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 Sammanfattning  

Titel: En studie om hur finansanalytiker tillämpar aktievärderingmodeller 

Författare: Judith Nielsen 

Handledare: Ogi Chun 

Bakgrund: Människors intresse för aktier har ökat under åren, trots ett flertal 

börskrascher. En orsak till detta är uppkomsten av aktiehandel på nätet, som gör 

det lättare för privatpersoner att handla med aktier. Dock har det förts mycket kri-

tik gentemot finansanalytiker i och med bristande fundamental grund som stöd för 

sina rekommendationer.   

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka aktievärderingsmodeller 

svenska finansanalytiker idag tillämpar och anser lämpliga. En jämförelse kom-

mer även genomföras med tidigare undersökningar, för att se om tillämpning av 

modellerna och dess lämplighet har ändrats. 

Metod: Studien har tillämpat en kvalitativ metod med deduktiv ansats. Semistruk-

turerade intervjuer har genomförts och ligger till grund för studiens primärdata. 

Teorierna och tidigare studier har erhållits genom sekundärdata.  

Resultat: Studiens resultat visar att ingen modell som tillämpas enskilt, är lämp-

lig. Därför kombinerar finansanalytiker olika modeller. Finansanalytiker lägger 

stor vikt vid de makroekonomiskaaspekterna vid värdering av aktier. Makroeko-

nomiskanalyser ligger till grund för de fundamentala värderingsmodellerna.  

Sökord: Aktievärdering, finasanalytiker, fundamental analys, teknisk analys 



 

Abstract 

Title: A study of how financial analysts apply equity valuation models 

Author: Judith Nielsen 

Director: Ogi Chun 

Background: The interest in shares has increased over the years, despite several 

stock market crashes. One reason for this is the emergence of stock trading online, 

which makes it easier for individuals to trade in shares. However, there has been 

much criticism towards financial analyst with the lack of fundamental basis to 

support their recommendations. 

Objective: The purpose of this study is to examine the share valuation models 

Swedish financial analysts today applies and consider appropriate. A comparison 

will also be carried out in previous studies, to see if the application of the models 

and their suitability has changed. 

Method: The study used a qualitative approach with deductive approach. Semi-

structured interviews were conducted and the basis for the study's primary data. 

The theories and previous studies obtained through secondary data. 

Results: Our results demonstrate that no single model applied, is appropriate. 

Therefore, the financial analyst combines the models. Financial analysts place 

great emphasis on the macro-economic aspects in the valuation of shares. Macro-

economic Analyses underlying fundamental valuation models. 

Keywords: Equity Valuation, financial analysts, fundamental analysis, technical 

analysis 



 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

Intresset för aktier har ökat under de senaste åren. Men hur vet man vilka aktier 

som är köpvärda eller vilken information man ska se på vid handel av aktier? Fi-

nansanalytiker är en av de mer kritiserade aktörerna på arbetsmarknaden, då ett 

antal analytiker givit opålitliga rekommendationer.  

Syftet med studien var att undersöka vilka värderingsmodeller som svenska fi-

nansanalytiker tillämpar och anser lämpliga vid aktievärdering. Det skulle även 

kartläggas om resultatet ändrats jämfört med tidigare studiers resultat.  

För att kunna undersöka detta intervjuades fem respondenter, där alla har stor er-

farenhet inom aktievärdering. För att få så djupgående svar som möjligt skickades 

en intervjuguide ut till alla respondenter via mail innan intervjuerna.   

Studiens utfall blev att finansanalytiker kombinerar aktievärderingsmodellerna vid 

aktievärdering. Varför de kombinerar olika modeller är för att generera en större 

reliabilitet i sina värderingar. Det som framkom av intresse var att finansanalyti-

ker lägger stor vikt vid de makroekonomiskaaspekterna när de värderar aktier. De 

makroekonomiskanalyserna ligger som grund för de fundamentala värderingsmo-

dellerna.   

 

 

   

  



 

Begreppsdefinition  

AKTIE; Ägarandel i ett aktiebolag. 

AKTIEKURS; Priset på en aktie vid ett tillfälle.  

AKTIEMARKNAD; Marknad för handel med aktier. 

AVKASTNING; Lönsamhet, räntabilitet. 

BETA VÄRDE; Kurskänslighet i förhållande till hela marknaden. 

BOOM-BUST CYKEL; Typ av cykel hos en ekonomi som kännetecknas med 

omväxlande perioder med ekonomisk tillväxt och kontraktion. Boom-cykel kan 

liknas med en högkonjunktur och Bust-cykel med lågkonjunktur.  

BUBBLA; Överdriven kurs- eller prisuppgång som sedan faller snabbt i värde. 

BÖRSKURS; Priset på ett värdepapper som omsätts på börsen.  

BÖRSCHKRASCH; Kraftig och snabb kursnedgång på aktiebörs. 

BÖRSMÄKLARE; En person som erhållit tillstånd att göra affärer på börs. 

     Effektiva marknadsteorin. Priserna speglar all tillgänglig information i ett givet 

ögonblick. Kurserna kan endast ändras när ny information når marknaden. Ingen 

aktör kan därmed överträffa index. 

FLOCKBETEENDE; Man följer andra aktörer. Det känns tryggare att göra som 

”alla andra”. 

KÖPSIDE-ANALYTIKER; En analytiker anställd på fondbolag.  

LÄMPLIG; Passande, pålitlig.   

OPTIMISM-BIAS; Tendens bland människor som är överoptimistiska kring ut-

loppet av planerade handlingar.  

PESSIMISM-BIAS; Motsats till optimistisk-bias.  

P/EYEBALL; En påhittad multipel under IT-eran.    

RISK; En möjlighet att något oönskat ska inträffa. 

SUBSTANSVÄRDE; Bokförda värdet på eget kapital plus skillnaden mellan till-

gångarnas bokförda värde och deras marknads värde.  

SÄLJSIDE-ANALYTIKER;  En analytiker som är anställd av en mäklarfirma 

eller ett annat bolag som hanterar kundkonton.  

UTDELNING; En del av företagets vinst som styrelsen föreslår och bolagsstäm-

man beslutar ska delas ut till aktieägarna. 
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1 INLEDNING 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till studien, problemet den avser att 

besvara, syftet samt hur studien avgränsats.   

1.1 BAKGRUND 

”Den största av alla gåvor är förmågan att förstå saker och tings rätta värde.”  – 

La Rochefoucauld 

Den svenska finansiella marknaden består av penningmarknaden, obligations-

marknaden, aktiemarknaden, valutamarknaden och derivatmarknaden.   

I figur 1 illustreras hur aktiemarknaden fungerar. En aktie är en ägarandel i ett bo-

lag. När människor köper aktier lägger de in kapital i bolaget. Själva aktiehandeln, 

mellan köpare och säljare, uppstår när man vill sälja sina aktier på börsen. De frå-

gor många människor ställer sig som handlar med aktier är vad en aktie egentligen 

är värd, kan den fortsätta upp och är aktien dyr eller är det alla andra aktier som är 

billiga?1 Människor har för länge sedan försökt analysera ett tings rätta värde. Det 

började med tulpanlökar i Holland år 1593, fortsatte med handelsskepp i England 

under 1700-talet och idag är det värdering av aktier2.  

Finansanalytiker har en viktig roll inom aktievärdering, då de agerar som förmed-

lare av information mellan företag och olika investerare på aktiemarknaden. De 

förmedlar information genom sina aktieanalyser.    

 

Figur 1, källa: aktiespararna.se 

                                                           
1 Gärtner och Olbert 1995, s.5   
2 Bernhardsson 2009, s.20, 23 
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I figur 2 ser vi en krona, investerad på Stockholmsbörsen 1944, som år 2008 vuxit 

till 1891kr. Jämfört på samma investerade krona, är den genomsnittliga avkast-

ningen investerad på ett bankkonto, som bara vuxit till 48kr eller en obligation 

som bara vuxit till 78kronor samma år 2008.     

 
Figur 2, källa: aktiespararna.se 

Aktier, som sparform, har gett överlägset bättre avkastning. Detta har bidragit till 

ett ökat intresse för aktier och aktiesparande under de senaste decennierna. I och 

med ett ökat intresse har finansanalytiker fått en betydande roll för aktiemarkna-

den menar, Lars Olbert i sin avhandling från 19923.  

I och med uppkomsten av internet kan man idag få direktinformation, om börs-

kurser, och det har blivit billigare att handla med aktier efter nätmäklarnas upp-

komst.4 Det är många som berörs av aktiemarknaden direkt och indirekt. 

Tidningen Dagens Industri (DI) har granskat olika finansanalytikers rekommenda-

tioner, med ett utfall om att Sveriges finansmarknadsminister, Peter Norman, vill 

se en sanering i finansbranschen då många analyser inte varit tillförlitliga5. Enligt 

den effektiva marknadsteorin är marknadens prissättning alltid korrekt och det går 

inte att överträffa marknaden, på långsikt. All tillgänglig information om en aktie 

reflekteras i dess pris. Den här moderna finansierings teori menar indirekt att ak-

tieanalys inte är nödvändig för en akties framtida värdeutveckling.6  Dock har det, 

ett flertal gånger, visat sig att marknaden inte agerar rationellt. I och med det öka-

                                                           
3 Olbert L., (1992), ”Värdering av aktier - ”Finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor” 
4 http://www.di.se/#!/artiklar/2000/11/9/motstand-mot-aktiehandel-pa-natet/   
5 http://www.di.se/#!/artiklar/2012/2/18/analytikerraden-bekymrar-finansmarknadsministern/   
6 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Kan-du-vinna-kampen-mot-index/ (121221) 
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de informationsflödet som började under 1990-talet, menar Olbert i sin avhandling 

att finansanalytiker är en viktig informationsbärare på marknaden.7  

”Stop trying to predict the direction of the stock market, the economy, interest 
rates, or elections, and stop wasting money on people that do this for a living. 
Study the facts and the financial condition, value the company`s future outlook, 
and purchase when everything is in your favor.” – Warren Buffett 

Det är en talang att kunna synkronisera med marknaden, och det behövs experter 

med den talangen.  Det viktigaste när man gör en analys, enligt Handelsbankens 

analytikerchef Peter Karlsson, är att ha pålitliga fundamentala argument i sina 

analyser, prognoser och rekommendationer. Detta visar på att Warren Buffets8 ut-

tryck inte stämmer då yrket finansanalytiker existera.  

Det finns många olika aktievärderingsmodeller och det finns två huvudsakliga an-

satser inom aktievärdering, fundamental- och teknisk analys. Fundamentalanalys 

innebär att man värderar aktier utifrån uppgifter om bolaget och teknisk analys in-

nebär att man ser till aktiens tidigare utveckling och mönster på marknaden.  

1.2 PROBLEMBAKGRUND 

Enligt en amerikansk studie från 2009 påvisas det att ekonomer inte tar hänsyn till 

aktievärderings modellers begränsningar, svagheter och faror vid aktievärdering.9 

Det som stödjer detta avslöjande är att finansanalytiker tillämpade Gordons mo-

dell under IT-eran då den var den lättaste värderingsmodellen att lura folk med. 

Gordons modell är en evighets ekvation och lämpar sig inte då nämnaren börjar 

närma sig noll.10 Detta resulterade i kraftigt övervärderade aktiepriser. Efter IT-

kraschen år 2000 kritiserades finansanalytiker, då deras aktieanalyser saknade 

fundamental grund som stöd för analytikernas köprekommendationer.11 12  

Det är svårt att analysera framtiden vilket lätt kan leda till missvisande aktievärde-

ring. Ett exempel på detta är när många finansanalytiker, år 2008, rekommendera-
                                                           
7 Olbert L., (1992), ”Värdering av aktier - ”Finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor” 
8 Warren Buffert föddes i USA 1930 och är en amerikansk investerare och affärsman. Många anser att han är en 
av tidernas främsta investerare.   
9 http://www.ifw-members.ifw-kiel.de/publications/the-financial-crisis-and-the-systemic-failure-of-academic-
economics/KWP_1489_ColanderetalFinancial%20Crisis.pdf  
10 Stenberg G. 1998 Börsen ett chickenrace 
11 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/de-tjanar-miljoner-pa-standiga-koprad_7145357.svd (2012-12-
02)  
12 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/frisprakig-analytiker-pa-vag-att-runda-av_7571482.svd (2012-
12-02)  
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de att sälja H & M aktien, då deras analyser tydde på kursnedgång. Dock visade 

det sig att analytikerna värderat aktien fel då kursen steg.13 

Enligt en svensk forskning från 1992 framkom det att P/E-talsmodellen var den 

populäraste aktievärderingsmodellen, och att analytikernas värderingsmodeller är 

uppbyggd kring den prognostiserade vinsten.14 Detta kan förklaras, enligt Gärtner 

och Olberts bok från 1995, med att denna modell är lätthanterlig. Dock visar en av 

Gärtner och Olberts undersökningar, där de jämför vinstutveckling och marknads-

värde för svenska börsnoterade företag mellan 1979-1993, att det inte finns stöd 

att tillämpa P/E-talsmodellen då det inte finns någon fullständig korrelation mel-

lan aktiernas marknadsvärde och företagets vinster.15  

Med tanke på det ovanstående uppkommer frågan om hur lämpliga aktievärde-

ringsmodellerna är vid aktievärdering?   

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Vilka aktievärderingsmodeller tillämpar svenska finansanalytiker, och vilka anser 

de som lämpliga vid aktievärdering?  Har tillämpning av modellerna och dess 

lämplighet förändrats under åren?  

1.4 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka aktievärderingsmodeller svenska 

finansanalytiker idag tillämpar och anser lämpliga vid aktievärdering. En jämfö-

relse kommer genomföras för att se om tillämpning av modellerna och dess lämp-

lighet förändrats sedan tidigare studier.     

1.5 AVGRÄNSNING 
Studien ämnar undersöka ovanstående problem genom fem kvalitativa intervjuer 

och fem aktievärderingsmodeller. Aktievärderingsmodellerna valdes utifrån dess 

relevans för studien. Att inkludera fler modeller skulle bli för omfattande och 

tidskrävande. Voteringen av respondenterna är utifrån dess erfarenhet och kun-

skap inom området aktievärdering och utifrån att undvika likartade svar vilket är 

relevant för att kunna gå på djupet med studien. Studien är begränsad till de 

                                                           
13 http://www.di.se/#!/artiklar/2008/6/18/blankarna-tagna-pa-sangen-av-hampms-kanonrapport/ (2012-12-22) 
14 Gärtner och Olbert (1995), s. 24 
15 Ibid, s.24 
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svenska finansanalytikerna, men resultatet kommer jämföras med utländska studi-

er. 
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2 METOD 
Detta kapitel beskriver val av undersökningsmetod och varför den valda 

metoden passar för studien. En illustration om vilka tillvägagångssätt 

forskaren använt vid insamling av data.   

 

Metod betyder att man följer en bestämd väg mot ett mål.16 Ingen metod är bättre 

eller sämre utan metodvalet bestäms och motiveras utifrån studiens syfte, pro-

blemformulering och tillgänglighet till resurser. Denna studie har en deduktiv an-

sats då redovisning av tidigare studier och teorier samt jämför om tillämpning och 

lämplighet av modeller ändrats sedan tidigare undersökningar. Denna studie byg-

ger på upplevelser så valet av kvalitativ metod föll sig naturligt. Studier som byg-

ger på upplevelser, åsikter, känslor etc. kan kvalitativ metod passa bättre än kvan-

titativ.    

2.1 DEDUKTIV ANSATS 

Vid en deduktiv ansats utgår forskaren från befintliga teorier inom ämnet och för-

söker sedan att pröva de i verkligheten. Utifrån teorierna utformas hypoteser, som 

sedan bekräftas eller förkastas i slutsatsen. Utifrån insamlad data, som analyseras, 

framställs ett resultat.  17  

Studiens vetenskapliga forskningsansats är deduktiv. Detta angreppssätt faller sig 

naturligt då studiens teoridel kommer att utgår från nio befintliga aktievärde-

ringsmodeller. Empiridelen utgörs av en kvalitativ undersökning där fem semi-

strukturerade intervjuer har genomförts.   

2.2 KVALITATIV METOD  
Vid en kvalitativ studie väljer man ofta att gå mer på djupet och valet av respon-

denter görs ofta utifrån ett strategiskt urval. Resultat kan ge ny kunskap, ökad för-

ståelse och fördjupad insikt. 18 Exempel på en kvalitativ metod är intervjuer. Det 

finns många olika intervjuformer, allt från öppen intervju, som sker som ett van-

ligt samtal utan förutbestämda frågor, till en strukturerad intervju med förutbe-

                                                           
16 Johanessen & Tufte 2003, s.17 
17 Bryman & Bell 2005, s.23 
18 Johannessen & Tufte 2003, s.21 
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stämda frågor. Det finns ett mellanting mellan dessa som kallas semistrukturerade 

intervjuer. Det innebär att man i förväg sammaställt en lista med ämnen och hu-

vudsakliga frågor som man önskar belysa under intervjun, en så kallad intervju-

guide19.   

I denna studie används en kvalitativ metod genom att fem kvalitativa semistruktu-

rerade intervjuer genomförts. Val av metod baserar sig på att fördelarna överväg-

de nackdelarna.   

2.2.1 INTERVJUGUIDE  

För att uppnå mer djupgående svar från respondenterna har en intervjuguide 

skickats i förväg, via mail. Frågorna i intervjuguiden utformades utifrån tidigare 

forskning och för att kunna besvara studiens problemformulering.20  

Intervjuguiden börjar med tre stycken enkla faktafrågor. Därefter blir det mer 

djupgående frågor kring aktievärderingsmodellerna. Frågorna ställdes på sådant 

sätt att respondenternas egna tankar och känslor kommit fram under intervjuerna 

vilket är viktigt för att styrka studiens validitet. Med tanke på den kritik som be-

lysts i kapitel 1, kunde respondenterna välja att vara anonyma.   

Det är viktigt att kontrollera, under de personliga intervjuerna, att man får svar på 

det man önskar belysa. Det är svårt att tolka en intervju via mail då vissa frågor 

och svar kan komma att vara otydliga. 

2.2.2 URVAL  

Val av respondenter avgränsas till svenska finansanalytiker som arbetat minst två 

år med aktievärdering.  

Respondenterna har valts genom ett strategiskt urval där fem respondenter valdes. 

Ett strategiskt urval innebär att forskaren medvetet väljer vilka respondenter som 

ska medverka i undersökningen. De utvalda respondenterna väljs utifrån relevans 

för att kunna besvara undersökningens problemformulering och syfte. 

                                                           
19 Ibid, s.98 
20 Ibid, s.369 
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Fyra av totalt fem intervjuer är personliga och den femte är en intervju via e-mail, 

på grund av respondentens pressade tidschema.  

2.3 DATAINSAMLING 

Det finns två tillvägagångssätt vid datainsamling; primär- och sekundär. En pri-

märkälla är den första versionen av en källa som forskaren har tillgång till21 och 

innebär att forskaren själv samlar in data. Exempel på primärdata är intervjuer och 

direkt kontakt med intervjuobjekten. Fördelen med detta angreppssätt är att den 

utformas direkt för studiens syfte. Nackdelen är dock att den är väldigt tidskrä-

vande.  

Sekundärdata innebär att man använder sig av andra forskares slutsatser. Fördelen 

med detta angreppssätt är att den inte är lika tidskrävande som insamling av pri-

märdata och det är enklare att få tag på sekundärdata. Nackdelen är dock att fors-

karen kan misstolka den redan givna informationen. Därför är det viktigt att vara 

kritisk gentemot sekundärdata. 

2.3.1 PRIMÄRDATA 

Empirin i denna studie består till stor del av primärdata genom fem genomförda 

semistrukturerade intervjuer. Då problemformuleringen var att besvara vilka vär-

deringsmodeller som svenska finansanalytiker tillämpar och anser lämpliga vid 

aktievärdering ansågs semistrukturerade intervjuer som den bästa datainsam-

lingsmetoden. Den låter respondenterna gå på djupet med deras tankar angående 

aktievärdering.   

2.3.2 SEKUNDÄRDATA 

Studiens teoridel består av sekundärdata, i form av tidigare undersökningar och 

relevant kurslitteratur.  

Studiens upplägg utformades utifrån tidigare studier på magisternivå. Utform-

ningen var av relevans för studien då en jämförelse med tidigare forskningar ge-

nomförts. För att slutsatsen ska vara valid och relevant är det bra att det finns lik-

heter mellan denna undersökning och de tidigare undersökningarna.     

                                                           
21 Repstad 2007, s.119  
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2.4 KÄLLKRITIK 

Det är viktigt att vara källkritisk mot data som samlats in då studien ska generera 

en rättvis bild. Förutom att studien ska ha en tillfredställande reliabilitet och vali-

ditet ska den även uppfylla tre källkritiska kriterier; samtidskrav, beroendekritik 

och tendenskritik.22 Nedan kommer dessa fem grundläggande termer illustreras.  

2.4.1 RELIABILITET 

”En grundläggande fråga i all forskning är en datas tillförlitlighet”. 23 

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig data är. Vilka data har används och hur är den 

framtagen och bearbetats. Man kan pröva en datas trovärdighet på olika sätt, dels 

genom ”inter-rater-reliabilitet” vilket innebär att om flera forskare erhåller samma 

resultat är det tecken på en hög reliabilitet.24  

Reliabiliteten av primärdata i denna studie, är hög då informationen erhållits di-

rekt från källan, respondenterna. Detta har reducerat risken för feltolkningar. Det 

var öppna frågor i intervjuguiden så följdfrågor kunde ställas vid otydliga svar.  

2.4.2 VALIDITET 

Validitet innebär hur relevant data är för att besvara den aktuella forskningsfrå-

gan. Det finns olika typer av validitet, där de vanligaste är intern och extern vali-

ditet. Intern validitet innebär hur väl mätinstrumentet är. I detta fall är studiens 

mätinstrument intervjuguiden.25 Extern validitet innebär hur väl det erhållna resul-

tatet överensstämmer med verkligheten.26  

För att kunna uppnå en hög validitet var intervjuerna semistrukturerade, då detta 

ökar möjligheten att få svar på de frågor som studien önskats besvara. Genom att 

intervjuguiden utformats utifrån tidigare studier har validiteten stärkts. 

                                                           
22 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1998, s. 82 
23 Johanessen & Tufte 2003, s.28 
24 Johannessen & Tufte 2003, s.265 
25 Ibid., s. 47, 192 
26 Ibid., s. 240 
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2.4.3 SAMTIDSKRAV 

Samtidskrav innebär att den information som undersökningen bygger på skall vara 

aktuell.27  

Då intervjuer genomförts med personer som har bred kunskap och erfarenhet upp-

fylldes detta kriterium. Data som samlades in var aktuell då den tillämpas genom 

studiens gång. 

Trots att studien bygger på äldre teorier och tidigare forskningar uppfyller den 

samtidskravet då de används idag, både i den akademiska världen och i praktiken.   

2.4.4 BEROENDEKRITIK 

Beroendekritik innebär att man undersöker om källorna är beroende av varandra.28  

Studien uppfyller detta kriterium då teorierna som hämtats är från välkända fors-

kare. Angående studiens respondenter kan en viss beroendekritik riktas då två av 

respondenterna arbetar på samma arbetsplats. Dock kan en större beroendetendens 

undvikas mellan respondenterna genom att tre andra intervjuer genomfördes med 

respondenter från olika bolag.     

2.4.5 TENDENSKRITIK  

Tendenskritik innebär att man kollar om det föreligger några särintressen bakom 

svaren man erhåller från respondenterna.  Är informationen man får från respon-

denterna vinklade på ett visst sätt? Det kan vara att respondenterna vill belysa det 

positiva men inte det negativa i deras metoder och tillvägagångssätt.29  

För att förebygga tendenskritik i denna undersökning har olika aktörer på aktie-

marknaden intervjuats; en portföljförvaltare, en aktiestrateg, två finansanalytiker 

och en före detta chef för börsens IFRA-övervakning. Dock kan respondenternas 

                                                           
27 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1998, s. 83 
28 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1998, s. 83 
29 Ibid., s. 83 
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svar kommit att spegla egenintresse, då de till exempel inte vill skada sitt egna 

ryckte. Det bör dock ligga i respondenternas intresses att svara objektivt då denna 

studie borde ligga i deras intresse.  

2.5 BORTFALL 

Studien hade ett bortfall, Cecilia Schramm som är analyschef på Dagens Industri. 

Hon kontaktades via telefon och mail men nekade en intervju med orsaken tids-

brist.   

Detta eliminerade att ha med en kvinnlig finansanalytikers åsikter i studien. Bort-

fallet var inte avgörande för att kunna genomföra en tillfredställande undersök-

ning.    

2.6 BEARBETNING AV DATA 
Totalt genomfördes fem semistrukturerade intervjuer med respondenter från fyra 

olika bolag. För att inte någonting av relevans skulle exkluderas vid intervjuerna 

spelades de in och anteckningar fördes. Felaktiga tolkningar reducerades då man 

hade obegränsad tillgång till det inspelade materialet.30 Det insamlade intervjuma-

terialet transkriberades för att sedan kunna sammanställas i tabeller. Den elektro-

niskaintervjun bearbetades och implementerades i studien.  

2.7 METODKRITIK 

Nackdelar med att tillämpa en kvalitativ metod var att ett fåtal primärkällor kom 

på tals jämfört med om en kvantitativ metod hade tillämpats. Det var svårt att ge-

neralisera då få respondenter fick representera alla svenska finansanalytiker.  En 

nackdela med att genomföra personligaintervjuer var att tillförlitligheten hos re-

spondenterna behövde kontrolleras noga i och med att primärkällor ofta kan vara 

oäkta.  En annan nackdel är att man som forskare kan påverka respondenten ge-

nom att ställa följdfrågor.31  

 

  

 
 
 

                                                           
30 Johannessen & Tufte 2003, s. 25 
31 Bryman & Bell 2005, s.186 
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3 TEORI  
Detta kapitel beskriver de sex värderingsmodeller denna studie grundar 

sig på. I slutet av kapitlet kommer en redogörelse av tidigare forskning 

som studiens resultat kommer jämföras med i kapitel 5.  

3.1 FUNDAMENTAL ANALYS  

Köp, vänta och se. – Fundamentalistens ordspråk  

Efter den stora börskraschen 1929 lades grunden till vad som idag kallas funda-

mental analys. Analytiker ville hitta säkrare och mer logiska värderingssätt att 

bygga sina analyser på så Graham & Dodds lade grunden i sin bok Security Ana-

lysis, 1934.32 

Vid en fundamental analys vill man veta ett bolags fundamentala värde och jäm-

föra hur det står i förhållande till bolagets aktiekurs. De flesta finansanalytiker ser 

ofta bolagets nuvarande vinst och bolagets förväntade vinstutvecklingar för att se 

vad som styr aktiekursen på långsikt.33  

Med hjälp av olika värderingsmodeller kan man utföra en fundamental analys. Ett 

ordspråk som fundamentalister ofta använder är ”skratta bäst som skratta sist”, då 

psykologiska faktorer ofta påverkar marknaden på kort sikt men på lång sikt visas 

det riktiga fundamentala värdet.34 

 Nedan beskrivs sex fundamentala aktievärderingsmodeller. 

3.1.1 KASSAFLÖDESVÄRDERING 

Kassaflödesbaserade värderingsanalyser fokuserar på de kassaflöden som företa-

get generar till sina aktieägare och utvecklades i USA i mitten av 1980-talet. Un-

der denna tid var det många fientliga uppköp i USA som hotade de amerikanska 

ledarna. De fientliga uppköparna köpte upp företag som var undervärderade av 

marknaden. För att undersöka vilka företag som var undervärderade tillämpades 

kassaflödesvärdering eller discounted cash flow model (DCF-modell) då kunde de 

                                                           
32 Bernhardsson 2009, s. 373 
33Ibid 2009, s. 192,193 
34 Bernhardsson 2009, s.193 
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identifiera ett företags potentiella värde som de sedan jämförde med företagets 

marknadsvärde.35  

DCF-modellen utgår från en traditionell ekonomisk teori om nuvärdesberäkningar 

och är basera på att dividera de summerade framtida kassaflödena (FCF) med in-

vesterarnas avkastningskrav. Diskonteringsräntan avspeglar aktieägarnas avkast-

ningskrav. DCF-modellen förutsätter oändliga kassaflöden.36  Nedan illustreras 

nuvärdesformeln samt formeln för DCF-modellen.  

 

P0=Värdet på aktien 

CFt = cash-flow vid period t 

r = diskonteringsränta  

 

  

FCF = Cash flow  

r = diskonteringsränta (WACC) 

(Gärtner och Olbert 1995, s.31) 

När man tillämpar denna modell gör man normalt prognoser för fem till tio år. Det 

positiva med denna modell är att prognostiden kan utvidgas så man tar hänsyn till 

företagets olika tillväxtfaser under företagets utveckling.37 För att få fram aktie-

kursen dividerar man företagets värde med antal aktier. Aktiekursen jämför man 

sedan med den nuvarande aktiekursen för att få fram om aktien är över- eller un-

dervärderad.  

Man börjar med att göra historiska analyser när man ska estimera ett företags för-

måga att generera kassaflöden. Analyserna används sedan för att kunna prognosti-

sera framtida kassaflöden. Nedan illustreras hur man kan räkna ut kassaflöde:  

 

 

                                                           
35 Gärtner och Olbert (1995), s.21-22 
36 Ibid. S.20 
37 Nilson P. och Olbert L. (2000) ” Fler förlustbolag medför högre krav på framtidsinriktad information”.  
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Kassaflöden från rörelse 

Resultat efter avskrivningar (EBIT) 

± Extraordinära intäkter och kostnader 

± skatter 

= Resultat efter skatt (NOPLAT) 

+ Avskrivningar 

= Totala kassaflödet 

Kassaflöden till investeringar 

±Förändring rörelsekapital 

± Nettoinvesteringar ii anläggningstillgångar  

= Σ investeringar  

Fritt kassaflöde= Totala kassaflödet – Σ investeringar  

(Gärtner och Olbert 1995 s.35) 

Det går att skilja på två typer av kassaflöden, rörelserelaterat och det andra är in-

vesteringsrelaterat. Det fria kassaflödet är den summa man får efter man subtrahe-

rat totala kassaflödet med totala summa investeringar.38   

En artikel ”An empirical investigation of the traditional and the clean surplus va-

luation models”, av Karathanassis och Spilioti, menar de att det fria kassaflödet är 

en grundsten för att göra en korrekt värdering.39  

Kassaflödesvärdering som aktievärderingsmodell lämpar sig bäst för företag som 

genererar positiv eller konstant kassaflöde då det blir lättare att företagets framtida 

kassaflöden. Att tillämpa denna modell på cykliska företag är inte lämpligt då de-

ras vinster och kassaflöden ofta följer det ekonomiska klimatet. Kassaflödesvärde-

ring lämpar sig inte för företag som är inne i en omstrukturering då det blir svårt 

att förutsäga de framtida kassaflödena om företaget säljer av eller förvärvar till-

gångar som genererar kassaflöden. Då passar substansvärdering som illustreras 

nedan.  

 

 

                                                           
38 Gärtner och Olbert (1995), s.34  
39 Karathanassis och Spilioti (2003), s.56  
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3.1.2 SUBSTANSVÄRDERING 

Substansvärdering innebär skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder och 

kan ses som det lägsta fundamentala värdet av företaget.40  Företagets eget kapital 

divideras med antal aktier för att få fram substansvärdet per aktie. Värderingsmo-

dellen tillämpas ofta på investment- och fastighetsbolag, där talas det om en så 

kallad substansrabatt.  Substansrabatt innebär att bolagets värde på börsen är lägre 

än värdet på de underliggande tillgångarna som bolaget äger. 41  

En akties substansvärde beräknas i sin enklaste form: 

 

(Bernhardsson 2009 s. 25) 

Det positiva med substansvärdering är att den inte innebär uppskattningar eller an-

taganden och speglar nuläget, dock är det negativt att modellen inte tar hänsyn till 

hur företagets tillgångar används. Den tar inte hänsyn till synergieffekter/tillväxt. 

3.1.3 GORDONS MODELL 

I början av 1960-talet fick de utdelningsbaserade värderingsmodellerna sitt ge-

nombrott. Gordons modell är en utdelningsbaserad värderingsmodell som bygger 

på framtida utdelningar.42    

 Den vanligaste utgångspunkten vid värderingar är den redovisade vinsten. 

Vinsten tillämpas vid en utdelningsprognos. Värdet av företagets egna kapital är 

det diskonterade värdet av dessa framtida utdelningar där diskontering sker till ak-

tiemarknadens avkastningskrav.43 Nedan illustreras förhållandet mellan utdelning-

ar och diskonteringsfaktorn.  

 

 

P0= Aktiens pris 
                                                           
40 Bernhardsson 2009, s.205  
41 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/MAKTELITENS-BOLAGSVAL--ditt-
alternativ-till-fonder/ (2012-12-08)  
42 Gärtner och Olbert 1995, s.15 
43 Analytikernas rekommendationer 2009, s.166  
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D= Utdelning 

k= diskonteringsfaktor  

(Olbert och Gärtner 1995 s. 12) 

Det finns ett flertal utdelningsbaserade modeller där den vanligaste är Gordons 

modell.  

Gordons modell skapades av Myron J. Gordon på 1960-talet och bygger på att en 

akties förväntade pris bestäms av den framtida aktieutdelningen.44 Modellen för-

utsätter konstant tillväxt på sina framtida utdelningar. Modell kan förenklat ut-

tryckas nedan; 

 

P = Aktiens värde 

Div. = Förväntad utdelning/aktie för nästkommande år 

g = Årlig utdelningstillväxt, konstans  

k = Ägarnas avkastningskrav  

(Gärtner och Olbert 1995 s. 13)  

Gordons modell förutsätter konstant tillväxt under en lång tidsperiod och en förut-

sättning vid tillämpning av denna modell är att tillväxten (g) är lägre än aktieägar-

nas avkastningskrav (k).45 Enligt Skoglund och Karlssons studie visar resultatet 

att Gordons modell inte tillämpas av analytiker, då ett företag omöjligt kan uppnå 

en konstant tillväxt. För att modellen inte ska visa en missvisande bild krävs att 

utdelningens storlek avspeglar hur bra företaget går.  

Modellen lämpas bäst för företag med en stabil tillväxttakt som ligger under eko-

nomins tillväxttakt samt för ett företag med upprättad utdelningspolitik.46  

Modellen kan inte tillämpas på mindre företag med ojämn eller ingen utdelning 

alls. Analytiker använder sig sällan av utdelningen när de rekommenderar en ak-

tie, utan det är många andra faktorer som kan ha en större betydelse. Om en viss 

                                                           
44 A Stock Market Model, Gordon & Sethi 2003 
45 Damodaran 1994, s. 98-99 
46 Ibid., s. 103 
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del av vinsterna resulterar i framtida utdelningar bör man kunna konstruera en 

modell som diskonterar vinster istället för utdelningar då utdelningsprognoser är 

komplicerade.47  

3.1.4 RELATIVVÄRDERING 

Relativvärdering är en modell som går ut på att jämföra nyckeltal för företaget 

man ska värdera med andra likartade företag. De vanligaste nyckeltalen man an-

vänder är P/E-tal, P/S-tal, räntabilitet och price to cash flow. Relativvärdering vi-

sar inte om företaget är rätt värderat utan det visar hur företaget står jämfört med 

konkurrenterna. Är företaget lågt värderat jämfört med konkurrenterna inom 

samma bransch är företaget köpvärt. Genom att använda relativvärdering får man 

en snabb överblick över värdet på olika tillgångar. Med relativvärdering kan man 

hitta kommande ”raketer” som marknaden har förbisett.  

Relativvärdering liknar kassaflödesvärdering så man brukar kombinera kassaflö-

desanalyser med relativvärdering.  Skillnaden är att man jämför multiplar med 

andra liknande företag i relativvärdering.  

Relativvärdering är farlig på så sätt att innan den stora IT-kraschen användes 

nyckeltalen på ett sätt som ledde till en bubbla och sedan den enorma kraschen 

som efterföljd. När man jämför bolag måste de ha liknande tillväxt och riskprofil, 

detta är svårt då företag har olika tillväxer och riskprofiler. Analytiker hittar jäm-

förelseobjekt som de anser är lämpliga, då kan det tendera att man manipulerar 

siffror som man räknat fram. Om en aktie är under- eller övervärderad från början 

inkluderas detta i relativvärderingen och leder till ett irrelevant resultat.48 Relativ-

värdering som aktievärderingsmodell fungerar inte om marknaden har värderat fel 

en hel sektor som var fallet under IT-kraschen.  

3.1.5 P/E-TALSMODELL 

P/E-talet jämför ett bolags aktiers nuvarande pris med bolagets värde. Talet visar 

om aktien är över- eller undervärderad. Modellen utgår från att vinsten ger en 

                                                           
47 Gärtner och Olbert (1995), s.15 
48 Damodoran A. (2010) ”Measuring company exposure to country risk”  
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prognos på framtida, konstanta utdelningar och baserar sig på att aktiekursen drivs 

av vinstutvecklingen.49 

Det finns olika varianter av P/E-talet. Här nedan illustreras två varianter.  

• Den grundläggande formeln för P/E-talsmodellen:  

 

(Gitman & Joehnk 2008 s.328 ) 

• ”Trailing” P/E, ett mer uppdaterat tal. Man delar det aktuella aktiepriset på 

vinsterna från 12 månader. Nedan illustreras formeln:  

 

(Damodoran A.”Measuring company exposure to country risk”. Bloomsbury, 2010.)  

Vinsten varierar på rådande konjunktur, konkurrenssituation och prisutveckling. 

Den tar inte hänsyn till tillväxtmöjligheter i ett bolag. Att kolla på P/E-tal för cy-

kliska bolag kan vara missvisande då dess P/E-tal tenderar att vara höga i lågkon-

junkturer och låga i högkonjunkturer. Det negativa är att värderingsmodellen har 

en begränsad tillämplighet då den förutsätter konstant tillväxt i evig tid. Värde-

ringsmodellen förutsätter även att vinsten kommer stiga parallellt med ökad till-

växt.50 Det positiva med att använda denna värderingsmodell är att den inte är lika 

tidskrävande som till exempel kassaflödesvärdering och kan snabbt ge en bild om 

ett företags ställning.  

P/E-talsmodellen tar inte hänsyn till risken och skuldsättningsgraden för varje fö-

retag, de antar samma variabler för värderingsobjektet som jämförelsebolaget. 

Dock tar nuvärdesberäkningar av framtida kassaflöden hänsyn till dessa variabler 

vid beräkning av diskonteringsfaktorn.51  

3.1.6 CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

I mitten av 1950-talet utvecklade Harry M. Markowitz den Moderna portföljteorin 

som ligger till grund för Capital Asset Pricing Model (CAPM). Oberoende av var-

                                                           
49 Gärtner och Olbert (1995), s.24 
50 Analytikernas rekommendationer 2009, s.167,169 
51 Gärtner och Olbert (1995), s.23 
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andra vidareutvecklade Sharp (1964) och Linthner (1965) denna teori till CAPM. 

CAPM förklarar sambandet mellan risk och avkastning.52  

CAPM är en prissättningsmodell för avkastning. Det är ett linjärt samband mellan 

avkastning och risk vilket innebär att avkastningen på en tillgång inte kan öka 

utan att risken också ökar. Aktiens risk mäts med aktiens betavärde, β. Nedan i 

Figur 3 illustreras det ett linjärt samband mellan en tillgångs förväntade avkast-

ning och dess betavärde med den så kallade Security Market Line.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3, egen konstruktion enligt CAPM-diagram 

 

Aktiens förväntade avkastning ( ) beräknas enligt ekvation nedan: 

  

R = avkastning 

RM= Marknadens avkastning 

RF=Riskfri ränta 

Ri= Aktiens förväntade avkastning  

(Rm-Rf) = marknadspremie eller riskpremie 

 β = riskmått  

(Gärtner och Olbert 1995 s.52) 

En svaghet med denna värderingsmodell är att man måste uppskatta β, vilket ofta 

sker via historisk data, detta blir ett problem om branschen genomgått en större 

förändring under perioden. β ska visa sambandet mellan avkastning och risk på en 

enskild tillgång eller portfölj. Ett flertal studier som genomförts menar att β är in-

stabilt riskmått då β-värdet för en period har låg korrelation med β-värdet beräknat 

på nästa period53.  

                                                           
52 Ibid, s.363 
53 Gärtner och Olbert 1995, s. 52 
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Ett flertal forskare har kritiserat beta som värderingsmetod då de inte hittat korre-

lation mellan avkastning och risk över tiden. Detta kan stödja den låga tillämning-

en av denna metod. En studie gjord 2012 visar att användandet av betaanalys är 

väldigt låg jämfört med 1992 och går i linje med det Barker menar att beta analys 

inte har en stor praktisk användning. 54 Det är svårt att tillämpa ett betamått på alla 

sektorer då den dels inte har ett prognosvärde i och med att betavärdet varierar.  

CAPM kan visa ett missvisande värde då marknadens avkastning (RM) är lägre än 

den riskfria räntan (RF). Tillämpning av CAPM har ifrågasatts av flera forskare 

som har påvisat brister55 då det inte är möjligt att få en samlad riskbild i ett beta-

värde.56 

3.1.7 TEKNISK ANALYS 

Teknisk analys började uppmärksammas runt 1750-talet av en man vid namn Mu-

nehisa Homma då han analyserade riskontraktens historiska kursrörelser för att 

kunna prognostisera framtida kurser i ris.57 Teknisk analys skiljer sig från funda-

mentalanalys där det finns ett begränsat prognosvärde, men marknaden är inte all-

tid rationell utan till stor del styrs av psykologiska aspekter. I teknisk analys ana-

lyserar man marknaden medan i fundamentalanalys analyserar företag. Teknisk 

analys bygger på att man utifrån diagram analyserar den prishistoriska kursut-

vecklingen av bland annat aktier, valutor och råvaror för att kunna prognostiserar 

framtida kursutvecklingen.58 Det man beaktar är historiska former och mönster 

som bildas av handelsaktiviteter. Det finns upprepande mönster i olika tidsenhe-

ter.  

”Vad som har varit är vad som kommer att vara, och vad som har hänt är vad 
som kommer att hända: inget nytt sker under solen.” – GT, Predikaren, 1kap ni-
onde versen 
 
Genom att tillämpa denna modell kan man finna över- eller undervärderade aktier 

genom att identifiera en akties mönster. Vid tillämpning av denna värderingsmo-

                                                           
54 Barker R. G. (1999) The role of dividends in valuation models used by analysts and fund managers, European 
Accounting Review, 8:2, 195-218 
55 Hansson B. och Wells C., (1987) Investeringsstrategier baserade på betavärden, s.3-4 
56 Gärtner och Olbert 1995, s.52 
57 Marschall B., Young M. och Rose L., (2008) Market timing with candlestick technical analysis, s.3 
58 Ibid., s.3-4 
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dell är det viktigt att ta hänsyn till att den inte kan förutsäga utvecklingen bara 

prognostisera den.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4, egen konstruktion enligt en uppgående kursutveckling 

Teknisk analys har visat sig fungera på kortsikt men är inte lämplig för att använ-

da på långsikt. Många som använder sig utav teknisk analys för att analysera akti-

er menar att fundamental analys är osäker då aktiekurserna till stor del avspeglar 

det mänskliga psyket på kortsikt.59  

3.2 TIDIGARE FORSKNING 

3.2.1 BLOCK 199960 

I sin studie från 1999 undersöker Stanley B. Block vilka metoder amerikanska fi-

nansanalytiker tillämpar vid aktieanalys. I studien undersökte han även hur fi-

nansanalytiker ser på den effektiva marknadsteorin. Undersökningen var kvantita-

tiv, där en enkät, med ett urval om 297 finansanalytiker där alla var medlemmar i 

AIMR, (the Association for Investment Management and Research) skickades ut. 

Studien belyste fem aktievärderingsmodeller; Nuvärdesmetoden (kallas även dis-

konteringsmetoden), CAPM, kassaflödesvärdering, P/E-talsvärdering, utdel-

ningsmodellen. På så sätt skiljer sig upplägget av denna studie med Blocks då 

denna är en kvalitativ undersökning som ämnar undersöka vilka aktievärderings-

modeller svenska finansanalytiker tillämpar och anser lämpliga vid aktievärde-

ring.  

 

 

 
                                                           
59 Bernhardsson 2009, s.244 
60 Stanley B. Block 1999, ”A study of financial analysts: Practice and Theory”  

En uppgående trendlinje  
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Modell Tillämpas Är model-
len lämplig? 

Nuvärdesmetoden Sällan Nej 

CAPM Sällan Nej 

Kassaflödesvärdering Ja Ja 

P/E-talsmodellen Ibland Ja 

Utdelningsbaseradvärdering Sällan Nej 

EVA-modell Ofta Ja 

 

Tabell 3.1, Vilka värderingsmodeller som tillämpas och anses lämpliga 

 
I tabell 3.1  illustreras de erhållna svaren. Nuvärdesmetoden tillämpas inte ofta av 

finansanalytiker. Block menar att det kan bero på svårighet att prognostisera fram-

tida kassaflöden och hitta en lämplig diskonteringsränta. Utdelningsbaserad värde-

ring och CAPM är relativt oviktiga när man sammanställer en analys medan 

EVA-modellen (Economic Value Added) är viktig. EVA beräknar det verkliga 

ekonomiska resultatet hos ett företag, nettorörelsens vinst efter skatt minus avdrag 

för alternativkostnader för investerat kapital.  

De flesta modeller ansågs olämpliga vid aktievärdering av aktier och detta menar 

Block beror på att analytiker inte vågar prognostisera utdelningar och kassaflöden 

på lång sikt.  

Respondenterna är starkt oense med den effektiva marknadsteorin utan menade att 

den viktigaste variabeln vid aktieanalys är en skicklig finansanalytiker.  

3.2.2 ANDREN, NORDIN OCH SMARAGDIS 200161 

I sin magisteruppsats från 2001 undersöker Erik Andren, Maria Nordin och Chris-

tian Smaragdis i vilken utsträckning olika aktievärderingsmodeller tillämpas av 

svenska finansanalytiker, och vilka som anses tillförlitliga. De undersöker även 

om flockbeteende spelade in i valet av modeller. Undersökning är kvantitativ med 

ett selektivt urval om 65 respondenter. Studien belyser åtta aktievärderingsmodel-

ler; Kassaflödesvärdering, substansvärdering, Gordons modell, relativvärdering, 

P/E-talsmodellen, betavärdering samt tekniskanalys.  

 

                                                           
61 Andren Erik, Nordin Maria och Smaragdis Christian (2001), ”Aktievärderingsmodeller- användande, lämp-
lighet och tillförlitlighet”  
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Modell Tillämpas Är 
mo
del
len 
lä
mp
lig 

Kassaflödesvärdering Ja Ja 

Substansvärdering Ja Nej 

Gordons modell Sällan Nej 

Relativvärdering Ja Ja 

P/E-talsmodellen Ja Ja 

Betavärdering Sällan Ja 

Teknisk analys Nej Nej 

Tabell 3.2, Vilka värderingsmodeller som tillämpas och anses lämpliga 

I tabellen ovan redovisas att den aktievärderingsmodell som de flesta analytiker 

använder och anser vara mer lämplig är kassaflödesvärderingen följt av relativ-

värdering som inkluderar P/E-talsmodellen. De aktievärderingsmodeller som 

minst tillämpas och anses vara minst lämpliga är teknisk analys och betavärde-

ring. 

När de jämför utfallen med tidigare studier från 1992 ser de att tillämpningen av 

kassaflödesvärdering har ökat markant. En klar majoritet av respondenter anser att 

kassaflödesmodellen är väl lämpad vid aktievärdering. Den ökade tillämpningen 

av kassaflödesvärdering beror, enligt forskarna, på att modellen utvecklades i mit-

ten av 1980-talet i USA och att den inte hade hunnit spridas till Sverige i början 

av 90-talet.   

Slutligen konstaterar de att oerfarna finansanalytiker tenderar att påverkas av 

andra analytikers prognoser och analyser.   
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4 EMPIRI 
Detta kapitel sammanfattar den data insamlade data. Frågorna som ställs 

till respondenterna återfinns i intervjuguiden (se Bilaga 2).  

4.1 INTERVJU MED NILS LILIEDAHL 
Personlig intervju med Nils Liliedahl, generalsekreterare sedan 2009 för Sveriges 

Analytikers Förening. Sveriges Analytikers förening grundades 1970 och är en fö-

rening för analytiker som är verksamma på den svenska kapitalmarknaden. Före-

ningens verkar för att ge medlemmar bredare kompetens samt upprätthålla en 

stark moralisk standard.62  

 
Liliedahl var ansvarig, fram till 2009, för börsens IFRA-övervakning och har även 

varit med och skrivit boken ”Finansanalytikernas rekommendationer 2012”, en år-

lig utgåva från Sveriges Analytikers Förening.  

Modell Tillämpas i 
praktiken 

Är modellen lämp-
lig? 

Kassaflödesvärdering Ja Ja 
Substansvärdering Ja Ja 
Gordons modell Ja Ja 
Relativvärdering Ja Ja 
P/E-talsmodell Ja Ja 
CAPM Ja Nej 
Teknisk analys Ja Ja 

 
Tabell 4.1, Vilka värderingsmodeller som tillämpas och anses lämpliga 

Alla modeller visar samma teoretiska resultat och alla värderingsmodeller kombi-

neras. Vissa modeller tillämpar man av praktiska skäl, då vissa modeller är lämp-

liga för olika bolag. 

Kassaflödes- och utdelningsvärdering är likartade modeller som ska generera 

samma teoretiska värde vid korrekt tillämpning. Dock är utdelningsvärderingen 

svår att bedöma så de flesta analytiker har en form av kassaflödesvärdering i sina 

analyser och sällan en utdelningsvärdering.  

Det resultat man får från kassaflödes- eller utdelningsmodellen använder man i 

Gordons modell. Gordons modell är grunden till all värdering och används av alla 

                                                           
62 Sveriges Analytikers Förening, 2009, s.7  
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analytiker, vare sig de är medvetna om det eller inte, då det är sista delen av vär-

deringssteget.   

CAPM är inte en tillförlitlig modell då den handlar om antaganden. Modellen är 

lättillämpad men är teoretiskt felaktig.  

Kassaflödesmodellen är en långsiktig aktievärderingsmodell men samtidigt är den 

labil då siffrorna måste korrigeras utifrån hur marknaden ser ut i stort. Analytiker 

ser extra noggrant till vad som är värdedrivande i bolaget och jämför sedan med 

riskerna, vilket är det samma som i Gordons modell. 

”Analytiker anser varken att CAPM eller Gordons modell är modeller, de ser det 

som ett faktum. Det är inte helt fel att det kallas modeller i undervisningssyfte, 

men analytiker ser dem inte på som modeller”. 

P/E-tals värdering är långt ifrån hur man arbetar i verkligheten, Liliedahl menar 

att det är en ”quick and dirty analys”. Dock kommer man inte ifrån relativ-P/E-

tals värderingen då den används mycket för att jämföra olika jämlika bolag. Mo-

dellen är ett komplementerande nyckeltal vid en analys.  

Substansvärdering används enbart för substansbolag och den skall bara användas 

till investmentbolag som äger noterade innehav, för annars kan de själva värdera 

tillgångarna till ett icke existerande värde.  

Liliedahl tycker inte att man helt skall säga nej till teknisk analys, men samtidigt 

är det svårt att motivera en analys som baseras på denna modell. Det är få analyti-

ker som offentligt använder modellen. Den tillämpas ofta i smyg och kan ses som 

en samvetsmodell. 

Man kan inte skylla på en värderingsmodells lämplighet, menar Liliedahl vid ak-

tievärdering. Under IT-eran, då analytikerna tillämpade Gordons modell för att 

lura folk, sänkte analytikerna riskerna och avkastningskravet till extremt låga ni-

våer för att få fram ett önskat resultat. Analytiker vet vilka modeller som är lämp-

ligast till olika bolag, och vilka modeller som är lämpliga för olika bolag och kon-

junkturer.   
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”Alla finansanalytiker har i stort sett egna modeller som de under åren kompone-

rat ihop”.  

Att arbeta som analytiker handlar till stor del om att känna av marknaden och om-

världen, att hitta värdefaktorer och risker. För 20 år sedan kunde analytiker moti-

vera sina analyser genom enbart fundamentalvärdering men idag handlar det mer 

om makroekonomiska analyser som ligger till grund för de fundamentala analy-

serna. 

Liliedahl ställer sig kritisk till frågan om allmänhetens förtroende till analytiker är. 

Den främsta anledningen till kritiken mot analytiker är att människor gillar att 

skriva om skvaller. Att DI:s granskning av analytiker har blivit så uppmärksam-

mad i dagsläget är just för när analytiker har rätt är det inte lika kul att läsa. Lilie-

dahl menar att analytiker är kvalificerade och fyller en funktion genom att till ex-

empelvis veta vilken information som är relevant i en årsredovisning.  

Modellerna är bara en ledstång i en analys då det är många andra faktorer som 

spelar roll. Det är svårt att prognostisera framtiden. Idag styr Makroekonomisk-

analyser börskurser mycket mer jämfört med tjugo år sedan, och det har blivit vik-

tigare att ta del av makroklimatet vid tillämpning av en analys. 

4.2 INTERVJU MED ANONYM 

Elektronisk intervju med en anonym analytiker från Carnegie. Respondenten har 

arbetat lite mer än två år som analytiker och ingår i ett av de främsta analytiker-

teamen inom Smal Cap 2012, enligt Affärsvärlden.63 Respondenten analyserar 

omkring fyra till fem olika bolag årligen. Carnegie Investment Bank AB är en le-

dande och oberoende investmentbank med fokus på norden.  

 
Modell Tillämpas i 

praktiken 
Är modellen lämp-
lig? 

Kassaflödesvärdering Ja Ja 
Substansvärdering Ja Ja 
Gordons modell Ja Ja 
Relativvärdering Ja Ja 
P/E-talsmodell Ja Ja 
CAPM Ja Ja 
Teknisk analys Nej Nej 
                                                           
63 Se bilaga 4 
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Tabell 4.2, Vilka värderingsmodeller som tillämpas och anses lämpliga 

Alla värderingsmodeller, förutom teknisk analys tillämpas i olika utsträckning. De 

modeller som analytikern tillämpar och kombinerar mest frekvent är; DCF-modell 

(kassaflödesvärdering), utdelningsbaserad värdering, P/E-talsvärdering, substans-

värdering och relativvärdering.  

För att generera en komplett analys kombinerar respondenten värderingsmodel-

lerna ovan. P/E-talsvärdering är bara ett komplement i värderingen och används 

inte enskilt. 

”Jag anser inte tekniska analys vara pålitlig vid aktievärdering”.       

De ovanstående värderingsmodeller som tillämpas är lämpliga i olika samman-

hang. Exempel på detta är att substansvärdering lämpar sig bäst på investment-, 

holding- och fastighetsbolag. Modellernas lämplighet beror på vilken typ av ana-

lys man gör, och vilket bolag man analyserar. Har man lite erfarenhet så ser man 

snabbt vilka som ska tillämpas vid en analys, då är modellerna pålitliga.  

Respondentens uppskattningar och antaganden varierar beroende på vilka model-

ler man använder. När respondentens analys innehåller DCF-modellen bygger 

analysen på en rad antaganden i och med att modellen innebär att man måste pro-

gnostisera framtiden. Respondenten tillämpar inga egna modeller utan kombinerar 

de ovanstående.  

 

”Det är fel av mig att svara på om värderingsmodellerna ändras vid olika börs-

klimat då jag inte upplevt svängningar än”.  

Frågorna som rör tillförlitlighet av respondentens analyser, svaras väldigt ödmjukt 

genom att skriva; ” det känns fel att svara på det då det är upp till läsaren och an-

vändaren att bedöma tillförlitligheten i mina analyser”. 

”Jag har faktiskt ingen uppfattning om, i vilken utsträckning, allmänheten har – 

då våra analyser är och riktar sig till andra än allmänheten”.  
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4.3 INTERVJU MED ANONYM 

En personlig intervju med en portföljförvaltare av globala aktier på en av Sveri-

ges allmänna pensionsfonder. Respondenten har arbetat med aktier i 17 år, varav 

hälften som analytiker. Respondenten följer ingen specifik aktie kontinuerligt utan 

gör cirka 175 olika analyser per år.  

 
Modell Tillämpas i 

praktiken 
Är modellen lämp-
lig? 

Kassaflödesvärdering Ja Ja 
Substansvärdering Nej Ja 
Gordons modell Ja Nej 
Relativvärdering Nej Ja 
P/E-talsmodell Ja - 
CAPM Ja Nej 
Teknisk analys Nej Nej 

 
Tabell 4.3, Vilka värderingsmodeller som tillämpas och anses lämpliga 
 

Beta fungerar inte som ett riskmått om man ställer krav på en positiv korrelation 

med högre avkastning, och om beta inte fungerar så fungerar inte heller CAPM 

som avkastningskrav. Dessa används idag som komponenter i värderingsmodeller, 

mest i brist på alternativ. 

Respondenten menar att CAPM egentligen inte är en värderingsmodell utan en 

metod för att försöka uppskatta ett avkastningskrav. Beta är inte heller en värde-

ringsmodell utan ett sätt att försöka kvantifiera risken som en enskild aktieinve-

stering bidrar med till en portfölj.  

CAPM har aldrig varit ett praktiskt sätt att ta fram en värdering med, dels visade 

sig sambandet inte stämma. Det går alltså inte att kalla CAPM för en värderings-

modell, men den ingår ofta som komponent i andra modeller.  

En koppling till aktiens egna relativa historiska multiplar i PE-tals analys. Re-

spondenten tillämpar nästan alltid P/E-talsvärdering och kassaflödesvärdering.   

Gordons modell inkluderas i DCF-modellen. 

 Substansvärdering tillämpas aldrig.    
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”Det finns ett trendföljande element i det PE-tals analys jag gör. För att klargöra 

så är det en stegvis process, på de 175 aktier jag värderar använder jag först en 

RIM-analys, på de 100 aktier som ingår i min bruttolista adderar jag ett PE-tals 

analys som har trendföljande inslag, för de kanske 35 aktier som ingår i portföl-

jen adderas en DCF-analys”.  

DCF-modellen är den vanligaste modellen när man ska ta fram ett fundamentalt 

värde, dock måste man tydlig visa vilka antaganden man har för framtiden. Man 

kan få stora utväxlingar beroende på om man är pessimistisk eller optimistisk. 

Men den stora felkällan ligger inte i modellen utan det är faktorn att veta om fram-

tiden.  

Substansvärdering passar inte som värderingsmodell för de bolag som responden-

ten analyserar.  

”Teknisk analys är inget jag anser fungerar”.  

De modeller som tillämpas (se tabell 4.3) fyller olika funktioner vid aktievärde-

ring. Tillämpning av RIM och DCF syftar till att uppskatta ett intervall för aktiens 

fundamentala värde och PE-talsvärderingen är ett sätt att läsa av näraliggande 

trender för att undvika fel timing. 

Respondenten anser att Gordons modell dels är för odetaljerade i sin utformning 

och dels bygger den på antaganden om normaliserade utdelningsandelar. Relativ-

värdering använder inte respondenten då de portföljer som förvaltas har absolut-

fokus och inte relativfokus.  

Respondenten anser att de modeller som tillämpas är också lämpliga. Inga värde-

ringsmodell är pålitliga om inte tolerans finns för avvikelse i den prognostiserade 

riktkursen. Respondentens träffsäkerhet, med avvikelse, varierar med vilken typ 

av aktie som analyseras. Modeller som tillämpas har ingenting med hur tillförlitli-

ga respondentens analyser är utan det handlar om att framtiden är oviss.  

”I mindre komplexa bolag där morgondagen ungefär ser ut som gårdagen är min 

träffsäkerhet högre än i bolag som har korta boom-bust-cykler för sina produkter. 

I övrigt kan man dela upp modeller i dels lite enklare modeller som gör dem gro-

va och odetaljerade men i viss mån också göra dem mer robusta, dels i mer detal-



- 31 - 
 

jerade modeller som ger möjlighet för att hantera en komplex värld men som ock-

så öppnar upp för en optimism- och pessimism-bias”.  

Respondentens grundmodell är en income-modell som är en vidareutvecklad sub-

stansvärderings modell. Income-modellen kan enklast skrivas som:  

 

Respondentens val av värderingsmodeller ändras inte under olika börsklimat. Men 

när många bolag gör förluster är det lämpligare att titta på P/Book eller P/Sales än 

P/E-tal, då det ju inte finns något. Dessa multiplar tillämpar dock respondenten för 

vissa cykliska aktier, då variationen i vinst per aktie (E) är större än variationen i 

aktuell aktiekursen (P), då leder PE-talet ett fel i konjunkturcykeln.   

 Användandet av modeller har inte skiftat under respondentens tid som analytiker. 

Enbart osannolika multiplar som till exempel P/eyeball användes under IT-

boomen men försvann kort därefter.    

”Jag ligger över min karriär gällande träffsäkerhet över 50 procent med en sti-

gande träffsäkerhet med tiden. Erfarenhet räknas. Sista åren kanske jag ligger på 

en 55 % -ig hit ratio”.  

”Om jag har lyckade analyser eller ej visar sig i om jag slår index över tiden, vad 

avser riskjusterad avkastning efter kostnader eller ej. Jag ligger på plus efter 

kostnader över min förvaltarkarriär vilket placerar mig i den bättre tredjedelen 

av förvaltare”. 

Förtroende gentemot analytiker är extremt blandad. Vissa tror att analytiker kan se 

in i framtiden och andra tror att analytiker inte kan något bara för att de i genom-

snitt har 50 % rätt i sina analyser. I realiteten kan många analytiker extremt myck-

et om de bolag och branscher de följer. Sammantaget har allmänheten lågt förtro-

ende mot alla i finansbranschen. Det beror delvis på försyndelser i vissa delseg-

ment av branschen. 

 

4.4 INTERVJU MED ROBERT GÄRTNER 
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En personligintervju med Robert Gärtner, aktieanalytiker på Handelsbankens 

Capital Markets sedan 1998. Idag arbetar han som värderings- och redovisnings-

specialist. Gärtner analyserar 10 aktier kontinuerligt per år. Capital Markets in-

nefattar Handelsbankens investment verksamhet, kapitalförvaltning samt pension 

och försäkring. Svenska Handelsbanken har under de senaste åren blivit utsedd 

till nordens ledande investmentbank64.   

 
Modell Tillämpas i 

praktiken 
Är modellen lämp-
lig? 

Kassaflödesvärdering Ja Ja 
Substansvärdering Nej Ja 
Gordons modell Ja Nej 
Relativvärdering Ja Ja 
P/E-talsmodell Ja Ja 
CAPM Nej Nej 
Teknisk analys Ja Ja 

 
Tabell 4.4, Vilka värderingsmodeller som tillämpas och anses lämpliga 

De två aktievärderingsmodeller som Gärtner frekventast tillämpar är kassaflödes-

värdering och relativvärdering och dessa kombinerar han med en rad andra model-

ler vid aktievärdering.  

DCF-modellen är ingen målkurs, den visar en uppskattning vad bolaget är värt, 

givet att det inte finns marknadsimperfektioner, så den måst kompletteras vid ak-

tievärdering. Den fungerar på sektorer där bolag är baserad på transaktioner. Som 

analytiker måste man ha en god känsla för hur aktien handlas, då bolaget är en del 

och aktien en annan del.  

Gordons modell är en nuvärdesberäkning och tillämpas som en komponent vid 

värdering. Alla som tillämpar DCF-modellen tillämpar även Gordons modell, där 

utdelning är kassaflöden och k är wacc men g är densamma.  

Substansvärdering tillämpar han inte då den lämpar sig för värdering av invest-

ment-, holding- och fastighetsbolag sektorer han inte analyserar.  

Handelsbanken använder ett volatilitetsbaserat index för att få fram sektorspecifik 

riskpremie. De mäter volatilitet över tio år och jämför med marknaden och sen in-

dexerar de den. Detta innebär att Gärtner inte tillämpar ursprungliga CAPM-

                                                           
64 Se bilaga 3 
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modellen, men en modifierad CAPM-modell tillämpas för att uppskatta aktieägar-

nas avkastningskrav. Den riskfria räntan utgör basavkastningskravet och istället 

för beta så används det volatilitetsbaserade indexet.     

Relativitetsvärdering är ett viktigt instrument då man jämför multiplar mellan bo-

lag. P/E-talsvärdering, Price/Book, EV-multiplar är de multiplar som Gärtner till-

lämpar. P/E-talsvärdering kombinerar synsätt med det historiska värdet när man 

beräknar ett värde. Under IT-kraschen använde man P/E-talsvärdering som argu-

ment för att köpa IT-aktier. Det blev en form av cirkulärt resonemang då man re-

kommenderade aktier med låga P/E-tal jämfört med ett snarlikt bolag. 

Teknisk analys tillämpar Gärtner enbart för att se vad en aktie kommer att handlas 

för på kort sikt. Det är ingen pålitlig men relativt lämplig modell på kort sikt. 

Alla bolag är felvärderade, enligt Gärtner, för det finns ingen modell som visar det 

faktiska värdet. Analytiker måste skapa sig en bra bild genom en Porters five for-

ces modell för att se hur stark företaget är jämfört med konkurrenter. Analytiker 

tar hjälp av markoekonomer och strateger för att se hur aktiemarknaden kommer 

att utvecklas. Baserat på strategens analys får man makroekonomers analyser som 

sedan analytiker tar hjälp av för att argumentera för eller mot.  

Då man som analytiker är tvungen att uppskatta framtiden i olika modeller kom-

mer man aldrig ifrån uppskattningar. Dock försöker Gärtner minimera dessa.  

Valet av värderingsmodell varierar inte beroende på det rådande börsklimatet, 

utan Gärtner prognostiserar in konjunkturläget i modellen. Genom att tillämpa 

kassaflödesvärdering bildar han sig en uppfattning gällande faktorer som påverkar 

aktiens värde. Genom att ändra vissa antaganden i modellen ser man hur det på-

verkar aktiens värde. 

Den riskfria räntan och riskpremien räknar Gärtner, Erik Nielsen (Handelsbankens 

aktiestrateg) samt Peter Karlsson (Handelsbankens analyschef) fram. De har en 

modell för att sätta ett värde som baseras på antagande fem år fram i tiden. Idag 

styrs aktiemarknaden av makromiljön, hela aktiemarknaden påverkas av makro-

miljön. Dagens värderingsmodeller är därmed väldigt påverkbara.  
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Gärtners träffsäkerhet ligger över 50 procent. Ingen har 100 procent träffsäkra 

analyser, men de bra analytikerna har en träffsäkerhet på över 50 procent.  

Orsaken till allmänhetens låga förtroende gentemot finansanalytiker beror mycket 

på att media gillar att blåsa upp negativa händelser och människor tar till sig allt 

negativ som media skriver.  

4.5 INTERVJU MED ERIK NIELSEN 

En personlig intervju med Erik Nielsen, Handelsbankens strategchef sedan 2008. 

Han började arbeta som strateg 2001. Han ger rekommendation om hur börsen 

ska gå, vilka sektorer man ska investera i och undvika, vilka våra favoritaktier är, 

vara ett ansikte utåt för firman. I genomsnitt följer han 5-10 stycken bolag konti-

nuerligt per år. Erik har blivit rankad etta fyra år i rad enligt TNS Sifo Prospera 

Sverige65.   

 
Modell Tillämpas i 

praktiken 
Är modellen lämp-
lig? 

Kassaflödesvärdering Ja Ja 
Substansvärdering Nej Nej 
Gordons modell Ja Nej 
Relativvärdering Ja Ja 
P/E-talsmodell Ja Ja 
CAPM Nej Nej 
Teknisk analys Ja Ja 

 
Tabell 4.5, Vilka värderingsmodeller som tillämpas och anses lämpliga 
 

För att se hur stor uppsida eller nedsida en aktie har gentemot andra aktier tilläm-

par Nielsen ”Price to DCF”. Han anser inte modellen som pålitlig då det är svårt 

att prognostisera kassaflöden i konjunkturkänsliga bolag.   

”Substansvärdering använder jag aldrig. Det är ingen modell som är pålitlig då 

den är väldigt generell”.   

Utdelningsbaserad värdering används aldrig på grund av att andra parametrar är 

viktigare för att bedöma en akties kurspotential. Dock tillämpas Gordons modell i 

samband med DCF.    

                                                           
65 Se bilaga 1  
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Relativvärdering används hela tiden när Nielsen jämför aktier mot varandra, vilket 

han gör mestadels av tiden. Hans jobb handlar om att välja ut de bästa aktierna 

vilket han gör genom att jämföra olika aktier mot varandra.  

P/E-talsmodellen tillämpar Nielsen hela tiden. Han använder pris genom ett 

10årigt E =vinster de senaste 10 åren, Schillers P/E, används för att få bort kon-

junktursvängningar. Man får med både hög och lågkonjunkturer i värdet. Nielsen 

tycker inte att den är pålitlig. Det är svårt att prognostisera kassaflöden i konjunk-

turkänsliga bolag.   

CAPM modellen tillämpar Nielsen inte då hans rekommendationer har en tidsho-

risont på 3-12 månader och Nielsen anser att andra aspekter är mer avgörande. 

Några avgörande aspekter är till exempel makroekonomiskafaktorer, bolagsspeci-

fika triggers (händelser som man tror kommer att ske) samt om man har en avvi-

kande syn från en stark koncensusbild angående bolaget. Fundamentalvärdering 

tenderar att påverka aktien på långsikt.     

De modeller som Nielsen tillämpar kombinerar han för att få värderingarna blir 

mer pålitliga.  

”I en brinnande hög- eller lågkonjunktur använder jag inte relativvärdering då 

makroekonomiska aspekter är mer avgörander”.  

 Nielsens analyser består av antaganden och uppskattningar hela tiden då hans 

jobb handlar om att försöka ha en uppskattning om vad som kommer att ske i 

framtiden. Han försöker minimera antalet antaganden för pålitlighetens skull.   

”Jag tillämpar ett flertal egna modeller, det är de jag använder mest vid aktie-

värdering”.   

Värderingsmetoderna anpassas till rådande börsklimatet. När makroekonomiska 

läget är stabilt kollar han mer på värderingsmetodik och när makroekonomin är 

volatil, kollar han mindre på modellerna då han upplever att makroekonomin på-

verkar aktien i ett volatilt läge.  
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Nielsen har blivit mer fokuserad på relativvärdering än tidigare. Han har upptäckt 

att vissa aspekter är mer relevanta än andra. Han har cirka 70 procent rätt på hans 

analyser. De som följer hans analyser tenderar att tjäna pengar.  

”Allmänhetens förtroende på analytiker är lågt på grund av att det finns vissa 

analytiker som gör fel och att media fokuserar på det och lyfter inte de många 

analytiker som har rätt.” 

5 RESULTAT OCH ANALYS 
Detta kapitel redogör respondenternas svar angående vilka aktievärderingsmo-

deller som de tillämpar och anser lämpliga. Resultatet jämförs gentemot de två ti-

digare studiers resultat.       

5.1 VILKA MODELLER TILLÄMPAR RESPONDENTERNA 

Modell Respondent 
1 

Respondent 
2 

Respondent 
3 

Respondent 
4 

Respondent 
5 

Kassaflödesvärdering Ja Ja Ja Ja Ja 
Substansvärdering Ja Ja Nej Nej Nej 
Gordons modell Ja Ja Ja Ja Ja 
Relativvärdering Ja Ja Nej Ja Ja 
P/E-talsmodellen Ja Ja Ja Ja Ja 
CAPM Ja Ja Ja Nej Nej 
Teknisk analys Ja Nej Nej Ja Ja 

 
Tabell 5.1, Vilka värderingsmodeller som tillämpas 

Samtliga respondenter har angett att de tillämpar kassaflödesvärdering vid aktie-

värdering. Två respondenter tillämpar substansvärdering. De tre som inte tilläm-

par modellen beror på att de inte värderar investment-, holding- eller fastighetsbo-

lag.  Alla tillämpar Gordons modell, i slutet av DCF-modellen. Samtliga respon-

denter, förutom respondent 3, tillämpar relativvärdering. Orsaken till att respon-

dent 3 inte tillämpar modellen är att de portföljer som förvaltas har absolutfokus 

och inte relativfokus. Alla tillämpar P/E-talsmodellen som komplement till andra 

modeller och tre respondenter använder CAPM som komplement. Respondent 4, 

från Handelsbanken, tillämpar en modifierad CAPM-modell då de använder ett 

eget volatilitetsbaserat index som riskmått. Respondent 5 tillämpar inte denna 

modell då han anser att andra aspekter är avgörande vid en aktieanalys. Tre re-
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spondenter tillämpar teknisk analys vid aktievärdering. Det framkom inte varför 

inte respondent 2 och 3 inte tillämpade teknisk analys. 

5.2 VILKA MODELLER ANSER ANALYTIKER ÄR LÄMPLIGA 

Modell Respondent 
1 

Respondent 
2 

Respondent 
3 

Respondent 
4 

Respondent 
5 

Kassaflödesvärdering Ja Ja Ja Ja Ja 
Substansvärdering Ja Ja Ja Ja Nej 
Gordons modell Ja Ja Nej Nej Nej 
Relativvärdering Ja Ja Ja Ja Ja 
P/E-talsmodell Ja Ja Ja Ja Ja 
CAPM Nej Ja Nej Nej Nej 
Teknisk analys Ja Nej Nej Ja Ja 

 
Tabell 5.2, Vilka värderingsmodeller som anses lämpliga 

Alla respondenter ansåg kassaflödesvärdering som lämplig vid aktievärdering. 

Den är en långsiktig aktievärderingsmodell. Kassaflödesvärdering är bra på så sätt 

att man kan bilda sig en uppfattning om vad som påverkar en akties värde genom 

att ändra sina antaganden i modellen och se hur det kommer att påverkar värdet på 

aktien. Modellen är ingen målkurs utan visar en uppskattning om vad ett bolag är 

värt givet att det inte finns marknadsimperfektioner. Korrelationen mellan respon-

denternas tillämpning och ansedda lämplighet var stark.  

Fyra respondenter ansåg substansvärdering som en lämplig modell vid värdering 

av investment-, holding- och fastighetsbolag. Endast respondent 5 ansåg den 

olämplig vid aktievärdering med motivering att det är en för generell modell. 

Denna modell lämpar sig inte på alla bolag, utan lämpar sig bäst på bolag som till 

stor del består av likvida tillgångar eller tillgångar som är lätta att avyttra. Det kan 

förklara varför korrelationen mellan respondenternas tillämpning och ansedda 

lämplighet inte var stark.  

Gordons modell anser tre respondenter som olämplig vid aktievärdering då mo-

dellen är för grov i sin utformning och den bygger på antaganden om normalisera-

de utdelningsandelar. En grov utformning menar respondenterna med att modellen 

är för odetaljerad. Korrelationen mellan respondenternas tillämpning och lämplig-

het av Gordons modell är svag.  
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Alla respondenter ansåg att relativvärdering är en lämplig värderingsmodell av ak-

tier. En anledning varför denna modell används frekvent är för att den är lätthan-

terlig och man får snabbt en överblick av tillgångar i bolaget. Korrelationen mel-

lan respondenternas tillämpning och ansedda lämplighet av relativvärdering var 

relativ stark.   

Alla respondenter anser att P/E-talsmodellen är lämplig. Alla respondenter menar 

att man tillämpar P/E-talsmodellen när man tillämpar kassaflödesvärdering. De 

som tillämpar och anser modellen lämplig tenderar på att tycka detsamma om kas-

saflödesvärdering och relativvärdering. Detta kan bero på att respondenterna me-

nar att man tillämpar P/E-talsmodellen vid kassaflödesvärdering. Korrelationen 

mellan tillämpning och ansedda lämplighet var stark.  

Endast respondent 2, från Carnegie, anser CAPM lämplig. Korrelationen mellan 

respondenternas tillämpning och ansedda lämplighet var svag. Detta kan grunda 

sig i att respondenterna tillämpar en modifierad CAPM-modell och inte den ur-

sprungliga modellen.  

De tre respondenter som tillämpar teknisk analys ansåg den endast som en lämplig 

indikator vid aktievärdering. Korrelationen mellan respondenternas tillämpning 

och ansedda lämplighet var inte så stark.  

5.3 RESULTAT JÄMFÖRT MED TIDIGARE STUDIER 

Modell Block, 1999 Andren, Nordin, Smaragdis, 2001 
Kassaflödesvärdering Ökat Lika 
Substansvärdering  Lika 
Gordons modell  Ökat 
Relativvärdering  Lika 
P/E-talsmodell Ökat Lika 
CAPM Lika Lika 
Teknisk analys  Ökat 
 
Tabell 5.3, Hur har tillämpning av modellerna ändrats jämfört med denna studie. (De rutor som är tomma be-
ror på att dessa modeller inte har undersökts i de tidigare studierna).    

I tabellen ovan, 5.3, illustereras förändringen i tillämpning och lämplighet ändrats 

jämfört med tidigare studier. Det som framkom var att tillämpning av kassaflö-

desvärdering ökat sedan Blocks studie från 1999. Detta kan grundas i att andra 

modeller blivit populära i USA som till exempel EVA-modellen. Utfallet av den-
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na studie och den från 2001var lika. Att resultatet kom att vara annorlunda från 

studien 1999 kan mynnas i att forskarna generaliserar de svenska förhållandena, 

då kassaflödesmodellen inte hunnit implementeras hos de svenska finansanalyti-

kerna under 90-talet.  

Det framgick att tillämpningen av P/E-talsmodellen ökat sedan 1999. Studierna 

från 2001erhöll samma resultat som i denna studie.   

Ingen skillnad i utfallet av substansvärdering och relativvärdering. Dock såg man 

en ökad tillämpning av Gordons modell jämfört med de tidigare studierna. Detta 

kan grunda sig i en större förståelse om hur aktievärderingsmodellerna hänger 

ihop.   

Jämfört med studien 2001 kan en ökad tillämpning av teknisk analys mätas. En 

orsak till en ökad användning kan vara att denna modell har fått en större accep-

tans bland finansanalytiker. I Blocks studie undersöktes inte tillämpning av tek-

nisk analys så en jämförelse kan därmed inte göras. 

5.4 DISKUSSION AV RESULTATET 

De värderingsmodeller som man tillämpar och anser lämpliga beror på vilket bo-

lag man analyserar. Huruvida en modell är lämplig eller inte har inget med själva 

analysen att göra, utan att analytiker ska kunna urskilja vilka modeller som funge-

rar för värdering av bolag. Det som tydligt framgår av undersökningen är att alla 

värderingsmodeller hänger ihop, bortsett från substansvärdering och teknisk ana-

lys. Dessa två värderingsmodeller skiljer sig i studien då substansvärdering till-

lämpas på investment-, holding- och fastighetbolag och teknisk analys tillämpas 

som komplement vid kortsiktiga analyser.   

De värderingsmodeller som oftast kombineras är kassaflödesvärdering, P/E-

talsmodellen och Gordons modell.  De stora skillnaderna i denna studie jämfört 

med Blocks från 1999 är att kassaflödesvärdering idag tillämpas frekvent och att 

finansanalytiker lägger en stor vikt vid värderingsmodeller.  

I Andren, Nordin och Smaragdis studie framkom att kassaflödesvärdering är den 

modell som tillämpas mest och anses lämpligast vid aktievärdering.  
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En skillnad i resultat från deras studie är att alla respondenter i denna studie till-

lämpar Gordons modell när de tillämpar kassaflödesvärdering. Denna skillnad i 

resultat kan bero på att det är mer acceptabelt att offentligt tillämpa Gordons mo-

dell jämfört med tidigare år, då den tillämpades för att lura folk att köpa aktier un-

der IT-eran.  

Datas trovärdighet, genom ”inter-rater-reliabilitet”, är relativt hög då det inte är en 

stor skillnad denna studie jämfört med de tidigare studierna. En aspekt som alla 

studier belyser är vikten av de makroekonomiskaanalyserna vid fundamental ak-

tievärdering. Det är den makroekonomiskanalysen som ligger till grund för de 

framtida prognoserna. Utan korrekta makroekonomiskanalyser kan man inte gene-

rera pålitliga fundamentala aktievärderingar.  

5.5 DISKUSSION OCH KRITIK TILL STUDIEN 

I efterhand är det en del saker som kunde göras annorlunda. Till exempel för att 

stärka studiens reabilitet kunde fler respondenter användas av olika kön.  

Att en respondent vald att göra en elektronisk intervju var ingenting som var pla-

nerat. Helst skulle denna intervju genomföras personligt för att kunna få en mer 

djupgående intervju.  

Trots det ovanstående har denna studie en hög reabilitet då den skulle kunna upp-

repas och generera ett snarlikt resultat.  

Det som kan försämra reliabiliteten i undersökningen är att en del av frågorna i in-

tervjuguiden lämnade utrymme för egna tolkningar och värderingar. I och med 

olika restriktioner som finns inom finansiella sektorn kan det hända att fullständig 

information inte lämnats i svaren.  
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6 SLUTSATS 

Generellt litar inte analytiker på aktievärderingsmodellerna. För att generera en 

pålitlig analys kombinerar dem de olika värderingsmodellerna. 

De värderingsmodeller som kombineras mer ofta av svenska finansanalytiker är 

kassaflödesvärdering, P/E-talsmodellen och Gordons modell. P/E-talsmodellen 

och Gordons modell är komponenter i kassaflödesväreringen. 

En stor vikt lägger analytiker vid makroekonomiskaanalyser, då det är svårt att 

prognostisera framtiden. Utan de makroekonomiskaanalyserna är fundamentalana-

lys opålitlig.  

Skillnad i resultat mellan de tidigare studierna och denna studie ligger i det myck-

et mer frekventa tillämpandet av Gordons modell och P/E-talsmodell idag.   

7 FÖRSLAG FÖR VIDAREFORSKNING  

Denna studie grundar sig på ett strategiskt urval av respondenter. Detta innebär att 

det är svårt att generalisera resultatet i denna studie för alla finansanalytiker i Sve-

rige. 

Det skulle vara intressant att ha ett större urval och inkludera utländska finansana-

lytiker för att se om det föreligger skillnader mellan Sverige och andra länder vid 

aktievärdering.   

Att inkludera några fler populära värderingsmodeller skulle fördjupa förståelsen 

för hur modellerna hänger ihop.   
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 

1. Namn samt vilken position har du i bolaget? (Hoppa över denna om du vill vara anonym) 
  

2. Hur länge har du arbetat som analytiker?  
 
 

3. Hur många bolag analyserar du kontinuerligt under ett år? 
 

4. Nedanstående värderingsmodeller har jag kommit i kontakt med på högskolan 
 

• Betavärdering 
CAPM 

 
• DCF-modell (kassaflödesvärdering)  

 
• Utdelningsbaserad värdering 

Gordons modell 
 

• Relativvärdering  
 

• P/E-talsvärdering 
 

• Substansvärdering 
 

• Teknisk analys  
 

a) Vilka modeller, av de ovanstående, tillämpar du? Kombinerar du olika modeller när du värderar en 
aktie? 

b) om du kombinerar olika modeller, varför gör du det?  
 

c) om någon modell, av de ovanstående, inte tillämpas, vad beror det på? 
 
 
d) hur lämplig anser du att modellerna är när du analyserar en aktie?  
e) hur pålitliga anser du att de ovanstående modellerna är vid värdering av aktier? 
 
f) i vilken utsträckning består din analys av uppskattningar och antaganden på grund av att model-
lerna inte räcker till? Eller har du egna modeller som du tillämpar? 
 
g) Ändras värderingsmetoderna vid olika börsklimat?  
h) Om värderingsmetoderna ändras, vad beror det på? 
 
i) Har tillämpning, av de ovanstående modellerna, ändrats under din tid som analytiker? Vad beror 
det på om det har ändrats? 
  
j) Hur tillförlitlig anser du att dina analyser är?  
k) Hur lyckade tror du att användarna av dina analyser i allmänhet har uppfattat att de varit? 
 
l) Vilket förtroende tror du att allmänheten har för analytiker? 
 
 
 
 

 
TACK FÖR DU TOG DIG TID ATT SVARA!  
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