aktieanalys i olika värderingsmodeller. Undersökningen
visar att användandet av P/E-talsvärdering och kassaflödesvärdering i den fundamentala
aktieanalysen starkt dominerar. Substansvärdering används inte någon stor utsträckning.
Författarna påpekar här att det låga deltagandet av skogs- och investmentbolagsanalytiker i

96 Malmer, C., Pettersson, J, (1999), ”Aktievärdering – en studie av finansanalytikers val av värderings-
modeller, värderingsfaktorer och informationskällor”
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undersökningen kan påverka resultatet av användandet av substansvärdering. Gordons
modell används i väldigt liten utsträckning av svenska finansanalytiker.
Undersökningen visar även på att användandet av teknisk analys fortfarande tenderar att
vara lågt och att det fortfarande är mycket lägre än användandet av fundamental
aktieanalys. Enligt författarna kan dock en klar trend skönjas att användandet av teknisk
analys har ökat sedan Olberts studie 1992. Malmer och Pettersson nämner att en tänkbar
förklaring kan vara att teknisk analys ursprungligen utvecklades på den amerikanska
marknaden och att det kan vara resultatet av en eftersläpningseffekt att den först nu börjar
användas mer frekvent på den svenska marknaden.

Beträffande betavärdering kan inte Malmer och Pettersson i sin studie avgöra om
värderingsmodellens användande har ökat eller ej. De konstaterar dock att betavärdering
fortfarande används mer frekvent än teknisk analys.

Malmer och Pettersson undersökte även de olika värderingsmodellernas användbarhet.
Kassaflödesvärdering ansågs som den mest användbara, följt av P/E-talsvärdering och
substansvärdering. Minst användbar enligt finansanalytikerna var teknisk analys.

Vad gäller de olika aktievärderingsmodellernas branschspecifika användande visar inte
undersökningen på några anmärkningsvärda skillnader i användandet av P/E-talsmodellen,
med visst undantag för fastighetsanalytiker som tenderar att använda modellen i lägre
utsträckning. Gordons modell används i väldigt liten utsträckning av finansanalytiker och
det finns ingen tendens till skillnader mellan olika branscher. Kassaflödesvärdering
används ofta av finansanalytiker och undersökningen visar att finansanalytiker som följer
handelsbranschen oftare använder denna värderingsmodell än andra finansanalytiker.
Användarfrekvensen är även hög bland analytiker som följer verkstads- och
fastighetsbranschen. Det framgår även att det finns en svag tendens att substansvärdering
används något mer av skogs- och investmentbolagsanalytikerna än av övriga
finansanalytiker. Undersökningen visar vidare att teknisk analys tenderar att användas mer
frekvent av IT-bolags- respektive verkstadsbolagsanalytiker samt att det främst är yngre
analytiker som använder sig av värderingsmodellen. Beträffande betavärdering visar
undersökningen att det finns en stark tendens till att handelsbolagsanalytikerna oftare än
övriga analytiker använder denna modell för att värdera aktier.

Malmer och Pettersson konstaterar även att finansanalytikerns val av värderingsmodell
under den turbulenta börshösten 1998 inte har förändrats.

3.5.3 Arnold, Moizer and Noreen 198497

I sin rapport från 1984 undersökte Arnold, Moizer och Noreen vilka aktievärderings-
modeller och värderingsfaktorer som användes av finansanalytiker i USA och
Storbritannien. De undersökte även användbarheten av de olika modellerna vid värdering

97 Arnold, J., Moizer, P., Noreen, E., (1984), ”Investment Appraisal Methods of Financial Analysts: A
Comparative Study of U.S and U.K Practices”, The International Journal of Accounting
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av aktier. De delade in aktievärderingsmetoder i tre olika modeller, fundamental analys,
teknisk analys och betavärdering.

Arnold, Moizer och Noreen kom fram till fundamental analys var den mest använda
värderingsmodellen i både USA och Storbritannien. Av de fundamentala faktorerna var
P/E-talet, framtida utdelning och kassaflödet de viktigaste. Den näst mest använda metoden
var teknisk analys. Den minst använda värderingsmodellen enligt finansanalytiker i USA
och Storbritannien 1984 var betavärdering.

Arnold, Moizer och Noreen undersökte även användbarheten av de olika modellerna. Av
undersökningen framgick det att den fundamentala analysen ansågs vara den mest
användbara. En relativt stor del av finansanalytikerna (18 procent) ansåg även att teknisk
analys var mycket användbar, medan betavärdering inte ansågs vara användbar vid
aktievärdering. Arnold et al 1984 lyfter fram det faktum att det vid användande av teknisk
analys går att producera en mängd olika diagram och kurvor som kan användas för att ge
tyngd åt analyserna hos naiva investerare som en tänkbar anledning till att teknisk analys är
en så pass väl använd värderingsmodellen hos amerikanska finansanalytiker.

Tänkbara förklaringar, enligt Arnold, Moizer och Noreen, till de skillnader i svaren mellan
finansanalytiker i USA och i Storbritannien som kunde urskiljas, kan vara skillnader i
utbildning, arbetsuppgifter, redovisningsmetoder och tillgängligheten av information på
marknaden.
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4 Aktievärderingsmodeller

I detta kapitel ger vi en grundläggande beskrivning och definition av de olika aktie-
värderingsmodellerna som vi behandlat i uppsatsen. Vi diskuterar även tidigare teorier
som skrivits om de olika modellerna.

4.1 Kassaflödesvärdering
Kassaflödesvärdering är en modell för värdering av aktier som utvecklades i USA i mitten
på 1980-talet. Runt denna tid startade en våg av fientliga uppköp av företag på den
amerikanska marknaden. De fientliga uppköpen utgjorde ett hot mot de amerikanska
företagsledarna då det efter uppköpens genomförande var vanligt att hela eller delar av
företagsledningarna ersattes till förmån för andra. De som svarade för de fientliga uppköpen
sökte upp företag som av marknaden var undervärderade. Vad dessa fientliga uppköpare
hade funnit var en modell, med vars hjälp det gick att identifiera ett företags potentiella
värde, så som företaget borde vara värderat av marknaden givet att dess inriktning och
verksamhet genomgått vissa förändringar. Detta potentiella värde kunde sedan ställas mot
det värde som marknaden satte på företaget. Var företagen undervärderade av marknaden
kunde uppköparna genom att betala det av marknaden satta priset tillgodogöra sig det
värdegap som fanns i företagen. Modellen som uppköparna använde sig av var
kassaflödesvärdering eller diskonterat cash-flow (DCF).98

DCF-värdering bygger i grunden på att ett företags värde ges av dess förmåga att generera
cash-flow över tiden. Företagets förmåga att generera cash-flow och därmed dess förmåga
att skapa värde bygger i sin tur på en långsiktig tillväxt och på avkastningen på det
investerade kapitalet i förhållande till företagets kapitalkostnad99.

Modellen för DCF-värdering är baserad på traditionell ekonomisk teori om nuvärdes-
beräkningar och går ut på att värdet på en tillgång är lika med summan av alla framtida
cashflow som genereras av tillgången diskonterade till ett nuvärde. I diskonteringsfaktorn
avspeglas det avkastningskrav investeraren ställer på tillgången. På detta följer att en
tillgångs värde endast kan förändras på två olika sätt. Dels kan antaganden om framtida
cash-flow förändras, och dels kan investerarens avkastningskrav på tillgången förändras.100

Nuvärdesformeln som alla DCF-modeller är baserade på förutsätter att en tillgång kommer
att generera cash-flows i all oändlighet. Om vi antar att det vid värdering av en aktie enbart

98 Gärtner, R., Olbert, L., (1995), “Aktievärdering Shareholder Value Analysis”
99 Copeland, T., Koller, T., Murrin, J., (2000), “Valuation: Measuring and Managing the Value of
Companies”.
100 Gärtner, R., Olbert, L., (1995), “Aktievärdering Shareholder Value Analysis”
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går eller att det enbart är relevant att prognostisera cash-flow under en begränsad tid kan
formeln uttryckas på följande sätt101:

där:
P0 = nuvärdet av prognosperiodens cash-flow
N = prognosperiodens längd i år
CFt = cash-flow vid period t
k = diskonteringsfaktor som speglar investerarens avkastningskrav

I den ovan beskrivna formeln ges nuvärdet av alla cash-flow som genereras av ett företag
under den avsedda prognosperioden. Det värde formeln ger är inte det totala värdet ett
företag besitter. Utöver det värde som genereras under prognosperioden antas även att ett
företag fortsätter att generera värde. Denna princip bygger på att företaget förväntas vara
verksamt för evigt (going concern-principen). Till formeln ovan måste därför ett nuvärde av
de cash-flow som genereras i den period som börjar efter prognosperioden och varar till
oändligheten adderas. Detta värde kallas för företagets residualvärde. Resonemanget om
residualvärdet bygger på mikroekonomisk teori som säger att en lönsam bransch som är
utsatt för konkurrens kommer att locka till sig nya företag. Detta kommer att leda till ökat
utbud, vilket medför att priserna sjunker. Enligt denna logik kommer detta slutligen leda till
att avkastningen kommer att vara lika stor som kapitalkostnaden102. Antar man dessutom att
cash-flow efter prognosperioden varje år ökar med en konstant tillväxtfaktor kan därför
formeln för residualvärdet uttryckas på följande sätt:

där:
P0 = nuvärdet av en evigt cash-flow genererande tillgång – en perpetuity
CF1 = cash-flow vid period 1
k = diskonteringsfaktor
g = årlig tillväxttakt i cash-flow

Genom att addera nuvärdet av det cash-flow som genereras av företaget under
prognosperioden med nuvärdet av det cash-flow som genereras efter prognosperioden i
evighet får man företagets totala värde så som det är idag. Detta är den slutliga formeln för
DCF-värdering103

101 Gärtner, R., Olbert, L., (1995), “Aktievärdering Shareholder Value Analysis”
102 Ibid
103 Damodaran, A., (1994),“Damodaran on Valuation – Security Analysis for Investment and Corporate
Finance”
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Genom att sedan dela det värde formeln ger på företagets totala värde med företagets totala
antal utestående aktier ges aktiens förväntade pris. Som nämnts ovan kan aktiens förväntade
pris ändras om förväntningar om framtida cash-flow ändras eller om avkastningskravet
ändras. Av formeln ovanför ges även att aktiens pris är beroende av om förväntningar om
tillväxtfaktorn i residualvärdet förändras. Detta gör att modellen är känslig för förändringar
vilket medför att man måste göra noggranna prognoser. Vid praktiskt arbete med DCF-
värdering omfattar normalt en prognosperiod fem till tio år. Det är viktigt att
prognosperioden väljs så att den innefattar en för företaget relevant konjunkturcykel samt
att den avslutas med ett så kallat normalår för företaget. På detta normalår bygger man
sedan antagandena om vilket cash-flow företaget kommer att generera under
residualperioden med hänsyn tagen till den förväntade tillväxtfaktor som kan hänföras till
den bransch företaget är verksamt i.104

För att estimera ett företags förmåga att generera cash-flow brukar man börja med att göra
historiska analyser. Dessa används sedan som bas när man skall göra prognoser på framtida
cash-flow. Ett företags cash-flow kan beräknas på följande sätt105:

Rörelsegenererat cash-flow:
Resultat efter avskrivningar (EBIT)
+/- Extraordinära poster
- Skatt
= Resultat efter skatter (NOPLAT)
+ Avskrivningar
= Gross Cash-Flow (GCF)

Cash flow till investeringar:
Förändring i rörelsekapital
+ Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar
= Gross investment (GI)

GCF – GI = Free Cash-Flow (FCF)

Det går översiktligt att skilja på två olika typer av cash-flow. Dels är det cash-flow som är
rörelsegenererat, och dels är det cash-flow som är relaterat till investeringar. Free cash-flow

104 Nilsson, P., Olbert, L., (2000), ”Fler förlustbolag medför högre krav på framtidsinriktad information”,
Balans Nr. 3
105 Olbert, L., Lunds Universitet, Föreläsningskompendium Aktievärdering, , Vt-2001

( ) ( )∑
= +

−+
+

=
N

t
N

N

t

t

k

gk

CF

k

CF
P

1
0

11



Aktievärderingsmodeller - användande, lämplighet och tillförlitlighet

33

är det som återstår av det rörelsegenererade cash-flow efter det att cash-flow avsett för
investeringar har subtraherats. Finansiella intäkter och kostnader ingår inte i beräkningen. I
regel gäller även att endast poster av betalningskaraktär skall ingå i beräkningen av cash-
flow.

Kassaflödesvärdering som aktievärderingsmodell är lättast att applicera på företag med
positivt och relativt konstant kassaflöde. Fördelen är att det blir lättare att prognostisera
företagets framtida kassaflöde. Kassaflödesvärdering är däremot inte speciellt passande på
cykliska företag. Nackdelen med dessa företag är att deras vinster och kassaflöden tenderar
att följa ekonomin, öka i högkonjunkturer och minska i lågkonjunkturer. I lågkonjunkturer
upplevs många cykliska företag som företag med problem, med negativt kassaflöde och
förluster. På sådana företag blir det svårt för analytikerna att göra prognoser på framtida
kassaflöden och även göra antaganden när konjunkturen skall vända upp igen.
Kassaflödesvärdering är inte heller att rekommendera på företag som gör stora
omstruktureringar. Det blir svårare att förutsäga framtida kassaflöden om företag köper upp
eller säljer av tillgångar som genererar kassaflöden, ändrar utdelningspolicyn eller förändrar
kapitalstrukturen.

4.2 Substansvärdering
Med substansvärdet menas det kapital som finns investerat i bolaget, skillnaden mellan
tillgångar och skulder. Substansvärdering innebär att företagets eget kapital divideras med
antalet aktier. Denna metod är inte så välanvänd då det i stora företag inte är aktuellt att
dela ut samtliga tillgångar och skulder till aktieägarna. Tanken är att en aktie ger rätt till en
andel av bolagets förmögenhet. Man räknar då inte med den skatt som skulle komma sig av
en sådan utdelning. Det förutsätts att företaget skall fortsätta sin verksamhet i all
oändlighet.106

Substansvärdet speglar bara nuläget. Substansvärdering är intressant när stora delar består
av likvida tillgångar eller tillgångar som är lätta att avyttra.107 Substansvärdering görs ofta i
samband med ett förvärv där det förvärvade ska likvideras eftersom det utgår från
företagets balansräkning. Substansvärdet fungerar då som en kontroll av
avkastningsvärdet.108 Om ett bolags börsvärde understiger dess substansvärde blir det svårt
att utnyttja börsen för kapitalförsörjning. Börsnoteringen blir då snarast en belastning för
företaget.109 Substansvärdering används oftast i samband med fastighetsbolag och
investmentbolag där det brukar talas om en substansrabatt. Substansrabatt innebär att ett
företag värderas till ett lägre värde än vad dess samlade tillgångar är värda var för sig.

106 Hägg, C., (1989), ”Värdering av aktier”
107 Olve, N-G., (1988), ”Företag köper företag”
108 Johansson, G., (1992), ”Företaget utifrån och inifrån –värderingsmässiga aspekter”
109 Affärsvärlden, 2001-05-03, ”Spendrups på väg ut från börsen”



Aktievärderingsmodeller - användande, lämplighet och tillförlitlighet

34

Med en stor substansrabatt blir det billigare att köpa fastigheter via börsen än direkt på
marknaden. Många av de noterade fastighetsbolagen har höga substansrabatter. Det kan
diskuteras om de höga rabatterna är motiverade. I motsats till vad som gäller för direkt ägda
fastigheter drabbas indirekt ägande via aktier av dubbelbeskattning vid utdelning till aktie-
ägare samt olika merkostnader för central administration. Först när bolaget lyckas tillföra
en årlig värdetillväxt över en viss procentsats är en sänkning av rabatten motiverad. En
alltför stor minskning av substansrabatten kan alltså leda till att vissa bolag blir
övervärderade.110

 

Även investmentbolag har problem med de stora substansrabatterna. Ett investmentbolags
substansvärde är lika med värdet på innehaven. Investmentbolag har svårt att övertyga
aktieköparna om att förvaltningen har ett mervärde. Marknaden sätter en kraftig rabatt på
tillgångarna, den normala investmentbolagsrabatten brukar pendla runt 30 procent.111

Aktievärden skapas genom värdetillväxt i tillgångarna och inte genom en lönsam rörelse112.

Om investeringarna inte har något marknadsvärde blir det svårt att beräkna ett rättvisande
substansvärde. I stället får man värdera företaget efter dess vinster, dels vanliga
rörelsevinster och dels reavinster i samband med att bolaget säljer sina innehav. Med tiden
kan marknaden vänjas vid att reavinsterna ingår som en naturlig del i rörelsen och p/e-
talsvärdera även dem.113

4.3 Gordons modell
En investerare förväntar sig att få en viss avkastning på en investering. Vid köp av aktier
består den förväntade avkastningen av två delar, utdelning under ägandeperioden och
förväntat pris vid försäljning av aktierna. Genom att diskontera framtida utdelningar kan det
förväntade priset på en aktie bestämmas. Vid beräkning av det ekonomiska värdet av
framtida utdelningar bör hänsyn tas till följande tre faktorer; tillväxten, utdelningspolitiken
och avkastningskravet114. Den utdelningsrelaterade tillväxtmodellen som Gordon skapade i
början av 1960-talet inkluderar dessa faktorer.

Gordons modell bygger på att en akties förväntade pris bestäms av den framtida
aktieutdelningen. I modellen förutsätts även att ett företag har en konstant tillväxt på sina
framtida aktieutdelningar. Modellen kan således uttryckas som:

110 Affärsvärlden 2000-10-11 ”Analys: Fastigheter - In från kylan”
111 Kjäll, A., Börsveckan, 2001-04-09 ”Ratos renodlar rabatten”
112 Gärtner R., Olbert L., (1995), ”Aktievärdering - Shareholder Value Analysis”
113 Kjäll, A., Börsveckan, 2001-04-09 ”Ratos renodlar rabatten”
114 Hägg, C., (1989), ”Värdering av aktier”
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där:
P0 = förväntat pris på aktien
DPS = utdelning per aktie
g = tillväxttakt på utdelningen
r = investerarens avkastningskrav
N = oändlig livslängd

På detta följer att Gordons formel förenklat kan uttryckas som115:

Gordons utdelningsrelaterade tillväxtmodell kan användas för att värdera företag som
befinner sig i ett stabilt tillstånd. Med ett stabilt tillstånd menas att företagets aktie-
utdelningar förväntas att öka med en stabil tillväxttakt under en lång period. Modellen är
inte lika användbar för värdering av företag som inte förväntas ha en stadig tillväxttakt i
sina utdelningar. Detta medför en begränsning i modellens användbarhet. Gordons modell
är även extremt känslig för vilken tillväxttakt i utdelningarna som förväntas av investerarna.
Exempelvis kan inte ett företag som värderas med modellen ha högre tillväxttakt i
utdelningarna än det avkastningskrav som investeraren har på företaget. Med en storlek på
tillväxttakten som närmar sig investerarens avkastningskrav tenderar aktiens förväntade pris
att gå mot oändligheten.116

En vanlig kritik mot utdelningsrelaterade värderingsmodeller är att värdet på företaget ofta
blir för lågt genom att enbart se till aktieutdelningen. Ett företags värde bestäms av fler
faktorer än endast de framtida utdelningarna117. Det är inte heller möjligt att göra
tillförlitliga prognoser på företags aktieutdelning på lång sikt. Investerare eftersträvar heller
inte i första hand aktieutdelningen vid en investering. Investeraren är framförallt intresserad
av att göra kursvinster.118 Kritik pekar även på att det inte går att värdera företag med låg
eller ingen utdelning, exempelvis många tillväxtföretag i den nya ekonomin, med
utdelningsrelaterade värderingsmodeller119. Denna kritik är dock inte helt befogad. Man
kan genom att justera den procentuella utdelningssatsen så att den reflekterar förändringar i
den förväntade tillväxttakten, nå rimliga resultat även vid värdering av tillväxtföretag120.

115 Damodaran, A., (1994),“Damodaran on Valuation – Security Analysis for Investment and Corporate
Finance”
116 Ibid
117 Ibid
118 Gärtner, R., Olbert, L., (1995),”Aktievärdering Shareholder Value Analysis”
119 Ibid
120 Damodaran, A., (1994),“Damodaran on Valuation – Security Analysis for Investment and Corporate
Finance”

gr

DPS
P

−
= 1

0



Aktievärderingsmodeller - användande, lämplighet och tillförlitlighet

36

Stabila företag med stabila vinster har i bland så kallade mellanår där vinsten blir lägre än
förväntat eller tvärtom att vinsten blir större än vad som förväntats. Fast vinsten i sådana
bolag kan fluktuera något från år till år tenderar utdelningen att jämnas ut och vara stabil
över tiden. Detta talar för användandet av utdelningsrelaterade värderingsmodeller121.

4.4 Relativvärdering
Relativvärdering går ut på att jämföra likartade bolags nyckeltal. Exempel på nyckeltal är
P/E-tal, P/S-tal, price to book value, price to dividend, price to cash-flow, räntabilitet och
soliditet. Det vanligaste är att använda P/E, P/S och price to book value. Relativvärdering
talar inte om ifall bolaget är rätt värderat utan bara hur det är värderat relativt
konkurrenterna. Relativvärdering säger alltså inget om rimligheten i värderingen eller hur
rimligt värdet är för det bolag som används som jämförelseobjekt122. Enligt denna metod är
ett bolag köpvärt om det är lågt värderat jämfört med andra likartade bolag inom samma
bransch. Relativvärdering är förhållandevis lätt att använda och det går lätt att jämföra med
andra bolag. Man kan få en snabb överblick över värdet på olika tillgångar.
Relativvärdering är användbart när det finns många liknande bolag på börsen. En
förutsättning är dock att dessa är rätt värderade. Det bästa vid relativvärdering är att hitta en
grupp jämförbara företag, uppskatta (chosen ratio) för gruppen och justera för skillnader i
företaget som värderas och gruppen med jämförelseobjekt. Nyckeln är att hitta företag som
verkligen är jämförbara. De ska verka inom samma affärsområde och ha en liknande
struktur och uppbyggnad. Det är viktigt att de har liknande tillväxt och riskprofil. Det är
svårt att hitta exakt jämförbara företag då inga bolag har samma tillväxt eller
riskexponering. Kritik har riktats mot relativvärdering för att jobbet med att hitta
jämförbara bolag är en subjektiv bedömning och den enskilda analytikern kan välja
jämförelseobjekt så att det passar denne. Analytikern kan helt enkelt välja bolag att jämföra
med, efter vilket resultat som vill uppnås. Andra nackdelar med relativvärdering är att det
är lätt att missbruka och manipulera siffrorna man får fram.123

Marknaden värderar aggregerat företag på börsen rätt men kan ha fel på enskilda bolag. Om
en aktie är felprissatt från början (antingen under- eller övervärderad) inkluderar
relativvärdering felen och resultatet blir orelevant. Medel P/E-talet för en sektor blir fel då
marknaden övervärderat hela sektorn och kan då inte användas som jämförelse vid
värdering av en aktie.124 Om marknaden felvärderar en hel sektor fungerar inte
relativvärdering och värderingsformen blir fel. Relativvärderingar ledde inom IT-branschen
under 1999 till den stora IT-bubblan och den efterföljande kraschen125. Detta berodde på att
sektorn som helhet var övervärderad. Trots det användes relativvärdering vilket trissade

121 Damodaran, A., (1994),“Damodaran on Valuation – Security Analysis for Investment and Corporate
Finance”
122 Nilsson, P., Olbert, L., ”Fler förlustbolag medför högre krav på framtidsinriktad information”
123 Damodaran, A., (1994),”Damodaran on Valuation– Security Analysis for Investment and Corporate
Finance”
124 Ibid
125 Veckans affärer, 2001-01-22, ”Räknenissarnas revansch”
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upp priserna allt högre. Diskonterade kassaflödesmodeller är mindre sannolika att bli
influerade av felaktiga marknadsprissättningar då dessa modeller tittar på kassaflöden och
vinstförväntningar och inte på det nuvarande priset på aktien.

P/E-tal som bygger på nuvarande vinster i bolaget blir värdelöst som jämförelsefaktor om
resultatet är negativt. Om ett företag går med förlust, om det omstrukturerar eller om det är
inne i en recession, är det lämpligare att använda en värderingsfaktor som inte tar hänsyn
till den nuvarande vinsten, till exempel pris per bokfört värde och pris per försäljning.

Relativvärdering kombineras oftast med kassaflödesanalyser eftersom relativvärdering
liknar kassaflödesvärdering till stor del. Det krävs samma information och ger i stort sett
samma resultat. Skillnaden jämfört med kassaflödesvärdering är att man i relativvärdering
jämför de olika variablerna med andra liknande företag och ser hur till exempel vinst-
marginalerna, P/E-talen eller räntabiliteten på det egna kapitalet skiljer sig. Fördelen med
relativvärdering är att det visar relationen mellan ett företags olika nyckeltal och att man
kan se hur företaget påverkas när nyckeltalen ändras. Det är mycket viktigt att företagen
man jämför i en relativvärdering har samma struktur och verksamhet så att de verkligen är
jämförbara.126

4.5 P/E-talsmodellen
P/E- talet är en vinstmultipel som används frekvent vid värdering av aktier. För att värdera
ett företags vinst appliceras vinstmultipeln på de prognostiserade vinsterna. Detta kommer
av att det i en akties vinstmultipel finns ett inbyggt fundamentalt värde som motsvarar ett
företags prognostiserade vinst.127 P/e-talet jämför en akties nuvarande aktiepris med
företagets vinst för att avgöra om aktien är över- eller undervärderad. P/E-talet definieras
genom att dividera aktiens nuvarande kurs med vinsten per aktie, räknat på årsbasis.
Vanligtvis används den historiska vinsten per aktie, det vill säga vinsten från de senaste
fyra kvartalen, vilket resulterar i en akties historiska P/E-tal. Det förekommer även P/E-tals
beräkningar där vinst per aktie baseras på ett företags förväntade vinst under de kommande
fyra kvartalen. Ibland förekommer även kombinationer av de två angreppssätten där
exempelvis vinsten från två kvartal bakåt i tiden kombineras med en uppskattning av
vinsten under två kvartal framåt i tiden. Orsaker till P/E-talets omfattande användning är att
dess enkelhet och tillgänglighet bidrar till att det går att göra snabba jämförelser företag
emellan.

126 Damodaran A., (1994), “Damodaran on Valuation – Security Analysis for Investment and Corporate
Finance”
127 Gärtner, R., Olbert. L., (1995),”Aktievärdering Shareholder Value Analysis”
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Om man utgår från Gordons formel kan P/E-talet uttryckas enligt följande128:

där:
P0 = förväntat pris på aktien
DPS = utdelning per aktie
g = tillväxttakt på utdelningen
r = investerarens avkastningskrav
EPS = Vinst per aktie
Payout ratio = Procentandel av vinsten som delas ut

Dividera båda leden med EPS ger:

P/E-talets användningsområde sträcker sig allt från Initial Public Offerings (IPO) till
relativvärdering, där företag jämförs med hjälp av P/E-talet129. Vid tillämpning av P/E-talet
ignoreras ofta kopplingen till ett företags fundamenta vilket medför att stora fel i
värderingar kan uppstå. Tas inte heller fundamentala faktorer in i multipeln blir jämförelser
mellan företag i samma bransch ofta missvisande då även företag verksamma i samma
bransch kan uppvisa stora skillnader i fundamenta. En annan nackdel är att P/E-talet
tenderar att reflektera marknadens stämningar och uppfattningar, speciellt när marknaden
gör systematiska felprissättningar av hela sektorer. Detta leder till att fel kan uppstå vid
värdering av enskilda aktier. Att göra jämförelser av P/E-tal mellan olika länder utan att
titta på underliggande variabler kan också vara missvisande. Jämförelser mellan P/E-tal
över olika tidsperioder bör inte heller göras, då volatilitet i ett företags vinster kan göra att
P/E-talet varierar kraftigt över olika tidsperioder. P/E-tal för cykliska bolag, det vill säga
företag som tenderar att följa marknadens svängningar, är ofta höga när marknaden når
botten och är låga när marknaden når toppen.130

För fastighetsbolag och investmentbolag lämpar sig heller inte P/E-talsvärdering131. Det är
inte heller meningsfullt att använda sig av P/E-tal vid värdering av företag som inte
uppvisar några vinster och som följaktligen har ett negativt värde på vinst per aktie.

128 Damodaran, A., (1994),“Damodaran on Valuation – Security Analysis for Investment and Corporate
Finance”
129 Ibid
130 Ibid
131 Gärtner, R., Olbert, L., (1995), ”Shareholder Value Analysis ökar kravet på mer beslutsorienterad
redovisning” Balans, Nr.8-9
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4.6 Betavärdering

4.6.1 Capital Asset Pricing Model - CAPM
I mitten av 1950-talet presenterade Markowitz sin portföljvalsteori med målsättningen att
skapa en normativ teori, som kunde hjälpa förmögenhetsförvaltare att på bästa sätt göra
placeringar i tillgångar som skiljer sig åt både beträffande förväntad avkastning och risk132.
Med Markowitz teori som grund, utvecklade sedan Sharpe, 1964, och kort därefter Lintner,
1965, oberoende av varandra den så kallade Capital Asset Pricing-modellen, eller
CAPM133, 134. Ett år senare, 1966, lade Mossin fram en mer genomarbetad version av de
båda tidigare forskarnas teorier135.

Modellen som forskarna skapade är en jämviktsmodell som vid effektivt fungerande
marknader förklarar sambandet mellan en tillgångs risk och dess avkastning. Sambandet är
linjärt, vilket betyder att det inte går att öka en tillgångs avkastning utan att samtidigt öka
dess risk. En tillgångs risk benämns i CAPM som tillgångens betavärde, β. Betavärdet
mäter inte tillgångens specifika risk, det vill säga den icke-systematiska risk som går att
reducera genom att diversifiera sin portfölj, utan mäter endast hur tillgången korrelerar med
marknaden, det vill säga den systematiska risken som inte går att diversifiera bort.
Betavärdet i CAPM är således inte ett mått på tillgångens totala risk. Enligt CAPM saknar
den icke-systematiska risken betydelse då det antas att denna risk kan reduceras till ett
minimum av investeraren som håller en väl diversifierad portfölj av tillgångar. Kvar återstår
den systematiska risken, i CAPM definierad som en tillgångs betavärde.

I figuren nedan finns det linjära sambandet mellan en tillgångs förväntade avkastning och
dess betavärde beskrivet med den så kallade Security Market Line.

Förväntad
avkastning Security Market Line

rm

Marknadsportfölj
rf

0 1 β

132 Lindbeck, A., (1990), Ekonomisk Debatt nr.8 ”Pionjärer i finansiell ekonomi”
133 Sharpe, W., (1964), “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk”,
Journal of Finance
134 Lintner, J., (1965), “The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios
and Capital Budgets”, Review of Economics and Statistics
135 Mossin, J., (1966), “Equilibrium in a Capital Asset Market”, Econometrica
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Marknadsportföljen har definitionsmässigt ett betavärde som är lika med 1. En tillgång som
korrelerar precis med marknadens svängningar har således samma betavärde som
marknadsportföljen. Tillgångar med betavärde större än 1 reagerar kraftigare än
genomsnittet på förändringar i marknaden som helhet. För en tillgång med ett betavärde på
1,3 skulle en uppgång i marknaden med 10 procent resultera i en uppgång med 13 procent.
Tillgångar med betavärde under 1 reagerar mindre än genomsnittet på förändringar i
marknaden som helhet. På samma sätt har den riskfria tillgången ingen systematisk risk och
därför ett betavärde lika med 0. Betavärdet kan matematiskt uttryckas med följande
ekvation136:

( )
( ) 2
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,cov
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m
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rr
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där:
βi = tillgångens systematiska risk
σi,m = kovariansen mellan tillgångens och marknadsportföljens avkastning
σm

2 = variansen i marknadsportföljens avkastning

Ett av de vanligaste sätten att uppskatta betavärdet för en tillgång är att genom regressions-
analys mäta förhållandet mellan tillgångens prisutveckling och marknadsportföljens
utveckling baserat på historiska data. På detta sätt kan man få en uppskattning på hur
tillgångens betavärde har varit historiskt. Detta värde kan sedan användas som en
uppskattning av tillgångens framtida betavärde. Denna metod lämpar sig bäst att använda
på tillgångar som handlas publikt, med priser som går att mäta över tiden.137

Att basera uppskattningar av framtida betavärden på historiska data har en del svagheter.
Historiska betavärden kan vara påverkade av tillfälliga händelser som kan få tillgångens
pris att röra sig tillsammans med marknadsportföljen. Metoden förutsätter även att
betavärdet håller sig konstant över tiden.138

Sambandet mellan den förväntade avkastningen och den systematiska risken beskrivs i
CAPM genom följande formel:

ri = rf + β ( rm – rf )

där:
ri = den förväntade avkastningen på tillgången
rf = den riskfria räntan
β = tillgångens systematiska risk

136 Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J., (1999), “Corporate Finance”
137 Rosenberg, B., Rudd, A., (1983),“The Corporate Uses of Beta”, Issues in Corporate Finance
138 Ibid
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rm = den förväntade avkastningen på marknadsportföljen

Den förväntade avkastningen på en tillgång är således summan av de två termerna rf, den
riskfria räntan, och β ( rm – rf ), vilket är tillgångens systematiska risk multiplicerat med
marknadens riskpremium. Den senare av de två termerna är den kompensation som
investeraren får i form av högre förväntad avkastning när han accepterar tillgångens risk.

CAPM är en av de teorier som har fått störst genomslag inom modern prissättningsteori och
tillsammans med Markowitz portföljvalsteori bildar stommen i läroböcker inom finansiell
ekonomi runt om i världen139. CAPM har under åren utsatts för flera empiriska tester och
det har framförts kritik mot den i teorin perfekt fungerande modellen. Bland annat har
modellen kritiserats för att den använder sig av begreppet marknadsportföljen, ett begrepp
som bara kan existera i teorin. I verkligheten existerar bara ett index av aktier som ett mått
på marknadsportföljen140. Den kanske främsta kritiken mot modellen har framförts av Fama
och French som hävdar att sambandet mellan en tillgångs förväntade avkastning och
betavärde över tiden är alltför svagt. De hävdar därför att betavärdet inte kan anses som ett
lämpligt mått på en tillgångs risk141.

Kritiken mot användandet av historiska betavärden har gjort att det utvecklats andra sätt att
estimera en tillgångs betavärde. Ett sätt är att ta ett vägt genomsnitt av en tillgångs
historiska betavärde och kombinera det med den konservativa uppskattningen 1. Detta
tillvägagångssätt bygger dels på att se hur företaget har presterat historiskt, och dels på att
företaget är ett av många andra och därför tenderar att vara likt genomsnittet för alla. Det
vill säga ha ett betavärde som ligger nära 1, där de båda värdena viktas utifrån sin
tillförlitlighet som estimator. Ett annat sätt som har växt fram är att skapa ett fundamentalt
betavärde, baserat på företagets operationella och finansiella karakteristiska.142

4.6.2 Arbitrage Pricing Theory - APT-modellen
En annan metod som växt fram som ett alternativ till CAPM är den så kallade Arbitrage
Pricing Theory (APT) modellen. APT modellen är, till skillnad från CAPM som endast tar
hänsyn till hur en tillgångs avkastning förklaras av en faktor, en multifaktormodell som
först presenterades av Ross143. I APT modellen används flera faktorer samtidigt för att
förklara en tillgångs förväntade avkastning. Detta betyder att det i modellen finns olika
betavärden som förklarar känsligheten i en tillgångs förväntade avkastning till olika
faktorer i ekonomin. APT modellen kan generellt definieras genom följande samband144:

139 Lindbeck, A, (1990), Ekonomisk Debatt nr.8 ”Pionjärer i finansiell ekonomi”
140 Roll, R., (1977),“A Critique of the Asset Pricing Theory’s Tests”, Journal of Financial Economics
141 Fama, E., French, K., (1992), “The Cross-Section of Expected Stock Returns”, Journal of Finance
142 Rosenberg, B., Rudd, A., (1983), “The Corporate Uses of Beta”, Issues in Corporate Finance
143 Ross, S., (1976), “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing”, Journal of Economic Theory
144 Gärtner, R., Olbert, L., (1995), “Aktievärdering Shareholder Value Analysis”
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ri = rf + β1I1 + β2I2 + …+ βn-1In-1 + βnIn

där:
ri = tillgångens förväntade avkastning
rf = den riskfria räntan
βn = den n:e faktorns känslighetskoefficient
In = den n:e faktorn
n = antal faktorer

Den ursprungliga APT modellen inkluderar inte några specifika faktorer som kan anses
förklara känsligheten i en tillgångs förväntade avkastning, men empiriska studier har visat
att några av de viktigaste fundamentala faktorerna är145:

• Förändring i industriproduktion
• Förändring i riskpremium
• Förändring i avkastningkurvan
• Icke förväntad inflation
• Förändringar i förväntad inflation

Tester har även visat att APT med sin multifaktor modell på ett bättre sätt kan förklara en
tillgångs förväntade avkastning än vad den enkla faktormodellen i CAPM kan146. Trots att
empiriska tester av CAPM har visat på att modellen har uppenbara brister används
modellen flitigt av olika användare.

4.7 Teknisk analys
Teknisk analys bygger på en tro om att historien upprepar sig och används för att förutsäga
framtida aktiekurser baserat på tidigare kända kurser. Börskurserna och i vissa fall även
omsättningen förs in i diagram där trender och andra markeringar noteras.147 Genom att
hitta mönster som upprepar sig försöker man med teknisk analys förutsäga framtida kurser.
Man letar efter mönster i historiska kurser och letar sedan efter liknande formationer i
aktuella kurser, sedan antas att det kommande förloppet kommer att vara likartat det
historiska. Grundtanken är att det tar tid innan marknaden reagerar på ny information och
att utvecklingen ofta har ett visst mönster som möjliggör prognoser148. Enligt teorin finns
det ingen motsättning mellan fundamental och teknisk analys, en kombination av dessa är
att föredra vid värdering av aktier. Fundamental analys används för att finna företag med
bra eller dåliga förutsättningar. Teknisk analys har däremot blivit ett viktigt hjälpmedel vid
bestämning av köp- respektive säljtidpunkten av värdepapper. Det vill säga, fundamental

145 Chen, N., Roll, R., Ross, S., (1986), “Economic Forces and the Stock Market”, Journal of Business
146 Ibid
147 Hansson, S., (1996),“Aktier, Optioner, Obligationer- En introduktion”
148 Nationalencyklopedin, (1995), Band nr.18 “Teknisk aktieanalys”
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analys används vid värdering av aktien medan teknisk analys används vid timingen av köp-
respektive säljtidpunkten.149 En ofta framförd kritik mot teknisk analys är användningen
förutsätter en situation med en ineffektiv kapitalmarknad, där viktig information endast
kommer ett litet antal aktörer till handa150. Om en marknad är informationseffektiv är all
historisk information reflekterad i aktiepriset. Detta innebär att teknisk analys i så fall
skulle bli överflödigt, och inga övernormala vinster skulle kunna uppnås genom att enbart
studera den historiska aktieutvecklingen.151

Inom teknisk analys finns det olika analysmodeller att utgå ifrån när man värderar aktier.
Nedan har vi valt att presentera ett urval av de vanligaste modellerna. Point & Figure är en
analysmodell som används för att identifiera utbrott ur ackumulationsfaser. Köp- och sälj-
signaler i aktien genereras i samband med att dessa utbrott ut ackumulationsfaser sker.
Bollinger band är en annan analysmetod som ingår i teknisk analys, vilken går ut på att två
linjer löper på var sin sida om aktiekurvan. Banden går isär vid volatila kursrörelser och går
ihop vid stabila kurser. Bollinger banden är en viktig trendindikator. Om banden pekar
uppåt, är trenden positiv och om banden pekar nedåt, är trenden negativ. Om kursen bryter
upp genom det övre bandet eller ner genom det undre bandet, indikerar detta att kursen står
inför en förändring åt motsatt håll. Utifrån diagrammet kan sedan aktiekursens utveckling
avläsas. Glidande medelvärdeskurvor är också en väl använd metod inom teknisk analys för
att se hur aktiekursens historiska utveckling varit och innebär att man räknar fram
medelvärdet för en börskurs under ett visst antal dagar. Det intressanta med glidande
medelvärden är att undersöka hur kurvorna rör sig i förhållande till varandra. Modellen
fungerar bäst på aktier med stor volatilitet. Stochastics och RSI (Relative Strength
Indicator) är även de modeller inom teknisk analys, som utgår ifrån aktiens stängningspris
under en viss period, för att därefter se trender i aktiens utveckling. Stochastics modellen
inkluderar även aktiens högsta och lägsta värde under perioden. För att visa när aktien
genererar köp- eller sälj signal används i stochastics diagrammet en glidande
medelvärdeskurva. När stochastics kurvan skär den glidande medelvärdeskurvan
underifrån, genereras köpsignal och när stochastics kurvan skär den glidande
medelvärdeskurvan ovanifrån genereras säljsignal.152, 153, 154

149 Guerard J, (1989),“Combining Time-series Model Forecasts and Analysts´ Forecasts for Superior
Forecasts of Annual Earnings”, Financial Analysts Journal
150 Hägg C., (1989), ”Värdering av aktier”
151 Fama, E.F., (1991), ”Efficient Capital Markets: II”, Journal of Finance
152 De Mark, T., De Mark, T.J.,(1998), “Fools rush in”, Futures: News, Analysis & Strategies for Futures,
Options & Derivatives
153 Stockviews hemsida: www.stockview.se, 2001-05-24
154 Ohlsson, L., (1995), ”Bli en börsvinnare med teknisk analys”
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5 Empiri

I det följande kapitlet redovisar vi de resultat som vi har erhållit från enkäten. Vi börjar
med att presentera bakgrundsfakta över respondenterna, därefter presenterar vi hur
användandet av olika aktievärderingsmodeller ser ut bland finansanalytiker samt hur
lämpligheten och tillförlitligheten i modellerna upplevs. På detta följer en redogörelse över
hur stort värde finansanalytiker sätter på andra analytikers analyser samt i vilken
utsträckning de påverkas av dessa. Slutligen återges svaren på övriga frågor i enkäten.

5.1 Bakgrundsfakta
Undersökningen omfattar personer som aktivt arbetar med att värdera aktier. Enkäten
skickades ut till totalt 250 finansanalytiker i Sverige. Efter två dagar hade vi fått in 41 svar
och valde att skicka en första påminnelse. Detta skedde i samband med att vi skickade ut ett
e-mail där vi beklagade att hemsidan med enkäten hade varit ur funktion på grund av
serverproblem i ett par timmar under eftermiddagen den andra dagen. Vi bad de som inte
lyckats komma in på sidan att försöka igen. Två dagar senare hade vi fått in ytterligare 15
svar. För att försöka att få en högre svarsfrekvens skickade vi ut en andra påminnelse efter
ytterligare fyra dagar. Detta medförde att antalet respondenter ökade till 65 stycken. På
grund av tidsbrist valde vi att inte vänta på fler svar. Detta innebar att vi till slut erhöll en
svarsfrekvens på 26 procent. Nedan följer en presentation av olika bakgrundsfakta som
syftar till att ge läsaren en översiktlig bild över respondenternas arbetssituation.

Övervägande delen av respondenterna, 95 procent, var män och endast 5 procent var
kvinnor. Endast 10 procent av de vi skickade enkäten till var kvinnor vilket förklarar det
låga antalet kvinnliga respondenter. I enkäten hade vi också en öppen fråga om ålder,
vilken 62 respondenter valde att svara på. Medelålder för respondenterna var 35 år, den
äldsta var 55 och den yngsta var 22 år.

Tabell 5.1: Respondenternas yrkeskategorier.

Yrkeskategorier Procent

Finansanalytiker 60

Portföljförvaltare / Kapitalförvaltare 28

Börsmäklare / Institutionsmäklare 0

Ekonomijournalist / Börskrönikör 0

Annat, Corporate Finance 12

Totalt antal svarande N = 65
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Av tabell 5.1 ovan framgår att 60 procent av respondenterna arbetar som finansanalytiker
medan 28 procent arbetar som portfölj- eller kapitalförvaltare. Av de 12 procent som
svarade alternativet annat, är samtliga verksamma inom området Corporate Finance. Tyvärr
valde de börsmäklare/institutionsmäklare och ekonomijournalister/börskrönikörer som
ingick i enkätutskicket att inte deltaga i undersökningen.

I tabellen nedan följer en sammanställning över svaren på frågorna om antal år
respondenterna har varit verksamma i branschen, hur stor del av respondenternas
arbetsvecka som ägnas åt aktievärdering, antal företag som analyseras under ett år samt
vilken genomsnittlig prognostid finansanalytiker har i sina analyser Vi har dels delat upp
svaren i olika yrkeskategorier och dels redovisat det totala genomsnittliga resultatet.

Finans-
analytiker

Portfölj-
/Kapitalförvaltare

Corporate
Finance

Totalt
genomsnitt

Antal år i branschen 7,2 år 9,6 år 8,3 år 8 år
Procentuell andel av arbetsveckan
som ägnas åt aktievärdering 42% 25% 28% 36%

Antal företag som analyseras 13 22 19 16

Prognostid 57 mån 28 mån 60 mån 49 mån

Tabell 5.2: Sammanställning av olika yrkeskategoriers arbetssituation

Tabell 5.2 visar att finansanalytiker i medeltal har arbetat med värdering av aktier i sin
yrkesutövning i cirka 7 år, portfölj-/kapitalförvaltare i knappt 10 år och Corporate Finance i
drygt 8 år. Medelvärdet av respondenternas svar på antalet år de arbetat med aktievärdering
var 8 år. Störst andel av respondenterna, 42 procent, har arbetat med aktievärdering i två till
fem år. 28 procent har arbetat mellan sex och tio år och 22 procent har arbetat mellan elva
och tjugo år. Andelen respondenter med mindre än två års erfarenhet var drygt 6 procent
och endast två personer har arbetat med aktievärdering i mellan 21 och 40 år.

Av tabell 5.2 framgår även att finansanalytiker i genomsnitt ägnar 40 procent av
arbetsveckan åt aktievärdering, portfölj-/kapitalförvaltare en fjärdedel och Corporate
Finance knappt en 30 procent. I genomsnitt för yrkeskategorierna ägnas drygt en tredjedel
av arbetsveckan åt aktievärdering.

På frågan hur många företag som analyseras har finansanalytiker i genomsnitt svarat 13
företag, portfölj-/kapitalförvaltare 22 företag medan Corporate Finance i genomsnitt
analyserar 19 företag kontinuerligt under ett år. Genomsnittet på antalet företag som
analyseras under ett år för yrkeskategorierna är sammanlagt 16 företag.

En finansanalytiker gör i genomsnitt prognoser på 57 månaders sikt, portfölj-/kapital-
förvaltare på 28 månader och Corporate Finance på 60 månader. Medellängden på
prognoserna är för yrkeskategorierna sammanlagt är drygt 50 månader, det vill säga lite
drygt 4 år.
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5.1.1 Branschindelning

Antal Procentandel
Antal som inte följer någon
speciell bransch 21 32%
Antal som följer en bransch 26 40%
Antal som följer två branscher 12 19%
Antal som följer tre branscher 4 6%
Antal som följer fyra branscher 1 2%
Antal som följer fem branscher 1 2%
Totalt 65 100,0%

Tabell 5.3: Antal branscher som respondenterna följer

Av våra 65 respondenter svarade 32 procent att de inte följer någon speciell bransch. 40
procent svarade att de följer en bransch och 18 procent av respondenterna svarade att de
följer två branscher. Endast fyra respondenter följer tre branscher, och en respondent följer
fyra respektive fem branscher.

Antal Procentandel
Skog 0 0%
Tjänste- 0 0%
Telekom 7 27%
Verkstad 4 15%
Bank/Finans 5 19%
IT 5 19%
Handel 1 4%
Investment 2 8%
Media/Underhållning 1 4%
Fastighet/Bygg 1 4%
Kemi/Läkemedel 0 0%
Totalt 26 100,0%

Tabell 5.4: Branschfördelning för de som endast följer en bransch

I tabell 5.4 presenteras föredelningen i de olika branscherna, av de respondenter som angett
att de endast följer en bransch. Denna uppdelning har gjorts för att vi skall kunna se
tendenser till vilka aktievärderingsmodeller som används inom vilka branscher. Av de som
angett att de följer en bransch har 27 procent svarat att de följer telekombranschen. 19
procent följer bank och finans och lika många följer IT branschen. Av våra tillfrågade
respondenter har 15 procent svarat att de följer verkstadsbranschen och 8 procent svarade
att de följer investmentbranschen. Fördelningen på media/underhållning, fastighet/bygg och
handel var 4 procent respektive. Ingen av respondenterna följer kemi/läkemedel, skog eller
tjänstebranschen.
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5.2 Aktievärderingsmodeller

I det följande stycket redogörs för hur respondenterna har svarat på frågan i vilken
utsträckning de använder olika aktievärderingsmodeller, hur lämpliga de anser att
modellerna är samt hur de bedömer att tillförlitligheten upplevs i de olika
aktievärderingsmodellerna.

5.2.1 Användande

Ange i vilken utsträckning du använder följande modeller när du värderar en aktie

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid
Känner ej till

modellen Medelvärde

1 2 3 4 5

Kassaflödesvärdering 3% 2% 11% 39% 46% 0% 4,2

Substansvärdering 6% 31% 31% 22% 9% 0% 3,0

Relativvärdering 3% 6% 11% 46% 32% 2% 4,0

P/E-tals värdering 2% 5% 20% 43% 31% 0% 4,0

Gordons modell 35% 34% 14% 8% 9% 0% 2,2

Betavärdering 29% 28% 11% 8% 8% 17% 2,2

Teknisk analys 48% 25% 19% 5% 5% 0% 1,9

Tabell 5.5: Aktievärderingsmodellers användande bland finansanalytiker i Sverige

I tabell 5.5 redovisas i vilken utsträckning finansanalytiker i Sverige använder sig av de
olika modellerna vid värdering av aktier. Som framgår av tabellen använder 85 procent av
respondenterna ofta eller alltid kassaflödesvärdering i sitt arbete. Detta gör
kassaflödesvärdering till den mesta använda aktievärderingsmodellen bland svenska
finansanalytiker. Efter kassaflödesvärdering är relativvärdering och P/E-talsvärdering de
mest använda modellerna vid aktievärdering. 78 procent av respondenterna använder sig
ofta eller alltid av relativvärdering. Motsvarande siffra för P/E-tals värdering är 74 procent.
Av de fundamentala aktievärderingsmodellerna är Gordons modell den minst använda. 17
procent av respondenterna hävdar att de ofta eller alltid använder sig av modellen vid
värdering av aktier. Substansvärdering används ofta eller alltid av 31 procent.

Tabell 5.5 visar även att betavärdering ej används frekvent bland svenska finansanalytiker.
57 procent av respondenterna har svarat att det aldrig eller sällan använder sig av modellen
när de värderar en aktie. Teknisk analys är den minst vanliga aktievärderingsmodellen bland
svenska analytiker. 73 procent av respondenterna svarade att de aldrig eller sällan använder
sig av teknisk analys vid aktievärdering. I enkäten fanns också ett alternativ där
respondenterna själva fyllde i om det fanns någon ytterligare värderingsmodell som aktivt
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används. 31 procent av respondenterna använde sig även av andra värderingsmodeller än de
vi återgav i enkäten. Som exempel kan nämnas EVA155, avkastningsvärdering och
macroanalyser. Andra värderingsmodeller som aktivt används är olika kostnadsmodeller,
optionsvärdering och Gordons andra modell.

5.2.2 Lämplighet

När du värderar en aktie, hur lämpliga anser du att följande modeller är?

Olämplig
Mycket
lämplig Vet ej Medelvärde

1 2 3 4 5

Kassaflödesvärdering 2% 3% 8% 39% 45% 3% 4,3

Substansvärdering 13% 28% 27% 20% 8% 5% 2,8

Relativvärdering 2% 11% 34% 31% 21% 2% 3,6

P/E-tals värdering 3% 13% 36% 30% 17% 2% 3,5

Gordons modell 22% 33% 19% 16% 8% 3% 2,5

Betavärdering 19% 19% 26% 7% 0% 29% 2,3

Teknisk analys 41% 30% 18% 2% 3% 6% 1,9

Tabell 5.6: Aktievärderingsmodellers lämplighet enligt finansanalytiker i Sverige

I tabell 5.6 ovan redovisas lämpligheten av olika aktievärderingsmodeller enligt svenska
finansanalytiker. På en skala mellan ett och fem, där ett är olämplig och fem mycket
lämplig, har respondenterna angett hur lämpliga de anser att aktievärderingsmodellerna är.
84 procent av respondenterna anser att kassaflödesvärdering är den mest lämpade modellen
vid aktievärdering och har gett modellen fyror och femmor. Relativvärdering och P/E-
talsvärdering är andra modeller som respondenterna anser är väl lämpliga för
aktievärdering. Andelen respondenter som anser att modellerna är väl lämpliga för
värdering är 52 procent respektive 47 procent. 28 procent av respondenterna anser att
substansvärdering är väl lämplig för aktievärdering. Av de fundamentala värderings-
modellerna är Gordons modell minst lämplig för aktievärdering enligt de svenska
analytikerna. 55 procent av respondenterna har svarat att de anser att modellen är olämplig
för värdering av aktier och gett modellen en etta eller tvåa. Av respondenterna uppgav 17
procent att de inte kände till betavärdering, vilket också speglas i frågan om hur lämpliga
de olika värderingsmodellerna är. 29 procent av de tillfrågade har svarat att de ej vet hur
lämplig betavärderingsmodellen är. Ingen anser att modellen är mycket lämplig för
aktievärdering, medan 26 procent gav modellen en trea. Teknisk analys har minst stöd
bland de svenska analytikerna. Hela 71 procent av respondenterna har gett teknisk analys
en etta eller tvåa och anser därmed att modellen är olämplig att använda vid värdering av
aktier.

155 Economic Value Added
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5.2.3 Tillförlitlighet

På frågan om i vilken utsträckning respondenterna använder flera modeller i kombination
vid värdering av aktier svarade 94 procent av respondenterna att de ofta eller alltid
använder mer än en modell när de värderar en aktie. 2 procent svarade aldrig och 5 procent
svarade att de ibland använder mer än en modell i kombination vid värdering av aktier. 47
procent anser att analysen blir mycket mer tillförlitlig och 50 procent anser att analysen blir
lite mer tillförlitlig om man använder mer än en modell vid värderingen. 3 procent anser att
analysen inte påverkas. Ingen av de tillfrågade tyckte att tillförlitligheten i analysen minskar
om man använder sig av mer än en modell vid aktievärdering.

Att tillförlitligheten ökar när olika aktievärderingsmodeller används i kombination med
varandra är inte förvånande. I och med att de olika modellerna delvis kan fungera som
komplement till varandra och täcker olika delar i en aktieanalys, är det logiskt att
tillförlitligheten ökar vid användandet av flera modeller i kombination.

Hur tillförlitliga bedömer du att följande modeller är vid värdering av aktier?

Inte alls
tillförlitlig

Mycket
tillförlitlig Vet ej Medelvärde

1 2 3 4 5

Kassaflödesvärdering 2% 6% 30% 40% 19% 3% 3,7

Substansvärdering 15% 20% 30% 23% 7% 7% 2,9

Relativvärdering 3% 21% 38% 29% 6% 3% 3,2

P/E-tals värdering 2% 23% 42% 26% 5% 3% 3,1

Gordons modell 21% 29% 27% 13% 6% 5% 2,5

Betavärdering 18% 20% 20% 7% 0% 36% 2,2

Teknisk analys 46% 23% 12% 3% 2% 15% 1,7

Tabell 5.7: Aktievärderingsmodellers tillförlitlighet enligt finansanalytiker i Sverige

I tabell 5.7 ovan redovisas hur tillförlitligheten i olika aktievärderingsmodeller upplevs av
svenska finansanalytiker. Analytikerna anger tillförlitligheten på en skala mellan ett och
fem, där ett är inte alls tillförlitlig och fem är mycket tillförlitlig. Även på frågan om
tillförlitlighet har kassaflödesvärdering störst andel positiva anhängare. Två tredjedelar av
respondenterna bedömer att kassaflödesvärdering är tillförlitlig och svarar med fyror och
femmor. En person anser dock att kassaflödesvärdering inte alls är tillförlitlig vid
aktievärdering och svarade med att ge modellen en etta. Svaren över tillförlitligheten i
relativvärdering och P/E-talsvärdering är relativt jämnt fördelade på 2,3 och 4. Den största
andelen av respondenterna bedömer tillförlitligheten i de båda modellerna som medel, 88
procent respektive 91 procent har svarat med att ange värden från en tvåa till en fyra. 6
respektive 5 procent av respondenterna bedömer att de båda modellerna är mycket
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tillförlitliga. 3 procent har svarat att de ej kan bedöma tillförlitligheten i de båda
aktievärderingsmodellerna. Av respondenterna anser 7 procent att substansvärdering är en
mycket tillförlitlig aktievärderingsmodell. Majoriteten, 53 procent, bedömer modellen som
tillförlitlig till värdena tre och fyra på skalan. 15 procent av respondenterna anser att
modellen inte alls är tillförlitlig vid värdering av aktier. 7 procent har svarat att de inte vet
hur tillförlitlig modellen är. 50 procent av de tillfrågade anser att Gordons modell inte är
tillförlitlig och har svarat med en etta eller tvåa. 6 procent tycker att modellen är mycket
tillförlitlig medan 5 procent har svarat att det inte vet hur tillförlitlig Gordons modell är vid
aktievärdering. Hela 36 procent har svarat att det inte vet hur tillförlitligheten i
betavärdering är. Ingen av respondenterna har svarat att det tycker att modellen är mycket
tillförlitlig. 38 procent har svarat med att ange en etta eller en tvåa. Angående
tillförlitligheten i teknisk analys, svarade 46 procent att modellen inte alls är tillförlitlig. 15
procent angav att de inte visste hur tillförlitligheten var i modellen medan endast en
respondent tyckte att modellen var mycket tillförlitlig.

5.3 Flockbeteende

Hur stort värde sätter du i allmänhet till andra analytikers analyser och prognoser?

Litet värde Stort värde Medelvärde
1 2 3 4 5

3% 30% 47% 19% 2% 2,9

Tabell 5.8: Hur stort värde analytiker sätter till andra analytikers analyser

I tabell 5.8 redovisas vilket värde finansanalytiker sätter till andra analytikers analyser och
prognoser på en skala från ett till fem. Ett innebär att analytikerna i undersökningen sätter
ett litet värde på andra analytikers prognoser och fem innebär att de sätter ett stort värde på
andra analytikers prognoser. 3 procent har angett att de sätter ett litet värde, medan 2
procent har angett att de sätter ett stort värde till andra analytikers analyser och prognoser.
96 procent av respondenterna har satt ett värde någonstans i mitten på skalan, mellan två
och fyra. Den genomsnittlige finansanalytikern har angivit ett medelstort värde (2,9) till
andra analytikers analyser och prognoser.

Hur mycket påverkas din analys av andra analytikers analyser och prognoser?

Påverkas ej Påverkas mycket Medelvärde
1 2 3 4 5

19% 31% 41% 9% 0 2,4

Tabell 5.9: Hur analytikers analyser påverkas av andra analytikers analyser
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På frågan hur mycket man påverkas av andra analytikers analyser och prognoser i sin egen
analys blev värdet lite mindre. Flera, 19 procent, har skrivit att de inte påverkas alls, 31
procent av respondenterna påverkas lite, 41 procent har angivit ett värde i mitten på skalan
och 9 procent har angivit att de påverkas ganska mycket. Ingen har svarat att de påverkas
mycket av andra analytikers analyser och prognoser. På en skala mellan ett till fem, där ett
är påverkas ej och fem är påverkas mycket är medelvärdet för alla respondenterna 2,4.

5.4 Övriga frågor
I detta avsnitt redovisar vi svaren på övriga frågor i enkäten. Vi diskuterar även kort de
resultat vi erhållit och tar upp tänkbara förklaringar till resultaten.

Hur stor tillförlitlighet anser du att det slutliga resultatet i din analys har?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-5% 6-15% 16-35% 36-65% 66-85% 86-95% 96-
100%

Grad av tillförlitlighet

P
ro

ce
n

ts
at

s

Diagram 5.1: Grad av tillförlitlighet i en den slutliga analysen.

Denna fråga ställde vi för att försöka få finansanalytiker att ange ett värde på
tillförlitligheten i den egna analysen. Den genomsnittlige finansanalytikern anser att det
slutliga resultatet i en analys är tillförlitlig till 70 procent. Detta värde har räknats fram
genom ett viktat medelvärde gånger antalet respondenter som svarat det svarsalternativet.
20 procent svarade att de anser att resultatet i den slutliga analysen är tillförlitligt till 36–65
procent och 58 procent svarade att tillförlitligheten låg i intervallet 66–85 procent. 17
procent svarade att tillförlitligheten var mellan 86 – 95 procent. Ingen har svarat att
analysen är tillförlitlig till 96-100 procent.

Genom en korstabell mellan ålder och vad analytiker anser om tillförlitligheten i det
slutgiltiga resultatet i en analys kan visa tendenser till skilda svar för olika åldrar
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urskiljas156. Den yngre kategorin tenderar att anse att tillförlitligheten i det slutliga
resultatet i den egna analysen är högre än vad den äldre kategorin anser. Vi har även
kopplat vad analytiker anser om tillförlitligheten i det slutliga resultatet i sin analys till
antalet verksamma år i branschen. Vissa mönster tyder på att analytiker som varit
verksamma i ett färre antal år anser att tillförlitligheten i deras analys är högre än analytiker
som arbetat längre. Av detta skulle slutsatsen kunna dras att yngre och mer oerfarna
analytiker anser att tillförlitligheten i de egna analyserna är större än vad äldre analytiker
anser. Det kan naturligtvis bero på att yngre analytiker är mer självsäkra och tror mer på sin
analys än vad äldre, mer erfarna analytiker som har fått mer självinsikt gör.

Hur stor avvikelse nedåt/uppåt från den målkurs du sätter anser du vara acceptabel i din
prognos?
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Diagram 5.2:Procentuell avvikelse nedåt från målkurs Diagram 5.3:Procentuell avvikelse uppåt från målkurs

Respondenterna tillfrågades i undersökningen hur stor avvikelse nedåt respektive uppåt
som är acceptabel vid en prognos. Sammanlagt för alla yrkeskategorier var den
genomsnittliga accepterade avvikelsen från målkursen nedåt 13 procent, medan den
genomsnittliga accepterade avvikelsen från målkursen uppåt var 16 procent. Det var alltså
mer accepterat med lite större avvikelser uppåt från målkursen, det vill säga en högre kurs
än vad prognosen sade. Värt att notera är att hela 13 procent tyckte att det var acceptabelt
med en avvikelse uppåt på över 30 procent från målkursen. Det är rimligt med tanke på att
ingen lär bli besviken om aktien går förbi målkursen och fortsätter uppåt, (möjligen de som
sålt vid målkursen) medan däremot många antagligen blir besvikna om aktien inte uppfyller
målkursen. Analytikers exakthet är intressant att iaktta här. Vissa tendenser till att graden
av accepterade avvikelser kan skilja sig åt mellan olika branscher kan urskiljas. Dessa
tendenser är dock inte så starka eftersom antalet observationer för de olika branscherna är
för få. Rimligt är dock att tänka sig att det är mer accepterat med större avvikelser, både
uppåt och nedåt från målkursen, i till exempel telekombranschen och IT-branschen, medan
de accepterade avvikelserna för till exempel fastighets- eller byggbranschen förmodligen är
mindre då kurserna i dessa bolag inte rör sig lika mycket.

156 Se bilaga 20 för korstabell: Ålder mot tillförlitligheten i det slutgiltiga resultatet.
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Hur lyckade tror du att användarna av dina analyser i allmänhet har uppfattat att de varit?

Inte alls
lyckade

Mycket
lyckade Medelvärde

1 2 3 4 5
0% 2% 16% 72% 10% 3,9

Tabell 5.10: Hur lyckade finansanalytiker tror att användarna av analyserna i allmänhet har uppfattat att de
varit.

De flesta finansanalytiker tror att användarna av deras analyser upplever dem som lyckade.
10 procent tror att användarna tycker att analyserna är mycket lyckade, medan 88 procent
svarar med treor eller fyror. Ingen av respondenterna tror att användarna tycker att
analyserna inte alls är lyckade. Medelvärdet för våra respondenter var 3,9 vilket visar att
analytikerna till stor del tror att användarna av analyserna i allmänhet uppfattar dem som
lyckade.

Vilket förtroende tror du i allmänhet att institutionella investerare har för analytiker?

Mycket lågt
förtroende

Mycket högt
förtroende Medelvärde

1 2 3 4 5
2% 11% 41% 42% 5% 3,8

Tabell 5.11: Grad av förtroende som finansanalytiker tror att institutionella investerare har för analytiker

I tabell 5.11 visas hur finansanalytiker i Sverige upplever institutionella investerares
förtroende för dem. På en skala från ett till fem, där ett är mycket lågt förtroende och fem är
mycket högt förtroende, har 5 procent svarat att de tror att institutionella placerare har
mycket högt förtroende för dem. 83 procent har svarat en trea eller en fyra vilket innebär ett
relativt högt förtroende. 13 procent har svarat att förtroendet ligger på en etta eller tvåa
vilket innebär att de tror att förtroendet för dem är lågt. Den genomsnittlige
finansanalytikern tror att förtroendet som institutionella investerare har för aktieanalytiker
är 3,8 på skalan.

Vilket förtroende tror du i allmänhet att aktörerna på aktiemarknaden har för analytiker?

Mycket lågt
förtroende

Mycket högt
förtroende Medelvärde

1 2 3 4 5
0% 25% 42% 33% 0% 3,1

Tabell 5.12: Förtroende för finansanalytiker i allmänhet hos aktörerna på aktiemarknaden
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På en skala mellan ett och fem, där ett är mycket lågt förtroende och fem mycket högt
förtroende, tror den genomsnittlige finansanalytikern att förtroendet som aktörerna på
aktiemarknaden har för aktieanalytiker i medeltal är 3,1. Ingen av respondenterna har svarat
att de tror att de allmänna aktörerna på aktiemarknaden har mycket högt förtroende för
analytikerna och ingen tror att förtroendet är mycket lågt. 42 procent tror att förtroendet
ligger på värdet 3 på skalan.

Svaren på de två ovanstående frågorna tyder på att finansanalytiker tror att förtroendet för
dem är större från institutionella investerare än från allmänheten. Detta kan bero på att
finansanalytiker upplever att den kritik som media riktat mot dem kan ha påverkat
allmänhetens förtroende för finansanalytiker negativt. Det är även tänkbart att
institutionella investerare som är verksamma inom aktiebranschen på ett annat sätt än
allmänheten, är mer medvetna om vilka svårigheter som ligger i att göra ackurata analyser.
De är kanske inte heller lika kritiska som allmänheten är när en aktie inte uppfyller sin
målkurs inom prognostiden, då de ofta har lite längre placeringshorisont. En annan möjlig
orsak till att finansanalytiker upplever att institutionella investerare har högre förtroende för
dem än vad allmänheten har kan vara att personer inom aktiebranschen ofta känner
varandra, personligen eller ryktesvägen, vilket kan bidra till att förtroendet de har för
varandra ökar.

Till hur stor del består i allmänhet din analys av uppskattningar och antaganden på grund
av att det krävs i en analys för att få ett bra resultat?
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Diagram 5.4: Del av analysen som består av uppskattningar och antaganden för att det krävs

Svenska finansanalytiker grundar till viss del sin analys på uppskattningar och antaganden
för att det krävs i analysen. Det är en relativt jämn fördelning av svaren mellan intervallen.
23 procent av respondenterna använder sig av antaganden och uppskattningar till 21-40
procent i analysen. 20 procent har svarat i intervallet 41-60 procent, medan 17 procent gör
antaganden och uppskattningar i intervallet 61-80 procent. 25 procent gör antaganden och
uppskattningar till 81-100 procent på grund av att det krävs i analysen. 2 procent gör aldrig
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några antaganden och uppskattningar i sin analys. Räknar man ut ett snitt bland alla i
branschen så får man att en analys i allmänhet består av uppskattningar och antaganden till
53 procent.

I vilken utsträckning består din analys normalt av uppskattningar och antaganden på grund
av att befintliga modeller inte räcker till?
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Diagram 5.5: Utsträckning av uppskattningar och antaganden i analysen för att befintliga modeller inte
räcker till

I enkäten frågade vi också efter i vilken utsträckning analytiker använder sig av
uppskattningar och antagandet vid en analys för att befintliga modeller inte räcker till. På en
skala mellan ett och fem, där ett är i mycket liten utsträckning och fem i mycket stor
utsträckning, blev medelvärdet 2,7. Störst andel av respondenterna, 47 procent, svarade att
de i liten eller mycket liten utsträckning använder sig av antaganden och uppskattningar i
analysen på grund av att befintliga modeller inte räcker till. 19 procent satte värdet fyra på
skalan, medan 9 procent svarade att de i mycket stor utsträckning använder sig av
antaganden och uppskattningar i analysen på grund av att befintliga modeller inte räcker
till.



Aktievärderingsmodeller - användande, lämplighet och tillförlitlighet

56

Går du i dagsläget mer på intuition och känsla i din analys än vad du har gjort tidigare i
din karriär?
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Diagram 5.6: Förändring av intuition och känsla i analysen jämfört med tidigare i karriären

I frågan om det har blivit någon förändring av andelen intuition och känsla i analysen,
svarade 59 procent att de upplever att de idag går mer på intuition och känsla i sin analys än
tidigare i karriären. 41 procent tycker inte att det har blivit någon förändring.

Vi har gjort en uppdelning av ålder i två kategorier, 20-35 år och 36-55 år, för att lättare
försöka se ett samband mellan ålder och om finansanalytiker upplever att de idag går mer
på intuition och känsla i sin analys än tidigare i karriären. En korstabell mellan ålder och
intuition och känsla visade på att en större andel av den äldre ålderskategorin anger att de i
dagsläget går mer på intuition och känsla än vad den yngre kategorin anger157.

Detta tyder på att analytiker med större erfarenhet går mer på intuition och känsla än yngre.
Svaren på denna fråga är dock inte så bra att jämföra då vi frågar efter ”tidigare i din
karriär” vilket inte erbjuder någon möjlighet att mäta graden av intuition och känsla i
analysen.

Upplever du att det har skett en förändring i användandet av aktievärderingsmodeller
sedan du började i branschen?

Vi avslutade enkäten med att fråga om finansanalytiker upplever att det skett en förändring
i användandet av aktievärderingsmodeller sedan de började i branschen. 69 procent av
respondenterna har svarat att de har upplevt att det har skett en förändring i användandet av
aktievärderingsmodeller sedan de började arbeta i branschen. 31 procent anser att det inte
skett någon förändring i användandet av aktievärderingsmodeller. Nedan följer ett

157 Se bilaga 19 för korstabell: Ålder mot intuition och känsla



Aktievärderingsmodeller - användande, lämplighet och tillförlitlighet

57

sammandrag av några av de kommentarer som vi fått av de som svarat på frågan att
användandet av modeller har förändrats. Totalt erhölls 39 kommentarer på frågan.

En kommentar var att olika modeller har en tendens att anpassas efter det rådande
marknadsläget. Två analytiker sade att det idag används fler modeller än tidigare och att de
som används har blivit mer sofistikerade i och med att användandet går allt mer från enkla
multipelvärderingar mot kassaflödesbaserade modeller. Dessutom tyckte de att den
finansiella analysen och marknadsanalysen också har blivit mer sofistikerade. En annan
sade att flera modeller i kombination idag används i större utsträckning än tidigare. En
analytikers kommentar var att fokus på det fundamentala värdet har förändrats från att ha
varit på modet, till att minska i användning, för att sedan återigen bli på modet. Många
upplever att diskonterade kassaflödesanalyser därför har vunnit mycket mark under den
senaste tiden och att användandet av kassaflödesmodeller har ökat, särskilt när marknaden
är orolig. En analytiker tyckte att användandet har flyttat från P/E-tals värdering till att gå
mer mot kassaflöde för att nu ha blivit en kombination av båda. En kommentar är att det är
både på gott och ont som kassaflöde har ökat eftersom det ibland kan bli för stort fokus på
kassaflöde. En analytikers kommentar var att kassaflödesvärdering av tillväxtbolag i regel
är baktunga vilket gör att modellerna blir känsliga för de antaganden som görs rörande evig
tillväxt och avkastningskravet. Han sade även att vid värdering av aktier vars värdering
bygger på framtida vinster lyfter analytiker idag i högre utsträckning även fram mer
traditionella nyckeltal som gör att det kan vara lättare för förvaltare att bedöma
prissättningen i aktien. Ett par analytiker sade att värderingsmultiplar som används inom
relativvärdering som till exempel EBITDA158, aktiepriset genom försäljningen
(Price/Sales), aktiepriset genom det bokförda värdet (price/BV) och det ekonomiska värdet
på företaget genom försäljningen (EV/sales) har blivit viktigare i och med att flera bolag
inte har något positivt kassaflöde. En kommentar var att man på IT-sidan har fått en
sundare inställning till fundamental analys och försöker värdera dessa bolag mer efter
fundamenta i de fall det är möjligt. Andra säger att relativvärdering har minskat i
användning och att analytiker är mer noggranna med att påpeka riskerna vid användning av
relativvärdering idag. Några analytiker tycker att marknadens aktörer generellt börjar bli
mer kritiska till modellerna och deras uppbyggnad samt att analytiker också blivit mer
medvetna om begränsningarna i modellerna och är mer försiktiga i sina värderingar.

158 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation
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6 Analys och slutsatser

I detta kapitel ska vi ta upp och diskutera hur användandet av olika aktievärderings-
modeller förhåller sig till hur lämpligheten och tillförlitligheten upplevs av svenska
finansanalytiker. I samband med detta görs en jämförelse med tidigare studier där vi
undersöker hur användandet samt den uppfattade lämpligheten har förändrats. Slutligen
diskuterar vi hur det värde som finansanalytiker sätter till andra analytikers analyser och
prognoser, samt i vilken utsträckning finansanalytiker påverkas av andra analytiker, beror
av ålder och erfarenhet.

6.1 Kassaflödesvärdering

Tabell 6.1: Användandet av kassaflödesvärdering159

Kassaflödesvärdering*
Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

Känner ej
till

modellen

2001 3% 2% 11% 39% 46% 0%

1999 7,5% 15% 15% 20% 42,5%
* Skillnaderna mellan undersökningarna är signifikanta på 5 %-nivån

Av tabell 6.1 framgår att kassaflödesvärdering har ökat i användande bland svenska
finansanalytiker sedan 1999. Idag använder 85 procent av analytikerna ofta eller alltid
kassaflödesvärdering i sitt arbete med värdering av aktier. Det gör kassaflödesvärdering till
den mest använda aktievärderingsmodellen idag bland svenska finansanalytiker.
Användandet av kassaflödesvärdering är signifikant större än alla aktievärderingsmodeller i
undersökningen undantaget relativvärdering160. Motsvarande siffra i Malmer och
Petterssons undersökning 1999 var 62,5 procent. Fem procent av respondenterna svarar att
de sällan eller aldrig använder sig av kassaflödesvärdering i dagsläget. Motsvarande siffra
1999 var 22,5 procent. Ökningen i användandet av kassaflödesvärdering mellan de båda
undersökningarna är signifikant161. Någon direkt jämförelse med Olberts undersökning
1992 kan inte göras, då Olbert inte behandlat kassaflödesvärdering som en specifik modell.
Dock konstaterar Olbert att det som han beskriver som ”den matematiskt mycket exakta
metoden för nuvärdesberäkning av framtida cash-flow” hade ett väldigt lågt användande.
Konstaterandet tyder på att användandet av kassaflödesvärdering bland svenska
finansanalytiker kraftigt har ökat sedan 1992. Ökningen i användandet av modellen sedan

159 När vi i tabellerna i detta kapitel skriver 2001 åsyftas vår undersökning, med 1999 åsyftas Malmer och
Petterssons undersökning och med 1992 åsyftas Olberts undersökning
160 Se bilaga 4 för signifikanstest: Användandet av kassaflödesvärdering i förhållande till övriga
aktievärderingsmodeller
161 Se bilaga 1 för signifikanstest: Skillnader i användandet av aktievärderingsmodeller mellan 1999 och 2001
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1992 är inte särkilt förvånande, kassaflödesvärderingsmodellen utvecklades i mitten på
1980-talet i USA och en rimlig förklaring till det låga användandet bland svenska
analytiker 1992 kan vara att modellen helt enkelt inte hade spridits till Sverige vid denna
tidpunkt. Olbert själv konstaterar att det största hindret mot användandet av modellen 1992
troligen var svårigheten att göra adekvata prognoser av framtida cash-flow162. Svårigheten
att göra tillförlitliga prognoser över framtida cash-flow borde rimligtvis inte ha förändrats
och utgör sannolikt fortfarande ett hinder vid användandet av kassaflödesvärdering. Att det
skulle ha blivit lättare att göra tillförlitliga prognoser idag är därför ingen bra förklaring på
modellens ökade användande. Det förklarar troligen inte heller den signifikanta ökningen
sedan 1999.

Kassaflödesvärdering är baserad på traditionell ekonomisk teori om nuvärdesberäkningar
och går ut på att värdet på en tillgång är lika med summan av alla framtida cash-flow som
genereras av tillgången, diskonterade till ett nuvärde. De traditionella ekonomiska teorierna
som ligger bakom kassaflödesvärdering är i sin natur logiska och lätta att förstå. Detta
faktum i sig kan vara en förklaring till att modellen tenderar att användas alltmer frekvent
bland finansanalytiker. En annan förklaring, som även den bygger på de logiska teorierna
kring nuvärdesberäkningar, kan vara att modellen erbjuder användaren en möjlighet att
”räkna hem” aktiekursen. Med detta påstående menar vi att modellen erbjuder ett sätt för
analytiker att matematiskt ha täckning för sina rekommendationer. Skulle inte det faktiska
utfallet i aktiekurserna bli som analytikern har rekommenderat har i alla fall analytikern
”täckning” för sitt beslut i den matematiskt korrekta värderingsmodellen.

Tabell 6.2: Upplevd lämplighet i kassaflödesvärdering163

Kassaflödesvärdering* Olämplig Mycket lämplig Vet ej
1 2 3 4 5

2001 2% 3% 8% 39% 45% 3%

Oanvändbar Mycket användbar

1 2 3 4 5
1999 0% 5% 20% 20% 55%
* Ingen signifikant skillnad mellan undersökningarna

I undersökningen fick även respondenterna svara på hur lämplig de ansåg kassaflödes-
värdering vara vid värdering av aktier. Av tabell 6.2 framgår att 84 procent av
respondenterna har angett de två högsta värdena för lämpligheten, vilket tyder på att en
övervägande majoritet av respondenterna anser att kassaflödesvärdering väl lämpar sig för

162 Olbert, L., (1992), ”Värdering av aktier –Finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”
163 För att kunna utläsa hur uppfattningen av lämpligheten har förändrats över tiden gör vi i detta kapitel en
direkt jämförelse med hur användbar finansanalytiker ansåg att modellen var 1998 med hur lämplig de anser
att den är idag. Vi måste här påpeka att det är viss skillnad i betydelse på användbarhet, vilket både Olbert
samt Malmer och Pettersson frågade efter, och lämplighet som vi frågar efter. Vi är medvetna om att det finns
en viss skillnad i betydelse men anser samtidigt att den inte är så stor att vi inte kan göra en jämförelse. Då
detta är enda möjligheten att mäta eventuella förändringar anser vi att det trots bristerna är relevant att göra en
jämförelse.
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värdering av aktier. Att finansanalytiker anser att modellen är väl lämpad vid aktievärdering
kan naturligtvis vara en logisk förklaring till det höga användandet. Vid en jämförelse
mellan användandet och hur lämpligheten i modellen uppfattas bland finansanalytiker
uppvisar testet inga signifikanta skillnader164. Detta tyder på att det finns en konsekvens i
analytikernas agerande i val av aktievärderingsmodell. De som anser att modellen är väl
lämplig tenderar även att använda den mest frekvent.

Av tabell 6.2 ovan går det även att utläsa att en större andel uppfattade modellen som
mycket användbar 1999, än andelen som uppfattar modellen som mycket lämplig idag. Vid
jämförelsen mellan hur finansanalytiker uppfattade användbarheten i kassaflödesvärdering
1999 och hur de uppfattar lämpligheten idag uppvisar testet inga signifikanta skillnader165.
Det kan alltså inte konstateras att ökningen i användandet beror på att finansanalytiker
uppfattar modellen som mer lämplig idag än tidigare.

Tabell 6.3: Upplevd tillförlitlighet i kassaflödesvärdering
Kassaflödesvärdering Inte alls tillförlitlig Mycket tillförlitlig Vet ej

1 2 3 4 5
2001 2% 6% 30% 40% 19% 3%

Finansanalytiker uppfattar kassaflödesvärdering som den mest tillförlitliga modellen vid
värdering av aktier. Skillnaderna mot övriga aktievärderingsmodeller som ingår i
undersökningen är signifikant166. Att kassaflödesvärdering uppfattas som den mest
tillförlitliga modellen kan i sig förklara det höga användandet av modellen. Vid en
jämförelse mellan användandet och hur tillförlitligheten i modellen upplevs bland
finansanalytiker uppvisar testet dock en signifikant skillnad167. I en korstabell kan utläsas
att av de 30 finansanalytiker som har svarat att de alltid använder sig av kassaflödes-
värdering vid värdering av aktier har nästan 27 procent angett att de anser att
tillförlitligheten är medel. Nära hälften har angett värdet fyra på tillförlitligheten. Endast 27
procent av de som alltid använder modellen anser att kassaflödesvärdering är mycket
tillförlitlig som aktievärderingsmodell.168 Detta visar på att det inte är en högt samband
mellan användandet av kassaflödesvärdering och hur analytiker uppfattar tillförlitligheten i
modellen.

De branscher där undersökningen har resulterat i tillräckligt många observationer för att
vissa tendenser skall kunna utläsas är telekom, IT, verkstad och bank/finans. Det framgår
att modellen är den mest frekvent använda bland respondenterna som följer telekom-, IT-
och bank-/finansbranschen. Att kassaflödesvärdering är den mest använda värderings-
modellen i telekombranschen var väntat. Det stora användandet av kassaflödesvärdering i

164 Se bilaga 3 för signifikanstest: Användandet mot lämpligheten 2001
165 Se bilaga 2 för signifikanstest: Skillnader i upplevd lämplighet av aktievärderingsmodeller mellan 1999
och 2001
166 Se bilaga 5 för signifikant större tillförlitlighet av kassaflöde relativt övriga modeller
167 Se bilaga 6 för signifikanstest: Användandet mot tillförlitligheten 2001
168 Se bilaga 11 för korstabell: Användandet mot tillförlitligheten i kassaflödesvärdering
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telekombranschen kan bero på att företag i branschen ofta har kontrakterade försäljningar
över lång tid, vilket medför att framtida kassaflöden lättare kan prognostiseras.

6.2 Substansvärdering

Tabell 6.4: Användandet av substansvärdering

Substansvärdering* Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid
Känner ej till

modellen
2001 6% 31% 31% 22% 9% 0%
1999 20% 25% 25% 22,5% 7,5%
* Ingen signifikant skillnad mellan undersökningarna

Resultatet i undersökningen visar att substansvärdering inte används i särskilt stor
utsträckning av svenska finansanalytiker idag. 37 procent använder sällan eller aldrig
substansvärdering för att värdera en aktie. Endast 9 procent av respondenterna svarade att
de alltid använder modellen när de värderar aktier.

En anledning till att så pass få alltid använder denna modell kan vara att substansvärdering
framförallt används för företag som till stora delar består av likvida tillgångar eller
tillgångar som är lätta att avyttra169. I och med att substansvärdering framförallt används för
att värdera företag med stora fasta tillgångar är den mest lämplig att använda för värdering
av fastighetsbolag, investmentbolag eller liknande bolag. Endast ett fåtal av de
finansanalytiker som deltog i vår undersökning var verksamma inom dessa branscher vilket
gör att några konkreta tendenser inte går att utläsa. Vi kan därför varken styrka eller
falsifiera det som teorin säger om att substansvärdering oftast används för företag med stora
likvida tillgångar, exempelvis företag inom fastighets- och investmentbranschen. De som
har svarat att de är verksamma inom investmentbranschen har dock angett ett högt värde på
användandet av substansvärdering. Det faktum att vi endast har ett fåtal observationer för
analytiker som följer investment- och fastighetsbranschen kan förklara det låga värde på
både användande och lämplighet som erhölls i undersökningen.

För de branscher där undersökningen har resulterat i tillräckligt många observationer för att
tendenser skall kunna utläsas, framgår det att analytiker sällan använder substansvärdering i
telekom-, IT- och bank/finansbranschen. I verkstadsbranschen används substansvärdering
oftare, även om det trots det inte heller i denna bransch är en vanlig modell att använda.170

En förklaring till att substansvärdering inte används oftare i till exempel IT-branschen är att
dessa företag inte består av så stora likvida tillgångar utan mest av humankapital och
framtida förväntningar. På investeringar som inte har något marknadsvärde är det svårt att
beräkna ett rättvisande substansvärde.

169 Olve, N-G., (1988), ”Företag köper företag”
170 Se bilaga 21: Användandet av aktievärderingsmodeller mot bransch
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Tidigare studier visar på att substansvärdering inte är en ofta använd metod vid
aktievärdering, vilket också framgår av vår undersökning av de svenska finansanalytikerna.
Det är inte någon signifikant skillnad i användandet av substansvärdering från 1999 till
idag171. 1999 var det dock en större andel som aldrig använde substansvärdering medan det
var en lite mindre andel som angav sällan. I vår undersökning var det en mindre ökning
jämfört med 1999 i den grupp som angav att de ibland använder substansvärdering.

Tabell 6.5: Upplevd lämplighet i substansvärdering
Substansvärdering* Olämplig Mycket lämplig Vet ej

1 2 3 4 5
2001 13% 28% 27% 20% 8% 5%

Oanvändbar Mycket användbar
1 2 3 4 5

1999 15% 25% 32,5% 17,5% 10%
* Ingen signifikant skillnad mellan undersökningarna

Av tabell 6.5 framgår att endast 8 procent svarat att substansvärdering är mycket lämplig att
använda. Detta tyder på att en övervägande majoritet av respondenterna anser att
substansvärdering inte är särskilt lämplig för värdering av aktier. Att finansanalytiker inte
anser att modellen är så väl lämpad för aktievärdering förklarar att användandet är lågt.
Vid en jämförelse mellan användandet och hur lämpligheten i modellen uppfattas bland
finansanalytiker uppvisar testet inga signifikanta skillnader172. Detta tyder på att det finns
en konsekvens i analytikernas agerande i val av aktievärderingsmodell. De som anser att
modellen är väl lämplig tenderar även att använda den mest frekvent och tvärtom.

Det är inte heller någon signifikant skillnad på hur lämpligheten upplevdes 1999 och hur
den upplevs idag.173 Detta tyder på att den uppfattade lämpligheten inte har förändrats i
någon större utsträckning sedan 1999.

Tabell 6.6: Upplevd tillförlitlighet i substansvärdering
Substansvärdering Inte alls tillförlitlig Mycket tillförlitlig Vet ej

1 2 3 4 5
2001 15% 20% 30% 23% 7% 7%

Tillförlitligheten i substansvärdering upplevs inte som särskilt hög av finansanalytiker i
Sverige. Tabell 6.6 visar att andelen som upplever att substansvärdering inte alls, eller
nästan inte alls är tillförlitlig, är stor. Genom att titta på korstabeller över användandet av
substansvärdering mot tillförlitligheten kan man se att de som använder substansvärdering i
de flesta fall också tycker att den är tillförlitlig174. Undantag är vissa outliers som till

171 Se bilaga 1 för signifikanstest: Skillnader i användandet av aktievärderingsmodeller mellan 1999 och 2001
172 Se bilaga 3 för signifikanstest: Användandet mot lämpligheten 2001
173 Se bilaga 2 för signifikanstest: Skillnader i upplevd lämplighet av aktievärderingsmodeller mellan 1999
och 2001
174 Se bilaga 8 för korstabell: Användandet mot upplevd tillförlitlighet i substansvärdering
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exempel svarat att de alltid använder substansvärdering men som ändå tycker att det är en
mycket olämplig värderingsform.

Testet mellan användande av substansvärdering och hur tillförlitligheten i
substansvärdering upplevs visar inga signifikanta skillnader175. Även detta verkar stämma
med i vilken grad finansanalytiker använder substansvärdering och hur lämplig de tycker
att den är. De som tycker att modellen är tillförlitlig tycker även att den är lämplig och
använder den följaktligen mest frekvent.

6.3 Relativvärdering

Tabell 6.7: Användandet av relativvärdering

Relativvärdering Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid
Känner ej till

modellen
2001 3% 6% 11% 46% 32% 2%

Relativvärdering är idag en ofta använd modell vid aktievärdering i Sverige. Modellen går
ut på att jämföra likartade företags nyckeltal, det vill säga visa hur bolaget är värderat i
förhållande till konkurrenterna. Av respondenterna i undersökningen använder knappt 80
procent ofta eller alltid relativvärdering när de värderar aktier. Endast 3 procent använder
sig aldrig av relativvärdering.

En möjlig förklaring till det stora användandet kan vara att modellen är relativt lätt att
använda, genom att göra jämförelser av nyckeltal med andra företag kan man få en snabb
överblick av företagets tillgångar. En fördel är att modellen visar förhållandet mellan
företagets fundamentala faktorer och karakteristika gentemot konkurrenterna.

I undersökningen kan vi inte se några tendenser till att relativvärdering som aktie-
värderingsmodell används mer i någon bransch än i andra. Vi har en jämn fördelning över
användandet på de olika branscherna. Detta tror vi kan bero på att relativvärdering är
relativt lätt att använda och att det sällan används som en huvudmodell utan snarare som ett
komplement till andra modeller.

Vi kan inte göra några jämförelser med tidigare studier eftersom varken Olbert eller
Malmer och Pettersson behandlat relativvärdering i sina undersökningar.

Tabell 6.8: Upplevd lämplighet i relativvärdering
Relativvärdering Olämplig Mycket lämplig Vet ej

1 2 3 4 5

2001 2% 11% 34% 31% 21% 2%

175 Se bilaga 6 för signifikanstest: Användandet mot tillförlitligheten 2001
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Drygt 50 procent av respondenterna angav ett högt värde på lämpligheten i relativvärdering
som modell vid aktievärdering. Det visade sig vara en signifikant skillnad mellan
användande och lämplighet i modellen176. Det innebär att användandet inte följer den
uppfattade lämpligheten. Det värde vi erhöll kan delvis förklaras av att modellen till viss
del används i större utsträckning av finansanalytikerna än vad den anses vara lämplig. Det
skulle kunna bero på att relativvärdering delvis används som ett komplement till bland
annat kassaflödesvärdering177. En förklaring till detta tror vi kan vara att modellen är
relativt lätt att använda och att det är ett bra instrument för att göra en extra kontroll och
jämförelse med andra konkurrerande bolag vid värdering av aktier. Relativvärdering är en
förhållandevis enkel värderingsform att använda och ger en snabb överblick över ett
företags olika nyckeltal och vinstmått vilket kan förklara användandet.

Tabell 6.8: Upplevd tillförlitlighet i relativvärdering

Relativvärdering
Inte alls
tillförlitlig

Mycket
tillförlitlig Vet ej

1 2 3 4 5
2001 3% 21% 38% 29% 6% 3%

Få respondenter upplever att modellen är mycket tillförlitlig. Svaren på tillförlitligheten
tenderar att vara centrerade kring mitten på skalan. Även mellan användandet och
tillförlitligheten fanns det en signifikant skillnad som visar på att de som använder
modellen inte i samma utsträckning anser att den är tillförlitlig178. En förklaring till detta
kan vara att tillförlitligheten inte upplevs som hög beroende på att man inte alltid kan göra
direkta jämförelser mellan bolag då deras struktur och uppbyggnad i många fall skiljer sig
åt.

6.4 P/E-talsvärdering

Tabell 6.9: Användandet av P/E-talsvärdering

P/E-tals värdering* Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

Känner ej
till

modellen
2001 2% 5% 20% 43% 31% 0%
1999 2,5% 2,5% 7,5% 40% 47,5%

* Skillnaderna mellan undersökningarna är signifikanta på 5 %-nivån

Modellen används ofta eller alltid av 74 procent av respondenterna i vår undersökning. 20
procent använder P/E-talsvärdering ibland. Detta gör P/E-talsvärdering till den näst
vanligaste värderingsformen efter kassaflödesvärdering. Den höga graden av användande
kan liksom vid relativvärdering förklaras med att modellen är enkel att använda och att det

176 Se bilaga 3 för signifikanstest: Användandet mot lämpligheten 2001
177 Se bilaga 9 korrelation mellan användandet av olika aktievärderingsmodeller
178 Se bilaga 6 för signifikanstest: Användandet mot tillförlitligheten 2001
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går lätt att göra snabba jämförelser företag emellan. Användandet av P/E-talsvärdering
korrelerar med ett värde av ungefär 0,3 med användandet av relativvärdering, betavärdering
och utdelningsbaserad värdering.179 Det innebär att de som använder sig av P/E-
talsvärdering även tenderar att använda sig av dessa värderingsmetoder.

Det föreligger en signifikant skillnad mellan användandet 1999 och idag180. Av tabell 6.9
ovan kan man se att användandet har minskat sedan 1999. P/E-talsvärdering användes då
oftare än idag. En förklaring till att användandet av P/E-talsvärdering minskat något kan
vara att kassaflödesvärdering har vunnit mark och fått en viktigare roll.

Inom telekombranschen används P/E-talsvärdering ofta, medan det i bank/finans inte
används lika ofta. Verkstadanalytiker använder sig av P/E-talsvärdering väldigt ofta och IT-
analytiker ganska ofta. Telekom och verkstad är två branscher som förmodligen lämpar sig
bra för P/E-talsvärdering då de ofta har en stabil struktur och därför är tacksamma att
jämföras med branschkollegor. Många IT-bolag uppvisar ingen vinst och har följaktligen
ett negativt värde på vinst per aktie vilket då gör P/E-talsvärdering oanvändbar. Det är
möjligt att användandet av P/E-talsvärdering inom IT-branschen hade ökat om företagen
varit mer stabila och uppvisat vinster. Det är tänkbart att vi med fler observationer hade
kunnat se vissa tendenser till att analytiker som följer investmentbranschen samt fastighet
och byggbranschen mer sällan använder sig av P/E-talsvärdering än analytiker som följer
andra branscher. Som nämns i teorin lämpar sig P/E-talsvärdering inte lika väl för bolag i
investmentbranschen samt fastighet och byggbranschen.

Tabell 6.10: Upplevd lämplighet i P/E-talsvärdering
P/E-tals värdering* Olämplig Mycket lämplig Vet ej

1 2 3 4 5
2001 3% 13% 36% 30% 17% 2%

Oanvändbar Mycket användbar
1 2 3 4 5

1999 2,5% 7,5% 17,5% 42,5% 30%
* Skillnaderna mellan undersökningarna är signifikanta på 5 %-nivån

Tabell 6.10 redogör för hur lämpligheten i P/E-talsvärdering upplevs. Nära 50 procent har
angett de två högsta värdena på hur de upplever lämpligheten i P/E-talsvärdering. Det är en
signifikant skillnad mot användandet181. Fler tenderar till att använda modellen än de som
tycker den är lämplig att använda. Detta tyder på att analytikernas agerande i detta fall
alltså inte är riktigt konsekvent. Detta kan bero på att finansanalytiker gärna använder P/E-
talsvärdering för att den är lätt att använda och snabb att räkna på men att de kanske
egentligen inte tycker att den är särskilt lämplig att använda. En orsak till det skulle kunna
vara att resultatet från modellen kanske inte alltid är så relevant. För vissa företag,

179 Se bilaga 9 för korrelation mellan användandet av olika aktievärderingsmodeller
180 Se bilaga 1 för signifikanstest: Skillnader i användandet av aktievärderingsmodeller mellan 1999 och 2001
181 Se bilaga 3 för signifikanstest: Användandet mot lämpligheten 2001
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exempelvis tillväxtbolag, kan P/E-talen vara så höga att en jämförelse med branschsnittet
inte blir relevant. P/E-talet kan också vara irrelevant att använda när företag som visserligen
är i samma bransch men som har olika struktur ska jämföras.

Även skillnaden i upplevd lämplighet mellan Malmer och Petterssons studie 1999 och vår
är signifikant182. Av tabell 6.10 ovan framgår att andelen som tycker att P/E-talsvärdering
är mycket eller ganska lämplig att använda har minskat. En förklaring till att en mindre
andel finansanalytiker upplever P/E-talsvärdering som lämplig kan vara den ökade
internationaliseringen. Då det inte lämpar sig att göra P/E-tals jämförelser mellan företag i
olika länder kan det vara en orsak till att P/E-talsvärdering inte längre är lika lämplig att
använda. Det kan också vara så att fokusen på företagens vinster har minskat något och att
man nu i större utsträckning tittar på tillväxt och kassaflöden.

Tabell 6.11: Upplevd tillförlitlighet i P/E-talsvärdering
P/E-tals värdering Inte alls tillförlitlig Mycket tillförlitlig Vet ej

1 2 3 4 5
2001 2% 23% 42% 26% 5% 3%

Tillförlitligheten i P/E-talsvärdering upplevs inte som särskilt hög av finansanalytiker i
Sverige. Tabellen ovan visar att flertalet upplever tillförlitligheten som medelstor och har
svarat i mitten på skalan. Skillnaden mellan användandet och hur finansanalytiker upplever
tillförlitligheten är signifikant183. Man kan i en korstabell över användandet mot
tillförlitligheten se att de som aldrig eller sällan använder P/E-talsvärdering inte heller
tycker att modellen är tillförlitlig. En möjlig orsak till att tillförlitligheten inte uppfattas som
hög men ändå används i stor utsträckning skulle kunna vara att P/E-talet tenderar att
reflektera marknadens stämningar och uppfattningar och därför anses som en något
opålitlig faktor att värdera ett företag efter.

6.5 Utdelningsrelaterad värdering - Gordons modell

Tabell 6.12: Användandet av Gordons modell

Gordons modell* Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid
Känner ej till

modellen
2001 35% 34% 14% 8% 9% 0%
1999 60% 17,5% 15% 7,5% 0%
* Skillnaderna mellan undersökningarna är signifikanta på 5 %-nivån

I tabell 6.12 ovan kan utläsas att Gordons formel idag används i liten utsträckning. 17
procent av respondenterna använder sig ofta eller alltid av modellen när de värderar aktier.
En förändring har skett genom ett ökat användande sedan Malmer och Petterssons studie

182 Se bilaga 2 för signifikanstest: Skillnader i upplevd lämplighet av aktievärderingsmodeller mellan 1999
och 2001
183 Se bilaga 6 för signifikanstest: Användandet mot tillförlitligheten 2001
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1999, då endast 7,5 procent använde sig ofta av modellen, medan ingen använde sig alltid
av modellen. Skillnaderna mellan studierna är signifikanta184.

En tänkbar förklaring till det låga användandet av Gordons modell är att många företag inte
har någon utdelning eftersom de inte uppvisar någon vinst eller återinvesterar årets vinst
direkt i företaget. Som nämnts i teorin är en vanlig kritik mot utdelningsrelaterad värdering
att ett företags värde bestäms av så många fler faktorer än av de framtida utdelningarna.

Ingen jämförelse kan göras med Olberts studie 1992, då Gordons formel som en specifik
modell inte undersöktes. Dock undersökte Olbert hur ofta det gjordes prognoser på
utdelningen. Cirka 40 procent av respondenterna svarade att de till 96-100 procent alltid gör
prognoser över utdelningen. En tänkbar orsak till det ökade användandet av
utdelningsbaserad värdering kan vara att det sedan 1999 har varit en osäker tid på börsen
vilket kan ha medfört att analytikerna i större utsträckning velat studera mer konkreta
faktorer, som till exempel utdelningen. En annan förklaring till det ökade användandet kan
vara att när företags vinster och kassaflöden minskar, vilket de i många fall gjort de senaste
åren, är utdelningen den faktor som för flera företag är säker. Som vi nämnde i teorin
tenderar utdelningen att hållas på en jämn nivå över tiden, även om ett företag har ett
mellanår med lägre vinst. Det kan ofta vara så att många företag har som policy att alltid
dela ut samma belopp per aktie som föregående år plus till exempel fem procent.
Utdelningen är därför förhållandevis lätt att räkna på och använda för en analys av bolaget.
Om man vet vilka flöden som kommer att erhållas från bolaget i form av utdelning kan man
också sätta ett motiverat pris utifrån det.

Tabell 6.13: Upplevd lämplighet i Gordons modell
Gordons modell* Olämplig Mycket lämplig Vet ej

1 2 3 4 5
2001 22% 33% 19% 16% 8% 3%

Oanvändbar Mycket användbar
1 2 3 4 5

1998 37,5% 20% 27,5% 12,5% 2,5%
* Ingen signifikant skillnad mellan undersökningarna

Av tabell 6.13 framgår att 55 procent av respondenterna har angivit de två lägsta värdena på
skalan för hur lämplig de anser att Gordons modell är att använda vid värdering av aktier.
Eftersom modellen också används i liten utsträckning är detta resultat logiskt. Det finns inte
någon signifikant skillnad mellan användandet av modellen och hur lämpligheten upplevs
vara185. Detta tyder på att det finns ett rationellt agerande i analytikernas handlande när de
väljer aktievärderingsmodell. De som anser att modellen är olämplig vid värdering av
aktier, använder inte heller modellen i arbetet med att värdera aktier, och tvärtom.

184 Se bilaga 1 för signifikanstest: Skillnader i användandet av aktievärderingsmodeller mellan 1999 och 2001
185 Se bilaga 3 för signifikanstest: Användandet mot lämpligheten 2001
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I tabell 6.13 ovan kan man också se hur finansanalytikernas uppfattning om lämpligheten i
modellen förändrats från 1999 till 2001. Det finns inte någon signifikant skillnad mellan
undersökningarna186. Det innebär att det inte kan konstateras att det ökade användandet
beror på att finansanalytiker idag anser att modellen är mer lämplig än för tre år sedan.

Tabell 6.14: Upplevd tillförlitlighet i Gordons modell

Gordons modell
Inte alls
tillförlitlig

Mycket
tillförlitlig Vet ej

1 2 3 4 5
2001 21% 29% 27% 13% 6% 5%

Som kan utläsas i tabell 6.14, svarade drygt 20 procent av respondenterna att de inte alls
tyckte att modellen var tillförlitlig, medan endast cirka 6 procent tyckte att modellen är
mycket tillförlitlig. Det föreligger en signifikant skillnad mellan användandet och vad
analytikerna anser om tillförlitligheten i modellen187. Finansanalytikerna anser att
tillförlitligheten i modellen är större än vad användandet. En förklaring till detta kan vara
att fast resultatet i en analys baserad på Gordons modell är tillförlitligt, täcker analysen inte
in alla faktorer i företaget och ger inte en fullständig analys, därav det låga användandet.

I de fyra branscher där vi kan urskilja vissa tendenser, kan man se att Gordons modell
oftare används hos analytiker som analyserar telekom och verkstad, och mer sällan av
analytiker som analyserar bank och finans och IT. Denna tendens tror vi kan förklaras av att
företag inom till exempel verkstadsbranschen har utdelning medan många IT-företag inte
har det.

6.6 Betavärdering

Tabell 6.15: Användandet av betavärdering

Betavärdering* Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid
Känner ej till

modellen
2001 29% 28% 11% 8% 8% 17%
1999 57,5% 25% 5% 5% 7,5%
1992 33,1% 34,6% 24,2% 7,4% 0,7%
* Ingen signifikant skillnad mellan undersökningarna

Användningen av betavärdering i arbetet vid värdering av aktier bland svenska finans-
analytiker har ökat marginellt sedan 1999. Detta framgår inte klart ur tabell 6.15 då det vid
redovisningen av resultatet i undersökningen även är redovisat hur stor procent som inte
känner till modellen. Signifikanstestet är dock utfört rensat för de som inte känner till

186 Se bilaga 2 för signifikanstest: Skillnader i upplevd lämplighet av aktievärderingsmodeller mellan 1999
och 2001
187 Se bilaga 6 för signifikanstest: Användandet mot tillförlitligheten 2001
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modellen. Vid utförandet av signifikanstestet ingår de som inte känner till modellen i
kategorin som aldrig använder betavärdering. På detta sätt anser vi att jämförelsen med
tidigare studier blir mer rättvisande. Av signifikanstestet framgår att ökningen i
användningen inte är signifikant188. Användandet av betavärdering bland svenska
finansanalytiker är fortfarande mycket lågt. Av de olika värderingsmodellerna som ingår i
undersökningen är betavärdering den näst minst använda idag vid värdering av aktier. Vid
en jämförelse med hur användandet såg ut 1992 kan en svag tendens till att användandet har
minskat utläsas. Minskningen är dock väldigt liten och är inte signifikant189.

En anledning till att betavärdering har ett lågt användande samt att en stor del av
respondenterna har svarat att de inte känner till modellen kan vara sättet vi frågade på. Det
kan föreligga ett visst missförstånd, respondenterna kan ha uppfattat sättet vi frågade på
som om betavärdering är en helt fristående aktievärderingsmodell. Som vi har utformat
enkäten ingår frågor om betavärdering under rubriken aktievärderingsmodeller. I efterhand
kan det argumenteras om vi istället mer specifikt skulle ha frågat om betavärdering som ett
riskbedömningsinstrument snarare än en modell för att värdera aktier. Till exempel ingår
betavärdet i CAPM, som är en jämviktsmodell som förklarar sambandet mellan en tillgångs
risk och dess avkastning vid effektivt fungerande marknader. Betavärdet är ett mått på
tillgångens risk och mäter hur tillgången korrelerar med marknaden, det vill säga den
systematiska risken som inte går att diversifiera bort. Vissa av de kommentarer vi erhöll
tyder på att respondenterna ställer sig frågande till betavärdering som specifik
aktievärderingsmodell och anger att de snarare använder sig av betavärde som mått på en
tillgångs risk och som en del av andra aktievärderingsmodeller.

Det går att utläsa en tydlig tendens att betavärdering används mer frekvent bland de
respondenter som är verksamma som portfölj-/kapitalförvaltare än bland de övriga
yrkeskategorierna190. Detta resultat var väntat, betavärdet mäter hur en tillgångs risk
korrelerar med marknadsportföljen och genom att jämföra en specifik tillgångs betavärde
med den förvaltade portföljens totala betavärde kan man avgöra hur den specifika
tillgången bidrar till portföljens totala risk i förhållande till marknadsportföljen. Att
användandet av betavärdering är störst bland portfölj-/kapitalförvaltare ligger även i linje
med vad Olbert fann i sin undersökning från 1992191.

188 Se bilaga 1 för signifikanstest: Skillnader i användandet av aktievärderingsmodeller mellan 1999 och 2001
189 Se bilaga 1A för signifikanstest: Skillnader i användandet av aktievärderingsmodeller mellan 1992 och
2001
190 Se bilaga 10 för korstabell: Användandet av betavärdering mot yrkeskategori 2001
191 Olbert, L, (1992), ”Värdering av aktier –Finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”
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Tabell 6.16: Upplevd lämplighet i betavärdering
Betavärdering* Olämplig Mycket lämplig Vet ej

1 2 3 4 5
2001 19% 19% 26% 7% 0% 29%

Oanvändbar Mycket användbar
1 2 3 4 5

1999 42,5% 25% 27,5% 5% 0%
1992 3,3% 40,2% 40,2% 14,0% 2,2%
* Skillnaderna mellan undersökningarna är signifikanta på 5 %-nivån

Av tabell 6.16 framgår att lämpligheten i användandet av betavärdering vid värdering av
aktier uppfattas vara lågt. Ingen av respondenterna har angett att modellen är mycket
lämplig. En stor del av respondenterna har angett att de inte vet hur lämplig modellen är vid
värdering av aktier. Förklaringen till denna höga siffra kan troligen även den hänföras till
resonemanget ovan om sättet att fråga på. Det kan även här argumenteras om ett annat
resultat skulle erhållas om frågan separerades från avsnittet under rubriken
aktievärderingsmodeller. Svaga tendenser på att lämpligheten i betavärdering är högre än
vad användandet visar kan skönjas, skillnaderna är dock inte signifikanta192. Man kan alltså
även för betavärdering konstatera att de finns en konsekvens i respondenternas val av
aktievärderingsmodell och hur lämpligheten i modellen uppfattas. Vid jämförelse med hur
lämpligheten uppfattas idag med de två tidigare undersökningarna uppvisar testen dock
signifikanta skillnader193,194. Lämpligheten i att använda betavärdering 1992 uppfattades
som betydligt högre än både 1999 och i dagsläget. Trenden visar att den högre uppfattade
lämpligheten gick relativt kraftigt tillbaka fram till 1999 för att sedan öka igen fram till
idag. Det faktum att betavärdering i stor utsträckning används som ett
riskbedömningsinstrument och inte som en aktievärderingsmodell kan liksom för
användande vara en orsak till att lämplighet för att använda betavärdering är låg. Det är
troligt att betavärdering i stor utsträckning används som ett komplement till andra
aktievärderingsmodeller eller till och med som en beståndsdel för att till exempel räkna ut
diskonteringsräntan i kassaflödesvärdering.

Tabell 6.17: Upplevd tillförlitlighet i betavärdering
Betavärdering Inte alls tillförlitlig Mycket tillförlitlig Vet ej

1 2 3 4 5
2001 18% 20% 20% 7% 0% 36%

Tillförlitligheten i betavärdering uppfattas som låg, ingen av respondenterna anser att
modellen är mycket tillförlitlig. Även här visar jämförelser mot användandet att det inte
finns några signifikanta skillnader mellan hur tillförlitlig modellen uppfattas vid värdering

192 Se bilaga 3 för signifikanstest: Användandet mot lämpligheten 2001
193 Se bilaga 2 för signifikanstest: Skillnader i upplevd lämplighet av aktievärderingsmodeller mellan 1999
och 2001
194 Se bilaga 2A för signifikanstest: Skillnader i upplevd lämplighet av aktievärderingsmodeller mellan 1992
och 2001
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av aktier och hur frekvent den används bland finansanalytiker195. Det bekräftar ytterligare
att respondenterna är konsekventa i sitt användande av betavärdering.

Det finns ett antal olika sätt att uppskatta och beräkna en tillgångs betavärde. Man skiljer
exempelvis på historiska skattningar av betavärden, framtida prognoser av betavärden och
kombinationer av dessa. Att basera ett betavärde på ett företags fundamentala karakteristika
är även något som växt fram. Det faktum att det förkommer många olika sätt att beräkna ett
betavärde på kan vara en förklaring till att en stor del av respondenterna inte har angett hur
tillförlitlig betavärdering är. En förklaring kan helt enkelt vara att de många olika sätten helt
enkelt ger olika tillförlitlighet.

6.7 Teknisk analys

Tabell 6.18: Användandet av teknisk analys
Teknisk analys* Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Känner ej till modellen
2001 48% 25% 19% 5% 5% 0%
1999 67,5% 15% 10% 2,5% 5%
1992 75,5% 13,9% 6,6% 2,9% 1,1%
* Ingen signifikant skillnad mellan vår undersökning och Malmer och Pettersson,
skillnaderna mellan vår undersökning och Olbert är signifikanta på 5 %-nivån

Användandet av teknisk analys är lågt. Över 70 procent har angett att de sällan eller aldrig
använder sig av teknisk analys. Det finns ingen signifikant skillnad i användandet mellan
1999 och idag196. Däremot är ökningen i användandet mellan 1992 och idag signifikant197.
Malmer och Pettersson konstaterade även 1999 att användandet av teknisk analys hade ökat
sedan Olberts undersökning 1992. Att användandet av teknisk analys bland svenska
finansanalytiker har ökat över perioden sedan 1992 är en trend som tydligt framgår i tabell
6.18. Anledningen till att den tekniska analysen har ökat i användarfrekvens bland svenska
finansanalytiker har troligen olika förklaringar. Malmer och Pettersson nämner att en
tänkbar förklaring kan vara att teknisk analys ursprungligen utvecklades på den
amerikanska marknaden och att det kan vara resultatet av en eftersläpningseffekt att den
först nu börjar användas mer frekvent på den svenska marknaden198. En undersökning gjord
1984 på den amerikanska marknaden av Arnold et al visar att användandet i USA var större
1984 än vad det är i Sverige idag199. Olbert resonerade 1992 att anledningen till det låga
användandet av teknisk analys i Sverige då kunde bero på att antalet investerare var
förhållandevis lågt, vilket medförde att omsättningen var låg. En förklaring till att teknisk

195 Se bilaga 6 för signifikanstest: Användandet mot tillförlitligheten 2001
196 Se bilaga 1 för signifikanstest: Skillnader i användandet av aktievärderingsmodeller mellan 1999 och 2001
197 Se bilaga 1A för signifikanstest: Skillnader i användandet av aktievärderingsmodeller mellan 1992 och
2001
198 Malmer, C., Pettersson, J., (1999) ”Aktievärdering – en studie av finansanalytikers val av
värderingsmodeller, värderingsfaktorer och informationskällor”,
199 Arnold J., Moizer P., Noreen E., (1984) “Investment Appraisal Methods of Financial Analysts: A
Comparative Study of U.S and U.K Practices”, The International Journal of Accounting
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analys ökat sedan dess skulle då kunna bero på att aktiviteten på den svenska
aktiemarknaden har ökat de senaste åren. Under tider med stora svängningar i
aktiekurserna, där investerare kan göra kortsiktiga vinster på snabba förändringar i
kurserna, kan den tekniska analysen få en större betydelse vid identifierandet av köpvärda
aktier på kort sikt. Volatila kurser ökar förmodligen finansanalytikers behov av att ha
tillförlitliga instrument för timing beslut, det vill säga behovet av att ha tillgång till
instrument som visar när det är tillfälle att gå in i eller ur en position. Hägg framhåller att
användningen av teknisk analys förutsätter en situation med en ineffektiv kapitalmarknad,
där viktig information endast kommer ett litet antal aktörer till handa200. Det kan givetvis
argumenteras om marknaden är ineffektiv idag eller inte, eller om viktig information endast
är förbehållet för en viss krets av aktörer på marknaden. Det troliga torde dock vara att
information lättare kan nås av fler personer idag än tidigare, då stora framsteg inom
informationsteknologi det senaste decenniet har bidragit till en bättre och snabbare
spridning av information till aktiemarknadens olika aktörer. Det troliga torde alltså vara att
ökningen i användandet av teknisk analys inte beror på att marknaden på senare tid blivit
mindre effektiv. En annan tänkbar förklaring till ökningen i användandet av teknisk analys
kan helt enkelt vara att det har blivit alltmer accepterat bland finansanalytiker att använda
sig av teknisk analys i värderingsarbetet. En ytterligare förklaring till att den tekniska
analysen har fått ett större användande, kan vara att det vid användande av modellen går att
producera en mängd olika diagram och kurvor som kan användas för att ge tyngd åt
analyserna hos naiva investerare. Arnold et al lyfter fram detta som en tänkbar anledning
till att teknisk analys var den näst mest använda värderingsmodellen efter fundamental
analys hos amerikanska finansanalytiker201.

Tabell 6.19: Upplevd lämplighet i teknisk analys
Teknisk analys* Olämplig Mycket lämplig Vet ej

1 2 3 4 5
2001 41% 30% 18% 2% 3% 6%

Oanvändbar Mycket användbar
1 2 3 4 5

1999 47,5% 35% 10% 2,5% 5%
1992 31,5% 49,1% 13,9% 4% 1,5%
* Ingen signifikant skillnad mellan vår undersökning och Malmer och Pettersson,
skillnaderna mellan vår undersökning och Olbert är signifikanta på 5 %-nivån

Lämpligheten i teknisk analys anses inte vara hög. De allra flesta, över 70 procent, har
angett de två lägsta värdena på hur de upplever lämpligheten. Det är ingen signifikant
skillnad mellan användandet och hur lämpligheten i teknisk analys upplevs av
finansanalytiker idag202. Finansanalytikers agerande verkar alltså vara konsekvent, de som

200 Hägg, C., (1989), ”Värdering av aktier”
201 Arnold J., Moizer P., Noreen E., (1984): Investment Appraisal Methods of Financial Analysts: A
Comparative Study of US and UK Practices, International Journal Accounting
202 Se bilaga 3 för signifikanstest: Användandet mot lämpligheten 2001
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inte använder teknisk analys anser inte heller att modellen är lämplig att använda vid
värdering av aktier.

Lämpligheten upplevdes som något högre 1999, men skillnaden är inte signifikant203.
Däremot är minskningen i den upplevda lämpligheten sedan 1992 signifikant204. Det kan
alltså konstateras att användandet av teknisk analys har ökat sedan 1992 trots att den
upplevda lämpligheten har minskat under samma period. Det ökade användandet kan alltså
inte förklaras av att finansanalytiker upplever att teknisk analys blivit mer lämplig att
använda idag.

Tabell 6.20: Upplevd tillförlitlighet i teknisk analys
Teknisk analys Inte alls tillförlitlig Mycket tillförlitlig Vet ej

1 2 3 4 5
2001 46% 23% 12% 3% 2% 15%

Tillförlitligheten i teknisk analys upplevs som låg vilket stämmer överens med graden av
användande. Det är inte någon signifikant skillnad mellan användandet av teknisk analys
och hur tillförlitligheten upplevs205. Det innebär att finansanalytiker agerar logiskt, de
använder inte modellen när de inte tycker den är tillförlitlig.

Med teknisk analys tittar man på historiska priser för att försöka förutspå framtida priser.
En ofta framförd kritik mot teknisk analys är att den förutsätter att marknaden inte är
effektiv. Om en marknad är effektiv finns redan alla historiska priser avspeglade i de
befintliga priserna på marknaden. Detta är en trolig orsak till varför finansanalytiker i
Sverige idag inte anser att teknik analys är en tillförlitlig modell för värdering av aktier.

6.8 Flockbeteende
I detta avsnitt diskuteras och analyseras vilket värde finansanalytiker sätter på andra
analytikers analyser och prognoser samt i vilken utsträckning de påverkas av andra
analytikers analyser och prognoser. Detta ska vi koppla till ålder och erfarenhet hos
finansanalytiker för att se om det finns ett samband. Vi ska även se hur värdet till andra
analytiker, och påverkan från andra analytiker skiljer sig åt mellan de olika yrkes-
kategorierna: finansanalytiker, portfölj-/kapitalförvaltare206 och Corporate Finance.

Genomsnittet för det värde finansanalytiker sätter till andra analytikers analyser och
prognoser ligger på 2,9, vilket innebär att finansanalytiker angett att de sätter ett medelstort

203 Se bilaga 2 för signifikanstest: Skillnader i upplevd lämplighet av aktievärderingsmodeller mellan 1999
och 2001
204 Se bilaga 2A för signifikanstest: Skillnader i upplevd lämplighet av aktievärderingsmodeller mellan 1992
och 2001
205 Se bilaga 6 för signifikanstest: Användandet mot tillförlitligheten 2001
206 I fortsättningen anges endast portföljförvaltare när portfölj-/kapitalförvaltare menas
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värde på dessa. Vi har undersökt om analytiker med olika erfarenhet och ålder sätter olika
högt värde till andra analytikers analyser och prognoser. Det går att utläsa vissa tendenser
som tyder på att analytiker som arbetat ett färre antal år i branschen sätter ett högre värde
till andra analytikers analyser och prognoser än analytiker som arbetat längre. Analytiker
som har arbetat i branschen i mindre än fem år sätter värdet 2,96 (medelvärde) på andra
analytikers analyser och prognoser. Detta värde avtar något för analytiker som har jobbat 6-
10 år och ytterligare något för de som jobbat mer än elva år207. Skillnaderna är dock inte
signifikanta208.

Ett liknande mönster kan utläsas vad gäller påverkan från andra analytikers analyser och
prognoser. De som jobbat färre antal år i branschen tenderar att påverkas mer av andra
analytikers prognoser än de som har jobbat fler år i branschen. Påverkan avtar sedan ju
längre tid analytikern varit verksam i branschen.209 Det går alltså att se tendenser som
uppvisar en mindre påverkan från andra analytikers prognoser ju längre man har varit
verksam i branschen. Detta resultat ligger i linje med vad Hong et al fann gälla för
amerikanska finansanalytiker, om att mer oerfarna analytiker är mer benägna att ”följa med
strömmen” och göra som andra analytiker210. Den avtagande påverkan är dock inte
signifikant211.

Vid en jämförelse mellan finansanalytikers ålder och det värde de sätter på andra
analytikers analyser och prognoser går det inte att utläsa någon direkt skillnad212. Genom
att dela in ålderskategorierna i två grupper, 20-35 och 36-55 försökte vi se om det på detta
sätt gick att utläsa ett samband213. Inte heller detta visade några tendenser som stödjer de
teorier som säger att yngre analytiker tenderar att vara mer benägna att följa andra
analytikers analyser och prognoser.

Inte heller vad gäller påverkan från andra analytikers analyser och prognoser kan något
speciellt samband mellan ålder och påverkan utrönas.214 Det framkommer alltså ingenting
som vare sig styrker eller förkastar Hong et als påstående om att yngre analytiker är mer
benägna att påverkas av andra analytiker. Genom att även här dela in ålderskategorierna i
två grupper, 20-35 och 36-55 försökte vi se om det på detta sätt gick att utläsa ett samband.

207 Antalet observationer för analytiker som jobbat mindre än 2 år och för analytiker som jobbat 21-40 år är
för få för att några tendenser ska kunna utläsas, därför har dessa båda kategorier slagits ihop med kategorierna
för 2-5 respektive 11-20 år i branschen.
208 Se bilaga 12 för korstabell och signifikanstest: Antalet år i branschen mot värde till andra analytikers
analyser och prognoser
209 Se bilaga 13 för korstabell: Antalet år i branschen mot påverkan av andra analytikers analyser och
prognoser
210 Hong, H., Kubik, J. D., Solomon, A., (2000), ”Security analysts' career concerns and herding of earnings
forecasts”, Rand Journal of Economics
211Se bilaga 13 för signifikanstest: Antalet år i branschen mot påverkan av andra analytikers analyser och
prognoser
212 Se bilaga 14 för korstabell: Alla ålderskategorier mot värde till andra analytikers analyser och prognoser
213 Se bilaga 15 för korstabell: Ålder uppdelat i två kategorier mot värde till andra analytikers analyser och
prognoser
214 Se bilaga 16 för korstabell: Alla ålderskategorier mot påverkan av andra analytikers analyser och
prognoser
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Detta visade förvånande nog att påverkan i den yngre gruppen var mindre än i den större,
alltså tvärt emot vad Hong et al säger215.

Genom att göra en uppdelning av de olika yrkeskategorierna i finansanalytiker, portfölj-
/kapitalförvaltare och Corporate Finance undersökte vi om det fanns någon skillnad på
vilket värde de olika analytikerna sätter på andra analytikers analyser och prognoser. Vissa
tendenser till att finansanalytiker sätter ett lägre värde på andra analytikers prognoser än
vad portföljförvaltare gör kunde utläsas216. Den yrkeskategori som sätter allra störst värde
på andra analytikers analyser och prognoser är Corporate Finance. Det bör dock noteras att
de observationer vi har för denna bransch är för få för att vi ska kunna se tendenser till att
det generellt är så för Corporate Finance-branschen. Corporate Finance avdelningar
värderar företag och sätter ett värde på en aktie vid bland annat börsnoteringar. I detta läge
är det knappast troligt att andra analytikers prognoser är särskilt relevanta. Däremot skulle
andra analytikers analyser och prognoser kunna vara av värde för en Corporate Finance
avdelning i de fall de har hand om en nyemission eller ett byte av börslista. Tidigare
analyser skulle då bland annat kunna ge en indikation på vilket mottagande man kan
förvänta sig av marknaden.

Även en viss skillnad i vilken utsträckning som finansanalytiker och portföljförvaltare
påverkas av andra analytikers prognoser och analyser kunde urskiljas. Finansanalytiker har
angett att de påverkas minst av de tre yrkeskategorierna medan portföljförvaltare uppgett att
de påverkas mest217. Tidigare undersökningar visar att institutionella placerare fäster stor
vikt vid andra professionella placerares råd vad gäller deras köp- och säljbeslut. Att
tendenser i vår undersökning visar att portföljförvaltare sätter ett större värde till andra
analytikers analyser samt påverkas mer av dem än vad finansanalytiker gör, verkar stämma
överens med detta.

Finansanalytiker gör större företagsanalyser med noggranna och grundliga värderingar av
aktier vilka sedan ligger till grund för de analyser som portfölj- och kapitalförvaltarna gör
för att fatta sina investeringsbeslut. På detta följer att det är naturligt att portföljförvaltare i
vår undersökning sätter ett högt värde till andra analytikers analyser och prognoser, vilket
förklarar de resultat vi fått.

Viss kritik kan riktas mot hur svaren på dessa frågor i enkäten förhåller sig till hur det ser ut
i verkligheten. Man kan förmoda att svaren kan vara något snedvridna då det antagligen
råder en viss motvilja hos analytikerna att erkänna om de sätter ett stort värde på andra
analytikers prognoser. Trots att enkäten är anonym råder det nog en viss grad av själv-
bedrägeri där analytiker kanske inte är medvetna om det inflytande som omgivningen och
andra analytiker har på dem och deras analyser. Det kan också vara så att det finns en viss
motvilja mot att svara på en fråga som innebär något negativt för dem själva. Det är också

215 Se bilaga 17 för korstabell: Ålder uppdelat i två kategorier mot påverkan av andra analytikers analyser och
prognoser
216 Se bilaga 18 för korstabell: Yrkeskategorier mot värde till andra analytikers analyser och prognoser
217 Se bilaga 18 för korstabell: Yrkeskategorier mot påverkan av andra analytikers analyser och prognoser



Aktievärderingsmodeller - användande, lämplighet och tillförlitlighet

76

möjligt att analytiker känner att de på något sätt lämnar ut branschen ifall de säger att de
sneglar på andra analytiker i stor utsträckning när de gör sina analyser. En viktig aspekt att
tänka på vid en jämförelse med exempelvis Hong et al, är att de utförde faktiska mätningar
och observationer av i vilken utsträckning analytiker följs åt i sina prognoser. I vår
undersökning har vi istället frågat analytikerna vilket värde de sätter på andras analyser och
i vilken utsträckning de påverkas. Detta gör att det kan ligga en viss bias i svaren.

Marknadsaktörer är mer benägna att gå i flock under perioder med stora börsrörelser. De
behöver då inte sätta något på spel eller själv riskera något. En förklaring till flockbeteende
på börsen kan vara den stora osäkerhet och de ovanligt kraftiga kurssvängningarna som
varit i vissa branscher under de senaste åren. Det är tänkbart att vissa analytiker är rädda för
att göra fel och i slutändan för att förlora jobbet. I sin studie pekar Hong et al på det faktum
att oerfarna analytiker lättare förlorar arbetet än vad erfarna analytiker gör om de gör fel218.
För att undvika att göra fel är det möjligt att benägenheten att ta efter andra analytiker ökar.
Äldre analytiker känner sig enligt detta resonemang troligen säkrare i sin position och
behöver kanske därför inte ta lika stor hänsyn till vad andra analytiker gör. Det är även
troligt att de välkända och dokumenterat duktiga analytikerna får agera lite av ledare.
Övriga analytiker undviker då genom att följa dessa risken att ”göra bort sig” genom att
komma med en felaktig analys.

218 Hong, H., Kubik, J. D., Solomon, A., (2000), ”Security analysts' career concerns and herding of earnings
forecasts”, Rand Journal of Economics
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7 Sammanfattande kommentarer

I detta kapitel skall vi sammanfatta det vi funnit över hur användandet av olika
aktievärderingsmodeller ser ut bland svenska finansanalytiker, samt hur de uppfattar
lämpligheten och tillförlitligheten i modellerna. Vi sammanfattar även vad vi kommit fram
till vid jämförelse med tidigare studier angående hur användandet och den upplevda
lämpligheten förändrats över tiden. Vi avslutar med en sammanfattning beträffande
finansanalytikers benägenhet att följa andra analytikers analyser och prognoser.

Den aktievärderingsmodell som idag används i störst utsträckning av svenska finans-
analytiker är kassaflödesvärdering. Det är även den värderingsmodell som anses vara mest
lämplig vid aktievärdering, vilket kan förklara den höga användningen. Därefter följer
relativvärdering och P/E-talsvärdering som också används i stor utsträckning. Den
upplevda lämpligheten i dessa modeller tenderar att skilja sig från användandet av
modellerna. Att det inte finns en överensstämmelse mellan användandet och den upplevda
lämpligheten i aktievärderingsmodellerna tyder här på att finansanalytiker kanske inte alltid
agerar konsekvent i sitt val av värderingsmodell. Substansvärdering, Gordons modell och
betavärdering används av svenska finansanalytiker men inte alls i lika stor utsträckning som
de tre mest använda modellerna. Då den upplevda lämpligheten i dessa modeller även
tenderar att vara låg tyder även detta på ett konsekvent handlande vid valet av
värderingsmodell. Den aktievärderingsmodell som används minst är teknisk analys, vilket
även återspeglas i den upplevda lämpligheten i modellen.

För att kunna dra slutsatser av hur användandet av aktievärderingsmodeller har förändrats
har jämförelser gjorts med studier från 1992 och 1999. Vi kan konstatera att användandet
av kassaflödesvärdering har ökat något sedan 1999, medan ökningen sedan 1992 är
markant. Från att då knappt ha varit använd har kassaflödesvärdering idag blivit den mest
använda aktievärderingsmodellen på den svenska marknaden. Från att 1999 ha varit den
mest använda modellen har P/E-talsvärdering minskat i användning och är jämte
relativvärdering de näst efter kassaflödesvärdering mest använda värderingsmodellerna
idag. Jämfört med 1999 har användandet av substansvärdering inte direkt förändrats utan
ligger kvar på en konstant nivå. Däremot har användandet av Gordons modell ökat sedan
1999. Betavärdering har ökat marginellt i användande sedan 1999. Däremot kan vi
konstatera att betavärdering totalt har minskat något sedan 1992. Användandet av teknisk
analys i Sverige är idag lågt, sedan 1992 har modellen dock fått en ökad användning bland
svenska finansanalytiker.

Kassaflödesvärdering är den aktievärderingsmodell som anses ha högst tillförlitlighet. Dock
tenderar en stor del av de som alltid använder modellen att ange ett lägre värde på
tillförlitligheten i modellen. Efter kassaflödesvärdering är relativvärdering och P/E-
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talsvärdering de aktievärderingsmodeller som anses ha störst tillförlitlighet. Även här
tenderar de som använder modellerna i stor utsträckning att ange lägre värden på
tillförlitligheten. Tillförlitligheten i Gordons modell anses vara låg. Här råder det ett
omvänt förhållande gentemot de ovan nämnda fundamentala aktievärderingsmodellerna,
analytikers förtroende för modellen tenderar att vara högre än vad användandet visar. De
som använder substansvärdering tenderar även att tycka den är tillförlitlig. Detsamma gäller
för betavärdering och teknisk analys. Betavärdering är den modell som finansanalytikerna
anser har näst lägst tillförlitlighet och teknisk analys är den modell som upplevs som minst
tillförlitlig av de olika aktievärderingsmodellerna.

Tendenser tyder på att finansanalytiker som arbetat ett färre antal år i branschen sätter ett
högre värde till andra analytikers analyser och prognoser än de som arbetat fler år i
branschen. Finansanalytiker med mindre erfarenhet tenderar även att påverkas mer av andra
analytiker. Detta visar att det finns en tendens till att mindre erfarna finansanalytiker på den
svenska marknaden är mer benägna att följa strömmen och göra som andra analytiker än de
med mer erfarenhet. Detta mönster återspeglades även när vi undersökte hur
finansanalytikers ålder förhöll sig till påverkan från andra analytikers analyser och
prognoser. Yngre analytiker tenderar att påverkas i större grad än äldre.
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8 Förslag till vidare forskning
Under uppsatsens gång har vi upptäckt intressanta infallsvinklar inom ämnesområdet som
skulle kunna vara intressanta för vidare studier.

Vår undersökning grundar sig på ett selektivt urval av finansanalytiker som vi nått genom
Internet. Detta innebär att urvalet inte med säkerhet är representativt för alla Sveriges
finansanalytiker. Det hade varit intressant att genom att tillämpa vårt tillvägagångssätt och
göra undersökningen på ett större slumpmässigt urval se om resultatet hade blivit
annorlunda. Det hade även varit intressant om undersökningen också hade gjorts på
utländska marknader, och att man utifrån det analyserat och jämfört användandet,
lämpligheten och tillförlitligheten i de olika aktievärderingsmodellerna.

Börspsykologi har under den senaste tiden diskuterats i media. Det hade varit intressant att
gå djupare in och analysera specifika faktorer som påverkar finansanalytiker. Det hade även
varit intressant att mäta i vilken utsträckning analytiker följs åt i sina analyser både på den
svenska marknaden och på de utländska marknaderna. Detta skulle kunna genomföras med
hjälp av en kvalitativ metod, som grundar sig på djupintervjuer med finansanalytikerna. Ett
annat alternativ kan vara att faktiskt jämföra olika analytikers analyser och prognoser med
andra analytikers analyser och prognoser för att se i vilken omfattning efter varandra
följande analyser tenderar att likna varandra.
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Bilaga 1

Signifikanstest:

Skillnader i användandet av aktievärderingsmodeller mellan 1999 och 2001

Kassaflödesvärdering
One-Sample Statistics

40 3,75 1,354 ,214Anv.Kassa 1999
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-2,242 39 ,031 -,48 -,91 -,05Anv.Kassa 1999
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 4.23

Substansvärdering
One-Sample Statistics

40 2,73 1,240 ,196Anv. Sub 1999
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-1,250 39 ,219 -,25 -,64 ,15Anv. Sub 1999
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 2.97

P/E-talsvärdering
One-Sample Statistics

40 4,28 ,905 ,143Anv.P/E 1999
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

2,130 39 ,040 ,31 ,02 ,59Anv.P/E 1999
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3.97
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Gordons modell
One-Sample Statistics

40 1,70 ,992 ,157Anv. Gor 1999
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-3,314 39 ,002 -,52 -,84 -,20Anv. Gor 1999
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 2.22

Betavärdering
One-Sample Statistics

40 1,80 1,224 ,193Anv. Beta 1999
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-1,189 39 ,242 -,23 -,62 ,16Anv. Beta 1999
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 2.03

Teknisk analys
One-Sample Statistics

40 1,63 1,102 ,174Anv. Tek 1999
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-1,808 39 ,078 -,31 -,67 ,04Anv. Tek 1999
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 1.94
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Bilaga 1A

Signifikanstest:

Skillnader i användandet av aktievärderingsmodeller mellan 1992 och 2001

Betavärdering
One-Sample Statistics

273 2,08 ,963 ,058Anv. Beta 1992
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

,868 272 ,386 ,05 -,06 ,17Anv. Beta 1992
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 2.03

Teknisk analys
One-Sample Statistics

273 1,40 ,826 ,050Anv. Tek 1992
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-10,740 272 ,000 -,54 -,64 -,44Anv. Tek 1992
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 1.94



Aktievärderingsmodeller - användande, lämplighet och tillförlitlighet

88

Bilaga 2
Signifikanstest:
Skillnader i upplevd lämplighet av aktievärderingsmodeller mellan 1999 och
2001

Kassaflödesvärdering
One-Sample Statistics

40 4,25 ,954 ,151Lämp. Kassa 1999
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-,133 39 ,895 -,02 -,33 ,29Lämp. Kassa 1999
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 4.27

Substansvärdering
One-Sample Statistics

40 2,83 1,196 ,189Lämp. Sub 1999
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

,026 39 ,979 ,01 -,38 ,39Lämp. Sub 1999
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 2.82

P/E-talsvärdering
One-Sample Statistics

40 3,90 1,008 ,159Lämp. P/E 1999
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

2,762 39 ,009 ,44 ,12 ,76Lämp. P/E 1999
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3.46



Aktievärderingsmodeller - användande, lämplighet och tillförlitlighet

89

Gordons modell
One-Sample Statistics

40 2,23 1,165 ,184Lämp. Gor 1999
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-1,655 39 ,106 -,30 -,68 ,07Lämp. Gor 1999
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 2.53

Betavärdering
One-Sample Statistics

40 1,95 ,959 ,152Lämp. Beta 1999
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

2,241 39 ,031 ,34 ,03 ,65Lämp. Beta 1999
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 1.61

Teknisk analys

One-Sample Statistics

40 1,83 1,059 ,168Lämp. Tek 1999
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

,388 39 ,700 ,06 -,27 ,40Lämp. Tek 1999
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 1.76
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Bilaga 2A

Signifikanstest:

Skillnader i upplevd lämplighet av aktievärderingsmodeller mellan 1992 och
2001

Betavärdering
One-Sample Statistics

273 2,71 ,826 ,050Lämp. Beta 1992
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

22,081 272 ,000 1,10 1,01 1,20Lämp. Beta 1992
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 1.61

Teknisk analys
One-Sample Statistics

273 1,95 ,865 ,052Lämp. Tek 1992
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

3,607 272 ,000 ,19 ,09 ,29Lämp. Tek 1992
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 1.76
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Bilaga 3

Signifikanstest:
Användandet mot lämpligheten 2001

Kassaflödesvärdering
One-Sample Statistics

62 4,27 ,872 ,111Lämp. Kassa 2001
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

,399 61 ,691 ,04 -,18 ,27Lämp. Kassa 2001
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 4.23

Substansvärdering
One-Sample Statistics

61 2,82 1,162 ,149Lämp. Sub 2001
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-1,010 60 ,316 -,15 -,45 ,15Lämp. Sub 2001
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 2.97

Relativvärdering

One-Sample Statistics

61 3,59 1,006 ,129Lämp. Rel 2001
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-3,181 60 ,002 -,41 -,67 -,15Lämp. Rel 2001
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 4.0
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P/E-talsvärdering
One-Sample Statistics

63 3,46 1,029 ,130Lämp. P/E 2001
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-3,931 62 ,000 -,51 -,77 -,25Lämp. P/E 2001
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3.97

Gordons modell
One-Sample Statistics

62 2,53 1,238 ,157Lämp. Gor 2001
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

1,987 61 ,051 ,31 ,00 ,63Lämp. Gor 2001
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 2.22

Betavärdering
One-Sample Statistics

62 1,61 1,323 ,168Lämp. Beta 2001
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-2,483 61 ,016 -,42 -,75 -,08Lämp. Beta 2001
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 2.03
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Teknisk analys
One-Sample Statistics

63 1,76 1,073 ,135Lämp. Tek 2001
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-1,317 62 ,193 -,18 -,45 ,09Lämp. Tek 2001
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 1.94
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Bilaga 4

Signifikanstest:

Användandet av kassaflödesvärdering i förhållande till övriga aktievärderings-
modeller

One-Sample Statistics

64 2,97 1,083 ,135

64 4,00 ,992 ,124

65 3,97 ,918 ,114

65 2,22 1,269 ,157

65 2,03 1,262 ,157

65 1,94 1,130 ,140

Anv. Sub 2001

Anv. Rel 2001

Anv. P/E 2001

Anv. Gor 2001

Anv. Beta 2001

Anv Tek 2001

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

One-Sample Test

-9,314 63 ,000 -1,26 -1,53 -,99

-1,855 63 ,068 -,23 -,48 ,02

-2,290 64 ,025 -,26 -,49 -,03

-12,804 64 ,000 -2,01 -2,33 -1,70

-14,049 64 ,000 -2,20 -2,51 -1,89

-16,346 64 ,000 -2,29 -2,57 -2,01

Anv. Sub 2001

Anv. Rel 2001

Anv. P/E 2001

Anv. Gor 2001

Anv. Beta 2001

Anv Tek 2001

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 4.23
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Bilaga 5

Signifikanstest:

Tillförlitligheten i kassaflödesvärdering i förhållande till övriga
aktievärderingsmodeller

One-Sample Statistics

57 2,86 1,172 ,155

61 3,15 ,946 ,121

60 3,10 ,877 ,113

60 2,53 1,171 ,151

39 2,23 ,986 ,158

52 1,73 ,972 ,135

Till. Sub 2001

Till. Rel 2001

Till. P/E 2001

Till Gor 2001

Till. Beta 2001

Till. Tek 2001

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

One-Sample Test

-5,415 56 ,000 -,84 -1,15 -,53

-4,562 60 ,000 -,55 -,79 -,31

-5,298 59 ,000 -,60 -,83 -,37

-7,716 59 ,000 -1,17 -1,47 -,86

-9,308 38 ,000 -1,47 -1,79 -1,15

-14,602 51 ,000 -1,97 -2,24 -1,70

Till. Sub 2001

Till. Rel 2001

Till. P/E 2001

Till Gor 2001

Till. Beta 2001

Till. Tek 2001

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3.70
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Bilaga 6

Signifikanstest:

Användandet mot tillförlitligheten 2001

Kassaflödesvärdering
One-Sample Statistics

61 3,70 ,919 ,118Till. Kassa 2001
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-4,462 60 ,000 -,53 -,76 -,29Till. Kassa 2001
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 4.23

Substansvärdering
One-Sample Statistics

57 2,86 1,172 ,155Till. Sub 2001
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-,711 56 ,480 -,11 -,42 ,20Till. Sub 2001
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 2.97

Relativvärdering
One-Sample Statistics

61 3,15 ,946 ,121Till. Rel 2001
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-7,039 60 ,000 -,85 -1,09 -,61Till. Rel 2001
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 4.0
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P/E-talsvärdering
One-Sample Statistics

60 3,10 ,877 ,113Till. P/E 2001
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-7,682 59 ,000 -,87 -1,10 -,64Till. P/E 2001
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3.97

Gordons modell
One-Sample Statistics

60 2,53 1,171 ,151Till Gor 2001
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

2,072 59 ,043 ,31 ,01 ,62Till Gor 2001
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 2.22

Teknisk analys
One-Sample Statistics

52 1,73 ,972 ,135Till. Tek 2001
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

-1,551 51 ,127 -,21 -,48 ,06Till. Tek 2001
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 1.94
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Betavärdering

One-Sample Statistics

39 2,23 ,986 ,158Till. Beta 2001
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

1,272 38 ,211 ,20 -,12 ,52Till. Beta 2001
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 2.03
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Bilaga 7

Korstabell

Användandet mot upplevd tillförlitlighet i kassaflödesvärdering

Anv. Kassa 2001 * Till. Kassa 2001 Crosstabulation

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

1 1

100,0% 100,0%

2 2 1 1 6

33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 100,0%

1 9 10 2 22

4,5% 40,9% 45,5% 9,1% 100,0%

8 14 8 30

26,7% 46,7% 26,7% 100,0%

1 4 19 25 12 61

1,6% 6,6% 31,1% 41,0% 19,7% 100,0%

Count

% within Anv. Kassa 2001

Count

% within Anv. Kassa 2001

Count

% within Anv. Kassa 2001

Count

% within Anv. Kassa 2001

Count

% within Anv. Kassa 2001

Count

% within Anv. Kassa 2001

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Alltid

Anv.
Kassa
2001

Total

Inte alls
tillförlitlig 2 3 4

Mycket
tillförlitlig

Till. Kassa 2001

Total
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Bilaga 8

Korstabell

Användandet mot upplevd tillförlitlighet i substansvärdering

Anv. Sub 2001 * Till. Sub 2001 Crosstabulation

2 1 3

66,7% 33,3% 100,0%

4 6 1 6 17

23,5% 35,3% 5,9% 35,3% 100,0%

4 13 1 1 19

21,1% 68,4% 5,3% 5,3% 100,0%

2 1 4 6 13

15,4% 7,7% 30,8% 46,2% 100,0%

1 1 3 5

20,0% 20,0% 60,0% 100,0%

9 12 18 14 4 57

15,8% 21,1% 31,6% 24,6% 7,0% 100,0%

Count

% within Anv. Sub 2001

Count

% within Anv. Sub 2001

Count

% within Anv. Sub 2001

Count

% within Anv. Sub 2001

Count

% within Anv. Sub 2001

Count

% within Anv. Sub 2001

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Alltid

Anv.
Sub
2001

Total

Inte alls
tillförlitlig 2 3 4

Mycket
tillförlitlig

Till. Sub 2001

Total
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Bilaga 9

Korrelation mellan användandet av olika aktievärderingsmodeller

Correlations

1 ,023 ,273* ,100 ,209 ,100 -,016

, ,860 ,029 ,429 ,096 ,427 ,899

65 64 64 65 65 65 65

,023 1 ,001 ,143 ,303* -,034 ,256*

,860 , ,991 ,259 ,015 ,792 ,041

64 64 63 64 64 64 64

,273* ,001 1 ,402** ,150 -,025 ,014

,029 ,991 , ,001 ,236 ,843 ,912

64 63 64 64 64 64 64

,100 ,143 ,402** 1 ,274* ,298* ,194

,429 ,259 ,001 , ,027 ,016 ,122

65 64 64 65 65 65 65

,209 ,303* ,150 ,274* 1 ,123 ,151

,096 ,015 ,236 ,027 , ,330 ,230

65 64 64 65 65 65 65

,100 -,034 -,025 ,298* ,123 1 ,231

,427 ,792 ,843 ,016 ,330 , ,064

65 64 64 65 65 65 65

-,016 ,256* ,014 ,194 ,151 ,231 1

,899 ,041 ,912 ,122 ,230 ,064 ,

65 64 64 65 65 65 65

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Anv. Kassa 2001

Anv. Sub 2001

Anv. Rel 2001

Anv. P/E 2001

Anv. Gor 2001

Anv. Beta 2001

Anv Tek 2001

Anv. Kassa
2001 nv. Sub 2001 nv. Rel 2001 nv. P/E 2001 nv. Gor 2001

Anv. Beta
2001 nv Tek 2001

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.
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Bilaga 10

Korstabell

Användning av betavärdering mot yrkeskategori 2001

Sysselsättning * Anv. Beta 2001 Crosstabulation

23 9 1 3 3 39

59,0% 23,1% 2,6% 7,7% 7,7% 100,0%

3 7 6 1 1 18

16,7% 38,9% 33,3% 5,6% 5,6% 100,0%

4 2 1 1 8

50,0% 25,0% 12,5% 12,5% 100,0%

30 18 7 5 5 65

46,2% 27,7% 10,8% 7,7% 7,7% 100,0%

Count

% within Sysselsättn

Count

% within Sysselsättn

Count

% within Sysselsättn

Count

% within Sysselsättn

Finansanalytiker

Portföljförvaltare
apitalförvaltare

Corporate Financ

Sysselsättning

Total

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

Anv. Beta 2001

Total
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Bilaga 11

Korstabell

Användandet mot tillförlitligheten i kassaflödesvärdering

Anv. Kassa 2001 * Till. Kassa 2001 Crosstabulation

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

1 1

100,0% 100,0%

2 2 1 1 6

33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 100,0%

1 9 10 2 22

4,5% 40,9% 45,5% 9,1% 100,0%

8 14 8 30

26,7% 46,7% 26,7% 100,0%

1 4 19 25 12 61

1,6% 6,6% 31,1% 41,0% 19,7% 100,0%

Count

% within Anv. Kassa 2001

Count

% within Anv. Kassa 2001

Count

% within Anv. Kassa 2001

Count

% within Anv. Kassa 2001

Count

% within Anv. Kassa 2001

Count

% within Anv. Kassa 2001

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Alltid

Anv.
Kassa
2001

Total

Inte alls
tillförlitlig 2 3 4

Mycket
tillförlitlig

Till. Kassa 2001

Total



Aktievärderingsmodeller - användande, lämplighet och tillförlitlighet

104

Bilaga 12

Korstabell

Antal år i branschen mot värde till andra analytikers analyser och prognoser

Antal år i branschen * Värde till andra analytikers analyser Crosstabulation

2 6 15 7 1 31

6,5% 19,4% 48,4% 22,6% 3,2% 100,0%

6 9 2 17

35,3% 52,9% 11,8% 100,0%

7 6 3 16

43,8% 37,5% 18,8% 100,0%

2 19 30 12 1 64

3,1% 29,7% 46,9% 18,8% 1,6% 100,0%

Count

% within Antal
år i branschen

Count

% within Antal
år i branschen

Count

% within Antal
år i branschen

Count

% within Antal
år i branschen

0-5 år

6-10 år

11-40 år

Antal år i
branschen

Total

Litet värde 2 3 4 Stort värde

Värde till andra analytikers analyser

Total

Signifikanstest
Statistics

31 17 16

2,97 2,76 2,75

ValidN

Mean

0-5 år 6-10 år 11-40 år

One-Sample Statistics

31 2,97 ,912 ,1640-5 år
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

1,329 30 ,194 ,22 -,12 ,550-5 år
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 2.75

One-Sample Statistics

17 2,76 ,664 ,1616-10 år
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean
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One-Sample Test

,091 16 ,928 ,01 -,33 ,366-10 år
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 2.75
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Bilaga 13

Korstabell

Antal år i branschen mot påverkan av andra analytikers analyser och
prognoser

Antal år i branschen * Påverkan av andra analytikers analyser Crosstabulation

5 8 14 4 31

16,1% 25,8% 45,2% 12,9% 100,0%

4 5 7 1 17

23,5% 29,4% 41,2% 5,9% 100,0%

3 7 5 1 16

18,8% 43,8% 31,3% 6,3% 100,0%

12 20 26 6 64

18,8% 31,3% 40,6% 9,4% 100,0%

Count

% within Antal
år i branschen

Count

% within Antal
år i branschen

Count

% within Antal
år i branschen

Count

% within Antal
år i branschen

0-5 år

6-10 år

11-40 år

Antal år i
branschen

Total

Påverkas ej 2 3 4

Påverkan av andra analytikers analyser

Total

Signifikanstest
Statistics

31 17 16

0 14 15

2,55 2,29 2,25

Valid

Missing

N

Mean

0-5 år 6-10 år 11-40 år

One-Sample Statistics

31 2,55 ,925 ,1660-5 år
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

1,796 30 ,083 ,30 -,04 ,640-5 år
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 2.25
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One-Sample Statistics

17 2,29 ,920 ,2236-10 år
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

,198 16 ,846 ,04 -,43 ,526-10 år
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 2.25
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Bilaga 14

Korstabell

Alla ålderskategorier mot värde till andra analytikers analyser och prognoser

Ålder * Värde till andra analytikers analyser Crosstabulation

1 2 3

33,3% 66,7% 100,0%

1 4 7 3 15

6,7% 26,7% 46,7% 20,0% 100,0%

1 6 8 4 19

5,3% 31,6% 42,1% 21,1% 100,0%

4 10 14

28,6% 71,4% 100,0%

2 2 4

50,0% 50,0% 100,0%

1 2 3

33,3% 66,7% 100,0%

1 2 3

33,3% 66,7% 100,0%

2 19 29 11 61

3,3% 31,1% 47,5% 18,0% 100,0%

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

20-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

50-55

Ålder

Total

Litet värde 2 3 4

Värde till andra analytikers analyser

Total
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Bilaga 15

Korstabell

Ålder uppdelade i två kategorier mot värde till andra analytikers analyser och
prognoser

Ålder * Värde till andra analytikers analyser Crosstabulation

2 11 17 7 37

5,4% 29,7% 45,9% 18,9% 100,0%

8 12 4 24

33,3% 50,0% 16,7% 100,0%

2 19 29 11 61

3,3% 31,1% 47,5% 18,0% 100,0%

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

20-35

36-55

Ålder

Total

Litet värde 2 3 4

Värde till andra analytikers analyser

Total
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Bilaga 16

Korstabell

Alla ålderskategorier mot påverkan av andra analytikers analyser och
prognoser

Ålder * Påverkan av andra analytikers analyser Crosstabulation

1 2 3

33,3% 66,7% 100,0%

4 3 6 2 15

26,7% 20,0% 40,0% 13,3% 100,0%

4 7 7 1 19

21,1% 36,8% 36,8% 5,3% 100,0%

3 3 7 1 14

21,4% 21,4% 50,0% 7,1% 100,0%

3 1 4

75,0% 25,0% 100,0%

1 1 1 3

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

2 1 3

66,7% 33,3% 100,0%

12 19 24 6 61

19,7% 31,1% 39,3% 9,8% 100,0%

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

20-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

50-55

Ålder

Total

Påverkas ej 2 3 4

Påverkan av andra analytikers analyser

Total
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Bilaga 17

Korstabell

Ålder uppdelat i två kategorier mot påverkan av andra analytikers analyser och
prognoser

Ålder * Påverkan av andra analytikers analyser Crosstabulation

8 11 15 3 37

21,6% 29,7% 40,5% 8,1% 100,0%

4 8 9 3 24

16,7% 33,3% 37,5% 12,5% 100,0%

12 19 24 6 61

19,7% 31,1% 39,3% 9,8% 100,0%

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

20-35

36-55

Ålder

Total

Påverkas ej 2 3 4

Påverkan av andra analytikers analyser

Total
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Bilaga 18

Korstabell

Yrkeskategorier mot påverkan av andra analytikers analyser och prognoser

Sysselsättning * Värde till andra analytikers analyser Crosstabulation

2 12 21 3 1 39

5,1% 30,8% 53,8% 7,7% 2,6% 100,0%

5 7 6 18

27,8% 38,9% 33,3% 100,0%

2 2 3 7

28,6% 28,6% 42,9% 100,0%

2 19 30 12 1 64

3,1% 29,7% 46,9% 18,8% 1,6% 100,0%

Count

% within Sysselsättning

Count

% within Sysselsättning

Count

% within Sysselsättning

Count

% within Sysselsättning

Finansanalytiker

Portföljförvaltare/K
apitalförvaltare

Corporate Finance

Sysselsättning

Total

Litet värde 2 3 4 Stort värde

Värde till andra analytikers analyser

Total

Korstabell

Yrkeskategorier mot värde till andra analytikers analyser och prognoser

Sysselsättning * Påverkan av andra analytikers analyser Crosstabulation

11 15 11 2 39

28,2% 38,5% 28,2% 5,1% 100,0%

1 3 10 4 18

5,6% 16,7% 55,6% 22,2% 100,0%

2 5 7

28,6% 71,4% 100,0%

12 20 26 6 64

18,8% 31,3% 40,6% 9,4% 100,0%

Count

% within Sysselsättning

Count

% within Sysselsättning

Count

% within Sysselsättning

Count

% within Sysselsättning

Finansanalytiker

Portföljförvaltare/K
apitalförvaltare

Corporate Finance

Sysselsättning

Total

Påverkas ej 2 3 4

Påverkan av andra analytikers analyser

Total



Aktievärderingsmodeller - användande, lämplighet och tillförlitlighet

113

Bilaga 19

Korstabell:

Ålderskategorier indelade i två kategorier mot Intuition och känsla

Ålder * Intuiton och känsla Crosstabulation

17 15 5 37

45,9% 40,5% 13,5% 100,0%

8 12 4 24

33,3% 50,0% 16,7% 100,0%

25 27 9 61

41,0% 44,3% 14,8% 100,0%

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

20-35

36-55

Ålder

Total

Nej Ja, något mer
Ja, mycket

mer

Intuiton och känsla

Total
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Bilaga 20

Korstabell:

Ålderskategorier indelade i två kategorier mot Tillförlitlighet i det slutgiltiga
resultatet

Ålder * Tillförlitlighet i det slutliga resultatet Crosstabulation

1 2 5 20 8 36

2,8% 5,6% 13,9% 55,6% 22,2% 100,0%

7 13 2 22

31,8% 59,1% 9,1% 100,0%

1 2 12 33 10 58

1,7% 3,4% 20,7% 56,9% 17,2% 100,0%

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

Count

% within Ålder

20-35

36-55

Ålder

Total

6-15% 16-35% 36-65% 66-85% 86-95%

Tillförlitlighet i det slutliga resultatet

Total
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Bilaga 21

Användning av aktievärderingsmodeller mot branscher

Telekom Känner ej till Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Totalt Medelvärde
Kassaflöde 3 4 7 4,6

Substans 4 1 1 6 2,5

Relativ 1 1 4 1 7 3,8

Utdelning 2 4 1 7 2,1

P/E 1 3 3 7 4,3

Beta 2 2 2 1 7 1,8

Teknisk 3 3 1 7 1,7

Verkstad Känner ej till Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Totalt Medelvärde
Kassaflöde 1 1 2 4 4,3

Substans 2 1 1 4 3

Relativ 3 1 4 4,3

Utdelning 3 1 4 1,3

P/E 1 3 4 4,5

Beta 2 2 4 1,5

Teknisk 2 1 1 4 2,5

Bank/Finans Känner ej till Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Totalt Medelvärde
Kassaflöde 1 1 3 5 4,4

Substans 1 1 1 2 5 2,3
Relativ 1 2 2 5 3,8
Utdelning 1 2 1 1 5 2,8
P/E 1 1 2 1 5 3,4
Beta 1 3 1 5 2
Teknisk 3 1 1 5 1,6

IT Känner ej till Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Totalt Medelvärde
Kassaflöde 1 1 3 5 4,4

Substans 2 3 5 2,2

Relativ 5 5 4
Utdelning 1 2 2 5 1,6

P/E 2 1 2 5 4

Beta 1 2 1 1 5 2

Teknisk 2 2 1 5 1,8
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Bilaga 22

Aktievärderingsmodeller

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tack för att du tar dig tid att besvara vår enkät! Ditt svar är viktigt för vår undersökning.

Enkäten är helt anonym och resultatet kommer att presenteras i aggregerad form.
När enkäten är ifylld, tänk på att avsluta med att trycka på ”skicka” längst ner på sidan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Kön

[ ] Man [ ] Kvinna

2) Ålder

3) Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Arbetar du som:
[ ] Finansanalytiker
[ ] Portföljförvaltare / Kapitalförvaltare
[ ] Börsmäklare / Institutionsmäklare
[ ] Ekonomijournalist / Börskrönikör
[ ] Annat, i så fall vad? ……………………………………………

4) Ingår det i dina arbetsuppgifter att jobba med aktievärdering?

[ ] Ja [ ] Nej [ ] Nej, men tidigare

5) Hur många år har du jobbat med värdering av aktier i din yrkesutövning, nu eller tidigare?

[ ] < 2 år [ ] 2-5 år [ ] 6-10 år [ ] 11-20 år [ ] 21-40 år [ ] > 40 år

6) Är du specialiserad på någon bransch, i så fall vilken eller vilka?

[ ] Följer ej någon speciell bransch
[ ] Skog [ ] Verkstad [ ] Handel [ ] Fastighet och bygg
[ ] Tjänste- [ ] Bank/finans [ ] Investment [ ] Kemi/läkemedel
[ ] Telecom [ ] IT [ ] Media/underhållning

[ ] Annan bransch, I så fall vilken? ……………………………………..

7) Hur många företag analyserar du kontinuerligt under ett år?

[ ] 1-5 [ ] 6-10 [ ] 11-15 [ ] 16-25 [ ] 26-40 [ ] > 40

8) Hur stor del av din arbetsvecka ägnar du normalt åt aktievärdering?

[ ] 0 % [ ] 1-20 % [ ] 21-40 % [ ] 41-60 % [ ] 61-80 % [ ] 81-100 %

9) Hur långt fram i tiden sträcker sig normalt dina prognoser vid värdering av aktier?

Textruta
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[ ] <1 månad [ ] 1-6 månader [ ] 6-12 månader [ ] 1-2 år [ ] 2 –5 år [ ] > 5 år

10) Ange i vilken utsträckning du använder följande modeller när du värderar en aktie

Känner ej till
Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid modellen

Kassaflödesvärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Substansvärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Relativvärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Utdelningsbaserad värdering -
- (Gordons modell) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
P/E-talsvärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Betavärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Teknisk analys [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Annan metod [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Vilken?……………………….……

11) När du värderar en aktie, hur lämpliga anser du att följande modeller är?
Ange på en skala från 1-5 där 1=olämplig och 5=mycket lämplig

Mycket
Olämplig lämplig Vet ej

1 2 3 4 5
Kassaflödesvärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Substansvärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Relativvärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Utdelningsbaserad värdering -
- (Gordons modell) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
P/E-talsvärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Betavärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Teknisk analys [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Annan metod [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Vilken?……………………….……

12) I vilken utsträckning använder du flera modeller i kombination när du värderar en aktie?

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid
1 2 3 4 5

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

13) Vilket av följande alternativ upplever du stämmer bäst överens med hur tillförlitigheten i din analys
förändras om du använder dig av mer än en modell?

[ ] Analysen blir mycket mer tillförlitlig
[ ] Analysen blir lite mer tillförlitlig
[ ] Oförändrad/påverkas ej
[ ] Analysen blir lite mindre tillförlitlig
[ ] Analysen blir mycket mindre tillförlitlig
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14) Hur tillförlitliga bedömer du att följande modeller är vid värdering av aktier?

Inte alls Mycket
tillförlitlig tillförlitlig Vet ej

1 2 3 4 5
Kassaflödesvärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Substansvärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Relativvärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Utdelningsbaserad värdering -
- (Gordons modell) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
P/E-talsvärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Betavärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Teknisk analys [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Annan metod [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Vilken?……………………….……

15) Hur stort värde sätter du i allmänhet till andra analytikers analyser och prognoser?
Ange på en skala mellan 1-5, där 1=litet värde och 5=stort värde

Litet värde Stort värde
1 2 3 4 5

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

16) Hur mycket påverkas din analys i allmänhet av andra analytikers analyser och prognoser?
Ange på en skala mellan 1-5, där 1=Påverkas ej och 5=Påverkas mycket

Påverkas ej Påverkas mycket
1 2 3 4 5

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

17) Hur stor tillförlitlighet anser du att det slutliga resultatet i din analys har?
Det är tillförlitligt till:

0-5 % 6-15 % 16-35 % 36-65 % 66-85 % 86-95 % 96-100 %
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

18) Hur stor avvikelse nedåt från den målkurs du sätter anser du vara acceptabel i din prognos?

1-2 % 3-5 % 6-10 % 11-15 % 16-20 % 21-30 % > 30 %
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

19) Hur stor avvikelse uppåt från den målkurs du sätter anser du vara acceptabel i din prognos?

1-2 % 3-5 % 6-10 % 11-15 % 16-20 % 21-30 % > 30 %
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

20) Hur lyckade tror du att användarna av dina analyser i allmänhet har uppfattat att de varit?
Ange på en skala mellan 1-5, där 1=inte alls lyckade och 5=mycket lyckade

Inte alls Mycket
lyckade lyckade

1 2 3 4 5
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
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21) Vilket förtroende tror du i allmänhet att institutionella investerare i allmänhet har för aktieanalytiker?
Ange på en skala mellan 1-5, där 1=Mycket lågt förtroende och 5= Mycket högt förtroende

Mycket lågt Mycket högt
förtroende förtroende

1 2 3 4 5
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

22) Vilket förtroende tror du i allmänhet att aktörerna på aktiemarknaden har för aktieanalytiker?
Ange på en skala mellan 1-5, där 1=Mycket lågt förtroende och 5= Mycket högt förtroende

Mycket lågt Mycket högt
förtroende förtroende

1 2 3 4 5
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

23) Till hur stor del består i allmänhet din analys av uppskattningar och antaganden på grund av att det
krävs i en analys för att få ett bra resultat?

[ ] 0 % [ ] 1-20 % [ ] 21-40 % [ ] 41-60 % [ ] 61-80 % [ ] 81-100
%

24) I vilken utsträckning består din analys normalt av uppskattningar och antaganden på grund av att
befintliga modeller inte räcker till?
Ange på en skala mellan 1-5, där 1=Mycket liten utsträckning och 5=Mycket stor utsträckning

Mycket liten Mycket stor
utsträckning utsträckning

1 2 3 4 5
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

25) Går du i dagsläget mer på intuition och känsla i din analys än vad du gjort tidigare i din karriär?

[ ] Nej [ ] Ja, något mer [ ] Ja, mycket mer [ ] Vet ej

26) Upplever du att det har skett en förändring i användandet av aktievärderingsmodeller sedan du
började i branschen?

[ ] Ja [ ] Nej

Om ja, hur………………………………………………………………………………………….

27) Övriga kommentarer:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………
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Bilaga 23

Aktievärderingsmodeller,

Vi vill gärna att du svarar på vår enkät om olika aktievärderingsmodeller och deras
tillförlitlighet! Din medverkan är mycket viktig för oss. Vi är medvetna om att du har ont
om tid och har därför utformat enkäten så att den kan besvaras snabbt.

Vi är tre studenter som skriver magisteruppsats vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.
I vår undersökning skall vi göra en studie om aktievärderingsmodeller och de olika
modellernas utbredning i olika branscher. Vi vill också försöka mäta hur branschfolk själva
upplever tillförlitligheten i olika aktievärderingsmodeller samt i sina analyser.

Undersökningen vänder sig till finansanalytiker i Sverige. Enkäten är helt anonym och
svaren kommer att presenteras i aggregerad form. Lösenordet nedan ifylls för att komma till
enkäten och är endast till för att obehöriga inte ska kunna besvara enkäten. Det är samma
för alla svarande, och är alltså inte till för att registrera enskilda svar.

Enkäten är upplagd som en hemsida på Internet och vi beräknar att den tar ca 6-8 minuter.
Klicka på länken nedan för att komma direkt till enkäten. Vi vill återigen poängtera hur
viktigt ditt svar är för vår undersökning.

OBS! Det är mycket viktigt att du inte trycker på ENTER medan du fyller i enkäten
eftersom den då skickas iväg i förtid!

http://eval.citu.lu.se/eval/pub/7343/default.asp
Lösenordet är: xxxxx

Med vänliga hälsningar

Maria Nordin Erik Andrén Christian Smaragdis

Tveka inte att kontakta någon av oss om det är någonting du undrar.


