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Sammanfattning 
 

En debatt inom finansiering är huruvida en slumpmässig investering ger samma 
avkastning som att noggrant välja ut och värdera ett antal aktier att investera i. 
Aktievärderingen sker ofta genom fundamentala värderingsmodeller som utifrån 
företagets underliggande karaktär försöker sätta ett korrekt pris på aktien. Det finns idag 
många olika värderingsmodeller som kan användas för detta syfte. Då 
värderingsmodellerna endast är matematiska underbyggs aktieanalyser ofta av mer 
subjektiva bedömningar kring företaget och dess framtid. 
 
Syftet med denna uppsats är dels att beskriva vilka värderingsmodeller som används av 
professionella aktieanalytiker men även se om aktieanalysens tillförlitlighet påverkas av 
vilken värderingsmodell som används för att värdera företaget. Vidare vill vi se om det 
jobb som är nerlagt på att förstå företaget, mätt med aktieanalysens kvalité, påverkar 
aktieanalysens tillförlitlighet. 
 
I denna uppsats har vi, för att uppnå syftet, genomfört en kvantitativ innehållsanalys på 
164 aktieanalyser gjorda av professionella analytiker på företag listade på 
Stockholmsbörsen. Med grund i tidigare forskning har vi utvecklat en metod för att 
bestämma vilken värderingsmodell som använts i aktieanalyserna, aktieanalysens 
tillförlitlighet samt ett ramverk för att bedöma aktieanalysernas kvalité. 
 
I den teoretiska referensramen beskrivs de värderingsmodeller som berörs i uppsatsen, 
tidigare forskningsresultat kring aktieanalysers tillförlitlighet samt dess praktiska 
användning. Vidare går vi genom hur vårt arbete kan relatera till hypotesen om effektiva 
marknader samt beskriver en aktieanalys kvalité.  
 
Resultaten av vår uppsats är till största del ett bekräftande av tidigare forskning i 
området kring vilka värderingsmodeller som används. Den mest använda 
värderingsmodellen var den så kallade Discounted Cash flow model. Våra resultat tyder 
dock på ett ökat användande av den så kallade Residual earnings model i jämförelse 
med tidigare forskning.  
 
Vårt resultat visar även att ingen skillnad går att urskilja mellan vilken 
värderingsmodell som används och hur tillförlitlig aktieanalysen blir. Att ingen skillnad 
gick att urskilja förklarar vi med att det är ej värderingsmodellerna utan de 
prognostiserade värdena och antaganden kring dessa som påverkar aktievärderingen.   
 
Vi konstaterar däremot att ett signifikant samband finns mellan aktieanalysens kvalité 
och dess tillförlitlighet, då en högre kvalité innebar en högre tillförlitlighet. Vi anser att 
mer forskning kring området är nödvändigt för att bekräfta och stärka de intressanta 
resultat som presenteras i denna uppsats kring analysernas kvalité.  
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1. Inledning 
────────────────────────────────────────────────── 
I inledningen av denna uppsats visar vi på en diskussion kring aktieanalyser och 
huruvida dessa tillför någonting som en slumpmässig investering inte fångar upp. 
Därefter diskuterar vi några centrala studier och teorier för vår uppsats kring effektiva 
marknader, värderingsmodeller och aktieanalyser. Denna diskussion leder oss in i 
formulerandet av två frågeställningar rörande aktieanalyser och syftet varför dessa 
frågor är intressanta att besvara. Därefter anger vi de begränsningar vi haft, vilket till 
exempel varit att aktieanalyserna varit publicerade mellan 2000 och 2004, och de 
avgränsningar vi gjort kring till exempel aktier listade på Stockholmsbörsen. 
Avslutningsvis definieras viktiga begrepp för uppsatsen så som tillförlitlighet och en 
aktieanalys kvalité. 
────────────────────────────────────────────────── 

 
1.1. Problembakgrund 
 
Det finns en allmän debatt om att en apa som kastar pil för att besluta om investeringar 
skulle uppnå samma avkastning som en investerare som baserar sina investeringsbeslut 
på en omfattande analys av företaget eller företagen i fråga. Detta grundar sig på 
antagandet om att en diversifierad portfölj kommer avkasta i enlighet med börsens 
utveckling samt i enlighet med effektiva marknadshypotesen (se 2.1.). (Dagens PS, 
2009) 
 
Oavsett om ett sådant här slumpmässigt urval i vissa fall gett samma avkastning tror vi 
på att en omfattande analys ökar sannolikheten till en bättre avkastning. Ett 
investeringsunderlag för privata, icke professionella placerare är till exempel en 
aktieanalys genomförd av en analytiker. I de fall när dessa används är det viktigt att 
kunna urskilja vilka analyser som är mest tillförlitliga, för att på så sätt öka 
sannolikheten till en bra avkastning.  
 
Inom företagsvärdering finns det idag två breda synsätt om hur en aktie ska värderas; 
fundamental- och teknisk analys. Den fundamentala analysen har länge varit 
grundstenen i företagsvärdering och omnämndes utförligt första gången på 1930-talet. 
Teknisk analys å andra sidan omnämndes så tidigt som i början av 1900 i Wall Street 
Journal, men har först de senaste decennierna fått verklig akademisk uppmärksamhet. 
(Bettman, Sault, & Schults, 2009, s. 2-3) 
 
Skillnaden mellan fundamental- och teknisk analys kan sägas ligga i hur framtida priser 
på en aktie ska prognostiseras. Teknisk analys tar sin utgångspunkt i tidigare priser och 
kursrörelser för att med hjälp av dessa försöka säga något om hur kursen kommer att 
röra sig i framtiden (Bettman, et al. 2009, s. 3). Fundamental analys tar istället 
utgångspunkt i företagets specifika karaktär, eller fundamentala fakta, för att med hjälp 
av dessa använda olika värderingsmodeller för att finna vad som ofta brukar kallas det 
verkliga värdet på företaget. Den fundamentala analysen är den som fått störst 
uppmärksamhet och även den vi fokuserat på i vår uppsats. 
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En fundamental värdering kan göras utifrån de modeller som prognostiserar, och sedan 
diskonterar framtida kassaflöden i företaget. Värderingen kan även göras utifrån 
modeller som enbart är baserade på en tidpunkt, ofta benämnda som multiplar men även 
som nyckeltal. Värderingen med multiplar görs oftast som en relativ värdering genom 
jämförelse av de beräknade talen med ett eller flera företag från en referensgrupp.  
 
Något som de flesta med intresse för aktievärdering, speciellt studenter och akademiker, 
lagt märke till är den stora mängden värderingsmodeller och metoder som idag finns 
tillgängliga. Värderingsmodellerna som används inom fundamental analys har ökat 
kraftigt och har även fått uppmärksamhet inom den vetenskapliga litteraturen där olika 
modeller jämförts och svårigheterna med att använda dem har diskuterats (Penman & 
Sougiannis, 1998; Francis, Olsson, & Oswald, 2000; Lundholm & O’Keefe 2001; 
Penman, 2001).  
 
Några av de värderingsmodeller som ofta diskuteras är Dividend discount model, 
Discounted cash flow model samt Residual earnings model. Lundholm & O’keefe 
(2001) argumenterar för att det inte finns något motiv till en jämförelse mellan dessa, på 
grund av deras likvärdighet i teorin. De förklarar att resultat från tidigare forskning som 
visat på olika tillförlitlighet mellan modellerna enbart uppkommit på grund av felaktig 
praktisk tillämpning. Penman (2001) tillägnar en artikel för att besvara detta, vilket han 
gör med starka argument för modellernas olikhet i praktiken trots 
värderingsmodellernas likhet i teorin.  
 
Oftast ligger inte bara värderingsmodeller till grund för en aktieanalys utan även en 
subjektiv bedömning av den insamlade informationen kring företaget görs. På så sätt 
försöker analytikern göra aktieanalysen mer precis och genom riktkursen närma sig det 
marknadspris som kommer utfalla under tidshorisonten. En mer djupgående analys av 
ett företag borde därför öka sannolikheten för en mer tillförlitlig analys. Detta skulle 
kunna omsättas i omfattningen av företagsanalys som aktieanalysen innehåller, eftersom 
att detta borde spegla det jobb analytikern lagt ner för att skapa sig en förståelse av 
företagets verksamhet.  
 
Det finns olika teorier om vilka delar i företaget som skapar värde och driver aktiens 
pris som analytikern kan vara intresserad av, till exempel produktlanseringar och 
kundnöjdhet (Srinivasan, Pauewls, Silva-Risso, & Hanssens, 2009; Tuli & Bharadwaj, 
2009). Relateras detta till en aktieanalys så kan ett resonemang föras om att en 
aktieanalys som tar större hänsyn till ett företags specifika karaktär även utgör en bättre 
aktieanalys. Omfattningen av hänsyn tagen till viktiga delar av ett företags verksamhet 
så som till exempel dess risker och konkurrenter har vi valt att benämna som en 
aktieanalys kvalité.   
 
Vad avgör om en aktieanalys är tillförlitlig eller ej? För att ta reda på detta måste ordet 
tillförlitlighet1 definieras. Ser man på en aktieanalys gjord av en professionell analytiker 
är det självklart att tillförlitlighet ska diskuteras i ljuset av riktkursen som analytikern 
satt för aktien. Riktkursen sätts ofta efter en sammanvägning av det framräknade värdet 
av aktien samt mer subjektiva bedömningar kring företagets verksamhet. En riktkurs 
tillförlitlighet har endast definierats och undersökts i ett fåtal enligt oss kända studier. 
 
                                                           
1
 Begreppet tillförlitlighets lydelse i denna uppsats förklaras dels i 1.5. Definitioner samt mer djupgående 

i 3.2.1.2. Analysens Tillförlitlighet.  
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Asquith, Mikhail, & Au (2005, s. 3-4) definierar en aktieanalys som tillförlitlig om 
aktiepriset någon gång under tidsperioden uppnått riktkursen. Resultat i studien tydde 
på att tillförlitligheten påverkades av vilken värderingsmodell som användes, men dessa 
resultat var ej signifikanta (Asquith et al., 2005, s. 34-36).  
 
Bradshaw & Brown (2006, s. 5-6) definierar en aktieanalys tillförlitlighet med hjälp av 
tre olika mått. Genom skillnaden mellan riktkursen och marknadspriset vid slutdatumet, 
genom skillnaden mellan den implicita avkastningen och den avkastning som utföll 
under tidsperioden, och genom huruvida riktkursen någon gång under tidshorisonten 
uppnått riktkursen.  
 
Den senaste forskningen kring ämnet som vi är medvetna om är genomförd av Bonini, 
Zanetti, Bianchini, & Salvi (2010). De definierade fem olika mått för att mäta en 
riktkurs tillförlitlighet Utöver att undersöka om riktkursen blivit uppnådd eller ej så 
utformade de två mått för att inkludera svängningar i marknadspriset kring riktkursen. 
Ytterligare två mått definierades för att mäta en så kallad buy and hold strategi där 
investeraren förväntas köp/blanka aktien vid publiceringsdatumet och sälja/återköpa 
aktien vid slutet av tidshorisonten. (Bonini et al., 2010, s. 13-15). 
 
 
1.2. Problemformulering 
 
Med utgångspunkt i den tidigare förda diskussionen kring aktieanalysers tillförlitlighet, 
värderingsmodeller och forskningen kring dessa vill vi försöka bidra till den 
akademiska litteraturen genom att besvara följande frågeställning; 
 
Vilken värderingsmodell, eller kombination av värderingsmodeller, har gett de mest 
tillförlitliga aktieanalyserna? 
  
I många fall är det, enligt vad som diskuterades ovan, inte bara värderingsmodellerna 
som avgör vilket värde en analytiker tillskriver en aktie. I dessa fall görs även en 
subjektiv bedömning av företagets situation eller specifika förutsättningar, vilket 
tydliggörs i aktieanalysen. Detta vägs in och korrigerar det framräknade värdet med 
vald modell. Denna subjektiva bedömning ligger även till grund för antaganden om 
diskonteringsränta och tillväxttakt i värderingsmodellerna. På grund av detta vill vi 
vidga vår studie och söka svar på frågan; 
 
Påverkas aktieanalysens tillförlitlighet av dess kvalité? 
 
 
1.3. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att försöka förklara varför aktieanalysers tillförlitlighet 
skiljer sig åt. Vidare innebär detta att vi kommer att studera de olika metoder som finns 
för att värdera ett företag för att sedan utifrån teorin formulera och testa hypoteser kring 
vilken, eller vilken kombination, av dessa metoder som har gett de mest tillförlitliga 
analyserna. Vår undersökning har även som syfte att testa hur andra faktorer förutom 
värderingsmodeller, så som aktieanalysens kvalité, påverkar tillförlitligheten i en 
aktieanalys.  
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Detta tänker vi göra genom att till exempel undersöka hur djupgående analysen av 
företaget är. Hur djupgående en analys av ett företag är utgörs av hur många - och i 
vilken grad olika delar av företaget analyserats. Vår studie kommer även att bidra till 
den akademiska litteraturen kring aktieanalysers innehåll genom till exempel 
beskrivande statistik kring hur många sälj- och köprekommendationer som getts, vilka 
de vanligaste värderingsmodellerna är och den genomsnittliga tillförlitligheten för 
aktieanalyserna. 
 
För andra än oss själva kan syftet med uppsatsen ses från två sidor; placeraren - och 
analytikerns sida. Vår uppsats har därför som syfte att ge placeraren en bättre inblick i 
vad en aktieanalys bör innehålla och vad som eventuellt skiljer en, historisk sett, relativt 
tillförlitlig analys från en relativt otillförlitlig analys. Från analytikerns sida kan denna 
uppsats säga ha som syfte att utreda om det finns vissa analysmetoder, eller andra 
variabler, som påverkar hur tillförlitlig analysen blir. Visar det sig till exempel att valet 
av värderingsmodell påverkar tillförlitligheten positivt blir det självklart för placeraren 
och analytikern att försöka anpassa sin placering eller analys efter detta. 
 
1.4. Begränsningar och Avgränsningar 
 
Aktieanalyser gjorda av professionella analytiker brukar i allmänhet inte publiceras 
tillgängliga för alla, utan kan anses vara en produkt som företag tillhandahåller sina 
kunder för ibland väldigt höga kostnader. Denna begränsning i tillgänglighet innebar att 
vi, genom de analyser vi fick tillgång till, blev begränsade till analyser genomförda 
mellan år 2000 och år 2004. Vilket innebär att andra resultat eventuellt hade kunnat nås 
om analyserna genomförts närmare nutid.  
 
Bland de analyser vi fick tillgång till var ett mindre antal genomförda på aktier listade 
på utländska börser, varav vi valde att avgränsa oss till analyser genomförda på aktier 
listade på Stockholmsbörsen för att detta inte skulle påverka generaliserbarheten. Vidare 
avgränsade vi oss till att endast titta på de aktieanalytiker som gjorts på stora bolag för 
att minska vår population och urvalets storlek. Avgränsningarna baserade sig även på 
den begränsade tid vi hade att disponera över.  
 
 
1.5. Definitioner 
 
Tillförlitlighet 
 
Tillförlitlighet i denna uppsats definieras som ett mått på hur aktieanalysen presterat i 
förhållande till den utsatta riktkursen i densamma. Två mått på tillförlitlighet används 
där det första måttet mäter huruvida aktiepriset någon gång under tidshorisonten varit 
detsamma som riktkursen. Det andra måttet beskriver hur det högsta samt det lägsta 
marknadspriset, under tidshorisonten för riktkursen, avvikit från riktkursen. Detta mått 
behandlas matematiskt olika beroende på om det är en köp- eller säljrekommendation. 
En mer specifik definition ges i 3.2.1.2, vi anser dock att denna definition är tillräcklig 
för läsaren för att förstå uppsatsen fram till dess.  
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Värderingsmodell 
 
En värderingsmodell i denna uppsats syftar till en metod som kan användas för att 
värdera ett företag eller dess aktier. Värderingsmodellerna kan antingen diskuteras kring 
som sofistikerade eller osofistikerade värderingsmodeller. En sofistikerad 
värderingsmodell utgår från en prognostisering av framtida kassaflöden i företaget, så 
som vinster eller utdelningar, som diskonteras till nuvärde för att beräkna en akties pris. 
Ett exempel på en sofistikerad värderingsmodell är Dividend discount model som utgår 
från en prognostisering av utdelningar. En osofistikerad modell är i denna uppsats 
detsamma som en multipel som utgår från en värdedrivande faktor i förhållande till 
aktiens pris eller ett framräknat så kallat enterprise value (EV) för att genom detta, och 
ofta i relation till jämförbara företag, bedöma aktiens pris. Skillnad ligger främst i 
huruvida en nuvärdesberäkning görs eller inte.  
 
Implicit avkastning 
 
Implicit avkastning betyder i denna uppsats skillnaden mellan riktkursen och 
marknadspriset vid publiceringsdatumet för aktieanalysen. Detta ska tolkas som den 
avkastning aktieanalytikern ser för en investering i denna aktie, utifrån gällande 
förutsättningarna.   
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2. Teori 
────────────────────────────────────────────────── 
Teorin i denna uppsats inleds med en presentation och diskussion kring effektiva 
marknader. Vi bygger sedan på detta med att introducera läsaren för de 
värderingsmodeller som vi kommer beröra i uppsatsen samt visar på de akademiska 
resultaten kring det praktiska användandet av, och tillförlitligheten i, dessa. I slutet av 
teorikapitlet redogör vi för tidigare forskning kring aktieanalysers riktkurser och deras 
tillförlitlighet där en artikel haft stor påverkan på vår metod. Avslutningsvis för vi ett 
logiskt resonemang kring huruvida det är rätt att anta att endast värderingsmodellen 
påverkar aktieanalysens tillförlitlighet samt definierar en aktieanalys kvalité. Kapitlet 
omfattar de hypoteser vi avser att testa, vilka ställs upp löpande i anknytning till den 
teori som de är formulerade utifrån.  
────────────────────────────────────────────────── 
 
2.1. Effektiva Marknader 
 
I denna uppsats kommer vi att beröra dels huruvida analytikers aktieanalyser på ett 
effektivt sätt lyckats prognostisera aktiepriset och vilka metoder de använder sig av för 
att göra detta. För att detta uppsatsämne ska vara intressant att studera krävs det en tro 
på att de metoder som används utgör en bättre grund för investeringsbeslut än vad en 
slumpmässig bedömning skulle göra. Vi inleder därför vårt teorikapitel genom att 
diskutera marknadseffektivitet och huruvida det kan anses vara möjligt att skapa en 
överavkastning genom olika analysmetoder. 
 
De flesta som kommit i kontakt med någon form av teori kring marknadseffektivitet har 
också kommit i kontakt med vad som ibland kan anses vara långdragna antaganden som 
ligger till grund för en så kallad perfekt marknad. En perfekt marknad uppnås genom 
följande antaganden; att det inte finns några transaktionskostnader, att all information 
finns tillgänglig för alla kostnadsfritt och att alla investerare är överrens om hur man ska 
tolka informationen som finns tillgänglig. Även fast detta är antaganden som skapar en 
perfekt marknad så är det inte antaganden som behöver uppfyllas för att marknaden ska 
kunna anses vara effektiv. Detta kan tolkas som att dessa antaganden enbart behöver 
vara uppfyllda till en viss grad. Till exempel om inte all information återspeglas i priset 
så betyder det inte att marknaden är ineffektiv, såvida inte en aktör alltid kan ta fördel 
av informationsasymmetrin. (Fama, 1970, s. 5-6) 
 
En av de mest debatterade och inflytelserika teorierna inom företagsekonomi är teorin 
om effektiva aktiemarknader; Efficient market hypothesis (EMH). EMH beskriver hur 
effektiva aktiemarknader är i att prissätta aktier med hjälp av den information som finns 
tillgänglig och publiceras. Teorin delas upp så att marknadens effektivitet kan 
kategoriseras i tre nivåer som vi valt att översätta till; låg-, medel- och hög 
marknadseffektivitet från engelskans weak-, semistrong- och strongform. (Fama, 1970, 
s. 6) 
 
2.1.1. Låg Marknadseffektivitet och The Random Walk Theory 
 
Låg marknadseffektivitet behandlar huruvida aktieprisernas variationer är oberoende 
och slumpmässiga. Teorin kan beskrivas som att gårdagens pris ej kommer att påverka 
dagens pris, varpå dagens pris ej påverkar morgondagens, aktiepriserna är alltså 
statistiskt oberoende. Förklaringen till teorin ligger i att eftersom en akties pris 
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avspeglar all tidigare information, så kommer priset enbart att bero på framtida 
kursdrivande information. Den framtida informationen kan anses vara en slumpmässig 
variabel som investerare inte kan prognostisera, varpå aktieprisets variation också blir 
en slumpmässig variabel. Detta är även beskrivningen av the random walk theory vilken 
beskriver att aktiepriser rör sig slumpmässigt, som en random walk. (Fama, 1965; 1970, 
s. 3-5; Malkiel, 2003) 
 
Utifall att teorin om att aktiepriserna följer en random walk stämmer så är det ej möjligt 
att genom teknisk analys prognostisera aktiepriser. Teknisk analys bygger på ett 
samband mellan gårdagens och morgondagens aktiepris, vilket är precis i motsats till 
teorin om att aktiepriserna följer en random walk. Stämmer teorin om random walk så 
blir teknisk analys därför meningslös. (Fama, 1965, s. 1-3) 
 
Det finns en rad empiriska studier genomförda på låg marknadseffektivitet, vilka ofta 
resulterar i motsägande resultat. Empiriska studier har dels visat ett stort stöd för låg 
marknadseffektivitet och avsaknad av korrelation mellan aktiepriser (Fama, 1970, s. 6-
12; Malkiel, 2003, s.1-3; Narayan & Smyth, 2005, s. 9). I själva verket har vissa artiklar 
funnit stöd för en negativ korrelation mellan rörelserna i en akties pris (Fama, 1970, s. 
12; Malkiel, 2003, s. 14). Detta kan sägas representera den ena ståndpunkten i debatten 
kring EMH. Den andra ståndpunkten som funnits i den akademiska litteraturen är att det 
faktiskt finns korrelation i en akties prisrörelser och att det finns så kallade 
marknadsanomalier, eller marknadsavvikelser. Forskare som argumenterar mot 
marknadseffektivitet brukar föra fram marknadsavvikelser så som småföretagseffekten, 
kalendereffekten och korrelation i en akties prisrörelser som starka argument mot att 
aktiemarknaden är effektiv på låg nivå. (Jarret & Kyper, 2006; Kato & Schallheim, 
1985) 
 
De marknadsavvikelser som förts fram för att förkasta marknadseffektiviteten har ofta 
blivit kritiserade och vissa studier har visat att marknadsavvikelserna tenderar att 
försvinna efter att de publicerats. Vidare har argument förts fram om att resultaten kan 
bero på så kallad data mining; att det finns mönster i all data om du bara letar tillräckligt 
länge. (Malkiel, 2003; Marquering, Nisser, & Valla, 2006; Fama & French, 2008) Ett 
exempel på det förstnämnda är om det finns en januarieffekt, att aktiemarknaden 
tenderar att överprestera i januari, så skulle alla rationella investerare utnyttja denna 
avvikelse och således skulle den försvinna. Ett citat från Malkiel (2003, s. 14), vilket 
hänvisar till ett uttalande från Rickard Roll, stödjer marknadseffektivitet: 
 
”I have personally tried to invest money, my client’s money and my own, in every single 
anomaly and predictive device that academics have dreamed up. I have attempted to 
exploit so called year-end anomalies and a whole variety of strategies supposedly 
documented by academic research. And I have yet to make a nickel on any of these 
supposed market inefficiencies… a true market inefficiency ought to be an exploitable 
opportunity. If there’s nothing investors can exploit in a systematic way, time in and 
time out, then it’s very hard to say that information is not being properly incorporated 
into stock prices.“ 
 
Låg marknadseffektivitet har även studerats på den svenska aktiemarknaden. I till 
exempel en doktorsavhandling av Claesson, K. (1987) undersöks effektiviteten på den 
svenska aktiemarknaden 1978-1985 med ett antal företag som urval. I avhandlingen 
konstaterar Claesson att den svenska aktiemarknadens marknadseffektivitet på låg nivå 
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kan kritiseras då tydliga avvikelser noteras, så som januarieffekten. Claesson försöker 
dock gardera sig genom att tillskriva denna avvikelse någon speciellt kursdrivande 
faktor i januari, men konstaterar att det vid den tidpunkten inte fanns någon förklaring. 
(Claesson, 1987, s. 30-34; 201-203) 
 
Claessons doktorsavhandling är dock inte den enda som berört marknadseffektiviteten 
på den svenska aktiemarknaden. I en artikel av Chan, Gup, & Pan (1997) så undersöks 
marknadseffektivitet på låg nivå för 18 olika länder, där Sverige är ett av dessa. 
Resultaten visar här på att alla länder kan klassificeras ha en låg marknadseffektivitet, 
även Sverige. (Chan et al., 1997, s. 5-11) 
 
Den ovan förda diskussionen har visat att huruvida marknaden kan anses vara effektiv 
på den lägsta nivån beror på vilken forskares resultat du tittar på. Den forskning som 
gjorts kring marknadseffektivitet kan dock sägas ha gett övervägande stödjande resultat 
för effektiviteten, och koncensus är att aktiemarknaden kan betraktas som lågt effektiv. 
 
2.1.2. Medel Marknadseffektivitet 
 
En aktiemarknad som är medeleffektiv är effektiv i den bemärkelsen att aktiepriset 
förutom att återspegla all tidigare information i en akties kurs (låg marknadseffektivitet) 
även lyckas prissätta aktien med hjälp av all publik information. All publik information 
kan sägas innefatta allt från årsredovisningar till försäljningsprognoser och 
produktutvecklingsstrategier. Ett typexempel på hur en medeleffektiv marknad testas är 
om en marknad korrekt lyckas prissätta en aktie efter det att ett företag annonserat en 
aktiesplit eller vinstvarning genom så kallade event-studies. (Fama, 1970, s. 1) 
 
Likt låg marknadseffektivitet får en marknad som kan betraktas som effektiv på 
medelnivå inverkan på diskussionen huruvida aktieanalytiker kan prognostisera 
aktiepriser eller inte. Denna gång står dock den fundamentala analysen och inte den 
tekniska i fokus. Eftersom all publik information korrekt avspeglas i en akties pris blir 
det meningslöst för den fundamentala analytikern att göra egna värderingar av företaget 
då inga aktier är fel prissatta. 
 
De Bondt & Thaler (1985) undersöker om marknaden tenderar att överreagera på ny 
information genom att se om föregående periods förlorare presterar bättre än föregående 
periods vinnare. Resultaten av undersökningen visar på att detta är fallet och att 
förlorarna i genomsnitt ger 25 % högre avkastning och effekten är speciellt stor i 
januari. (De Bondt & Thaler, 1985, s. 12) Dessa resultat talar emot 
marknadseffektivitet. I en artikel av Eugene Fama, ofta omnämnd som EMH’s 
grundare, visas det dock att aktiemarknaden verkar över- eller underreagera ungefär lika 
ofta vilket stödjer att marknaden är effektiv då dessa, så kallade misstag, inte avspeglar 
ineffektivitet (Fama, 1997). 
 
2.1.3. Stark Marknadseffektivitet 
 
Stark form av effektivitet är den mest extrema och här anses aktiemarknaden vara så 
pass effektiv att all information avspeglas i priset så att ingen person (till exempel. en 
insider) kan skapa överavkastning (Fama, 1970, s. 27). Det är svårt att argumentera för 
att en aktiemarknad ska kunna klassificeras som starkt effektiv då vissa investerare har 
tillgång till information före andra.  Detta har också visat sig i forskning som gjorts på 
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området där det inte funnits stöd för den starka formen av marknadseffektivitet (Brown, 
Richardson, & Trzcinka, 1991, s. 21-22; Fama, 1970, s. 27-28). 
 
Efter diskussionen kring marknadseffektivitet borde läsaren vara insatt i de olika 
ståndpunkterna kring denna. På grund utav att konsensus i forskningen ändå är att 
aktiemarknaden kan argumenteras vara effektiv på låg- och medelnivå så sätter vi upp 
nedanstående hypotes. Denna hypotes har sin förklaring i att den fundamentala 
analysen, oberoende av värderingsmodell och aktieanalysens kvalité, ska lyckas 
prognostisera priset tillfredställand.  
 

H1: Aktieanalysernas tillförlitlighet kommer ej påverkas av valet av 
värderingsmodell. 

  
Nedan följer de värderingsmodeller vi valt att fokusera på, först de så kallade 
sofistikerade; som utgår ifrån diskontering, och därefter behandlar vi de osofistikerade; 
multiplar som baserar sig på enbart en tidpunkt. Multiplar och nyckeltal ses ofta som 
synonymer men skillnaden kan sägas ligga i att nyckeltal är ett bredare begrepp som 
innefattar multiplar men ett nyckeltal kan även till exempel vara ett företags försäljning. 
Vi har valt att i denna uppsats använda oss av benämningen multiplar.  
 
2.2. Värderingsmodeller 
 

2.2.1. Dividend Discount Model 
 
Fisher (1930) la den ursprungliga grunden för teorin om ränta och värdering av kapital. 
Han beskrev relationen mellan ränta och värdet på kapital genom att värdet på kapitalet 
baserade sig på två faktorer: den framtida inkomsten och räntan. John B. Williams 
tillämpade Fishers arbete på aktievärdering och var en av de första att förklara att en 
akties pris bestäms av ett så kallat intrinsic value, vilket kan beskrivas som ett företags 
fundamentala värde. Williams ses av vissa som grundaren och utvecklaren av den 
fundamentala analysen. I sin bok ”The Theory of Investment Value” från 1938, var han 
en av de första att formellt uttrycka kassaflödesbaserad värdering och framförallt 
utdelningsbaserad värdering. Han utvecklade Dividend discount model (DDM), som en 
av de första värderingsmodeller som användes på företag och som fortfarande är aktuell. 
Han definierade värdet på ett företag som nuvärdet av alla framtida utdelningar som 
detta skulle ge. (Anand & Faseruk, 2008, s. 2-3) 
 
DDM värderar ett företags egna kapital genom prognostisering samt nuvärdesberäkning 
av alla framtida utdelningar, och ställs upp enligt nedan:  
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Utgångspunkten vid denna värderingsmodell, är att prognostisera utdelningar som 
företaget kommer att ge till sina aktieägare under en förutsebar framtid. Därefter antar 
man att utdelningarna kommer att vara konstanta i all evighet eller att dessa kommer att 
ha en konstant årlig tillväxt. Den prognostiserade perioden kan sägas utgöra 
investeringshorisonten. Värdet av utdelningarna under den oändliga perioden 
diskonterade till investeringshorisontens slut kan ses som priset aktien kommer att säljas 
till, samt benämnas som ett slutvärde. Slutligen nuvärdesberäknas de prognostiserade 
utdelningarna samt slutvärdet med företagets kapitalkostnad som diskonteringsränta. 
(Penman, 2010, s. 116-117) 
 
Några begränsningar man kan finna vid värdering med DDM är till exempel om 
företaget förväntas att inte genomföra några utdelningar för en period långt in i 
framtiden eller om företaget har höga utdelningar som med största sannolikhet inte 
kommer att kunna bibehållas. (Penman, 2010, s. 117) Stowe, McLeavy, & Pinto (2009, 
s. 1, 8) skriver i sin artikel att DDM är föråldrad eftersom att den inte tar hänsyn till 
aktieåterköp. DDM:s logik är fortfarande relevant men företag som genomför 
aktieåterköp till väsentliga belopp borde hellre värderas med en modell som tar hänsyn 
till det totala kassaflödet. Madura (2008, s. 265) påpekar att en stor begränsning ligger i 
svårigheten att göra rimliga antaganden om utdelningar, diskonteringsränta och 
tillväxttakt. 
 
Penman (2010, s. 118) är kritisk till modellen och menar på att utdelningar enbart 
innebär en överföring av värde och inte ett skapande av värde i enlighet med Fisher 
(1930). Värde skapas istället av investeringar och den operationella verksamheten. 
Vidare menar Penman att ett företags utdelningspolicy över den prognostiserade 
framtiden egentligen inte säger mycket eftersom att dessa enbart kan vara tillfälliga. Om 
ett företag genomför utdelning kommer priset på aktien att sjunka med samma belopp 
eftersom att värde lämnar företaget; alla förändringar i utdelningar kommer direkt att 
kompenseras med en lika stor förändring i priset och därför kan utdelningar ses ha ett 
nettonuvärde på noll. 
 
Miller & Modigliani’s dividend irrelevance theoreom indikerar att i perfekta 
kapitalmarknader, med konstant investeringspolicy, är alla kapitalstrukturer och 
utdelningspolicys optimala eftersom att alla skapar identiskt aktieägarevärde; varav 
valen mellan dessa blir irrelevant. Tesen innebär att investeringspolicyn ensam avgör 
det värde som skapas till aktieägarna. DeAngelo & DeAngelo (2006) går emot MM’s 
tes om utdelningars irrelevans och att investeringarna skulle vara det enda som avgör 
värde. MM’s tes om utdelningars irrelevans kräver att företag delar ut 100 % av deras 
fria kassaflöde för att optimera utdelningspolicyn. DeAngelo & DeAngelo (2006) menar 
att om MM’s tes skulle tillåta en kvarhållning av vinster så har utdelningar precis lika 
stor betydelse som investeringarna och kan därför användas vid värdering av företaget. 
(DeAngelo & DeAngelo, 2006, s. 2, 8-9) 
 
De finns förespråkare för att utdelningarna faktiskt har betydelse vid värdering. Harkavy 
(1953, s. 1) visar att det finns en positiv korrelation mellan utdelningspolicy och 
aktiepriser, vilket tyder på utdelningars relevans. Gordon & Shapiro (1956), Walter 
(1956) och Solomon (1963) stöder denna hypotes. Walter (1956) menar på att en akties 
pris speglas av nuvärdet av förväntade utdelningar över en lång tid och att kvarhållna 
vinsters påverkan på aktiepriset enbart beror på en högre förväntan om framtida 
utdelningar. 
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Nasseh & Strauss’s (2004, s. 1, 14) undersökning om relationen mellan utdelningar och 
aktiepriser resulterade i en nära relation under den största delen av 
undersökningsperioden (1979- 1999). Resultaten visade en relation, på lång sikt, mellan 
aktiepriser och utdelningar för stora etablerade företag och vidare att aktiepriser 
förklarar mer än en tredjedel av förändringar i utdelningar på kort sikt.  
 
Diskussionen ovan, kring olika akademiska resultat relaterade till utdelningarnas 
relevans för ett företags värde visar på en delad syn på ämnet. Debatten pågår än idag, 
akademiker är fortfarande oense om huruvida utdelningar kan och bör ligga till grund 
vid värdering av ett företag (Anand & Faseruk, 2008, s. 3). 
 
Barkers (1999, s. 19-20) undersökning visade att den praktiska användningen av DDM 
är låg. Undersökningen baserar sig på intervjuer med- samt enkäter besvarade av 
analytiker och fondförvaltare under åren 1994-1996. Enligt studien finns en tydlig 
preferens för till exempel dividend yield och andra multiplar som enbart speglar en 
tidpunkt, och där diskonteringsmodeller rankas sist för värderingsbeslut. DDM anses 
mindre betydelsefull än DCF (Discounted cash flow model; se 2.2.2.) vid värdering 
bland både fondförvaltare samt analytiker. Anledningen till en preferens för multiplar 
förklaras genom att analytiker och fondförvaltare vid värdering med en 
diskonteringsmodell tvingas till prognostisering enbart av en relativt kort tidsperiod, på 
grund av osäkerheten i det framtida utfallet; samt att dem tvingas förlita sig på den 
subjektiva uppskattningen av slutvärdet. (Barker, 1999) 
 
2.2.2. Discounted Cash Flow Model 
 
Kassaflödesvärdering har en lång och omfattande historia och ses ofta idag som den 
vanligaste och mest använda metoden vid företagsvärdering och har sin grund i 
Williams bok från 1938. Denna typ av värdering är ofta den som dominerat 
undervisningen i ämnet. (Demirakos, Strong, & Walker, 2004, s. 5) 
 
DCF benämns ibland också som free cash flow model (FCF) eftersom att den värderar 
ett företag genom de framtida fria kassaflödena. Differensen mellan kassaflödet som 
genereras i den operationella verksamheten och kassaflödet som går till 
investeringsverksamheten utgör det fria kassaflödet. Modellen utgår från en 
prognostisering av de framtida fria kassaflödena som sedan nuvärdesberäknas och 
adderas till företagets bokförda värde på det egna kapitalet. Modellen ställs upp enligt 
nedan: 
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Diskonteringsräntan är oftast företagets kapitalkostnad, som speglar den ungefärliga 
risken på kassaflödena. Eftersom att aktieägarna måste dela kassaflödena från den 
operationella verksamheten med kreditgivare, värderas företagets egna kapital genom 
att subtrahera värdet på skulderna från det framräknade värdet på företaget.  Den här 
modellen kräver även, som DDM, prognostisering över en oändlig period. Här benämns 
värdet på de oändliga kassaflödena inte som företagets värde vid den förutsebara 
periodens slut utan enbart som ett ”fortsättningsvärde”, engelskans continuing value. 
Fortsättningsvärdet vid slutet på den förutsebara perioden beräknas på liknande sätt som 
slutvärdet i DDM; genom att ett konstant kassaflöde eller ett kassaflöde med konstant 
tillväxt nuvärdesberäknas. (Penman, 2010, s. 118-120)  
 
Även DCF har sina begränsningar, och därmed även förespråkare och motståndare. 
Penman (2010, s. 121-123) menar att värde skapas vid investeringar och inte genom 
”vilande kapital”. Kassflödet för ett företag kan vara negativt i flera år eftersom att dem 
investerar mer än de får in från den operationella verksamheten, eller att dem har stora 
tillgångar i bundet kapital som i framtiden kommer att ge hög avkastning, kanske efter 
den prognostiserade perioden. Kassaflödet blir högre om företaget säljer tillgångar, 
vilket inte skapar något framtida värde i sig. Enligt DCF ses investeringar som något 
negativt eftersom att det reducerar kassaflödet. Enligt Penman (2010, s. 123) har företag 
som befinner sig i ett skede av tillväxt, och därför genererar högt värde, ofta negativt 
kassaflöde på grund av deras höga investeringstakt. 
 
Imam, Barker, & Clubb (2008) studerar användandet av olika värderingsmodeller 
genom att titta på analytikers rapporter. Resultatet visar att DCF har blivit mer populär 
bland analytiker som den dominerande värderingsmodellen i analyserna. Samtidigt 
konstateras det att denna oftast används tillsammans med olika multiplar för att 
motivera riktkursen. Däremot konstateras att när multiplar dominerar analysen så 
används sällan en sofistikerad modell, så som DCF. (Imam et al., 2008, s. 28-29). 
 
Artikeln av Imam et al. (2008) kan sägas vara en vidarebyggning på artikeln av 
Demirakos et al. (2004) med liknande resultat. I Demirakos et al. (2004) väcks 
uppmärksamhet mot det som senare undersöks vidare i Imam et al. (2008), nämligen att 
de analytiker som använder DCF även tenderar att underbygga sina rekommendationer 
med någon typ av mindre sofistikerad metod. Artikeln visar också på att de vanligast 
förekommande metoderna är P/E och DCF. (Demirakos et al. 2004) Detta leder oss 
fram till följande hypoteser; 
 

H2: Fler aktieanalyser kommer domineras av DCF än andra värderingsmodeller, 
bortsett från P/E. 
 
H3: Fler aktieanalyser kommer domineras av P/E än andra värderingsmodeller, 
bortsett från DCF. 

 
2.2.3. Residual Earnings Model 
 
Tillvägagångssättet vid värdering med, engelskans residual earnings model (RE) blev 
först introducerat av Preinreich (1938) samt senare omdiskuterad av Edwards och Bell 
(1961). Modellen utvecklades senare av Peasnell (1982) och senare av Ohlson (1995). 
Metoden härrör från DDM; de förväntade utdelningarna är lika med de prognostiserade 
”kvarvarande vinsterna”, engelskans residual earnings, minus förändringen i det 
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bokförda värdet på eget kapital (Plenborg, 2002, s. 3: Penman, 2010, s. 155). 
Värderingen med RE har ibland kallats för Edwards- Bell- Ohlson (EBO) valuation 
model från namnet på de personer som kan ses som dess huvudpersoner. (Plenborg, 
2002, s. 1, 3) 
 
RE värderar ett företag genom en prognos av företagets kvarvarande vinster. 
Kvarvarande vinster uppstår om ett företag genererar högre avkastning än det 
avkastningskrav som aktieägare samt kreditgivare har på företaget. Modellen baseras på 
det egna kapitalets bokförda värde samt ett prognostiserat värde på de kvarvarande 
vinsterna, dels under en förutsebar- men även en oändlig tidsperiod, som adderas till det 
bokförda värdet på eget kapital, och ställs upp enligt nedan: 
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Efter den förutsebara tidsperioden beräknas även här ett fortsättningsvärde likt i DCF 
som utgör värdet på alla framtida kvarvarande vinster efter denna tidsperiod. Om ett 
företag förväntas ge en avkastning i enlighet med avkastningskravet från aktieägare och 
alternativt kreditgivare antas företagets värde vara lika med det bokförda värdet på det 
egna kapitalet; och högre om avkastningen överstiger avkastningskravet. (Penman, 
2010, s. 150-159) 
 
RE påverkas inte av utdelningar eller av nyemissioner och aktieåterköp till 
marknadsvärde och ger därför enligt Penman (2010, s. 180) en värdering som inte är 
känslig mot sådana transaktioner med aktieägarna som kan anses vara irrelevanta vid 
skapande av värde. Däremot kan RE anses ha begränsningar på grund av detta, eftersom 
att den inte tar hänsyn till den vinst eller förlust som aktieägare gör när aktier 
nyemitteras eller återköps till ett pris som inte överensstämmer med marknadsvärdet 
(Penman, 2010: s. 173).  
 
Koller, Goedhart, & Wessels (2005), Penman (1998) och Barker (1999, s. 6-7) menar 
att DCF är mest använd i praktiken, men att RE blir mer och mer populär som 
värderingsmodell. Penman (2010) förespråkar senare i sin bok ”Financial Statement 
Analysis and Security Valuation” användningen av RE före DCF. Ofta väljs dock 
värderingsmodell utifrån vad analytikern är van att använda samt vad som mottagaren 
känner sig bekant med (Demirakos et al., 2004, s. 17). Detta betyder att valet av 
värderingsmodell inte alltid görs utifrån dess tillförlitlighet, vilket borde vara det mest 
väsentliga. 
 
Tydliggörande av de tre värderingsmodellerna, berörda ovan, avslutas med tidigare 
studier genomförda med syftet att jämföra den praktiska användningen av dessa samt 
deras tillförlitlighet. Vidare visar vi på en diskussion bland forskare om dessa modellers 
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teoretiska härledning samt praktiska tillämpning och relevansen av att genomföra 
studier för att jämföra dessa. 
 
2.2.4. Jämförande av DDM, DCF och RE 
 

Penman (1998, s. 4) menar att DCF och RE används mer i praktiken än DDM, på grund 
av att denna kräver ett fastställande av det så kallade slutvärdet. Ett annat argument 
varför DCF och RE används mer i praktiken är för att dessa antas vara mer 
fundamentala eftersom de relaterar till aktiviteter som genererar värde och inte enbart 
till en distribution av värde, så som DDM kan anses göra.  
 
Undersökningen av Demirakos et al. (2004, s. 17) resulterade däremot i en extremt 
begränsad användning av RE, i jämförelse med användningen av såväl DDM som DCF. 
Även Barker (1999) visade att användningen av RE bland analytiker och fondförvaltare 
var väldigt begränsad. Här förklaras detta genom att datainsamlingen, under år 1994 till 
år 1996, genomfördes just åren innan ett ökat intresse för RE tog fart (Barker, 1999, s. 
21). Trotts detta så visar inte undersökningen av Demirakos et al. (2004), genomförd 
mellan år 1997 och år 2001, på ett större intresse.  
 
Diskussion kring den praktiska användningen av diskonteringsmodellerna leder oss till 
följande hypoteser:  
 

H4: Fler aktieanalyser kommer att domineras av RE än DDM.  
 
H5: Fler aktieanalyser kommer att domineras av DDM än RE. 
 
H6: Fler aktieanalyser kommer att domineras av DCF än DDM.  
 
H7: Fler aktieanalyser kommer att domineras av DCF än RE. 

 
 
Studien genomförd av Francis et al. (2000) undersöker hur tillförlitliga DDM, DCF och 
RE har varit i sina estimat av aktiepriset. Undersökningen genomfördes under åren 1989 
till 1993. Resultatet visar att RE dominerar DCF och DDM; de estimat beräknade med 
RE ger en mycket bättre bild av det verkliga utfallet på en akties pris, samt förklarar 
mer av förändringen i en akties pris. Detta förklaras bero på att det egna kapitalets 
bokförda värde säger mycket om ett företags så kallade intrinsic value, även möjligen 
på grund av en större möjlighet till närmare precision vid prognostisering av intäkter. 
Vidare visade resultat i studien att DDM förklarar mindre av förändringen i en akties 
pris än RE men mer än DCF. (Francis et al., 2000, s. 1-3, 13, 25). Detta leder oss fram 
till följande motsägande hypoteser:  
 

H8A: Aktieanalyser som domineras av DDM kommer ha högre tillförlitlighet än 
de som domineras av DCF.  

 
H8B: Aktieanalyser som domineras av DDM kommer ha högre tillförlitlighet än 
de som domineras av RE.  

 
H9A: Aktieanalyser som domineras av DCF kommer ha högre tillförlitlighet än 
de som domineras av DDM.  
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H9B: Aktieanalyser som domineras av DCF kommer ha högre tillförlitlighet än de 
som domineras av RE.  
 
H10A: Aktieanalyser som domineras av RE kommer ha högre tillförlitlighet än de 
som domineras av DDM.  
 
H10B: Aktieanalyser som domineras av RE kommer ha högre tillförlitlighet än de 
som domineras av DCF.  
 

Francis et al. (2000), Courteau, Kao, & Richardson (2001) samt Penman & Sougiannis 
(1998) anser att RE är överlägsen DDM och DCF i tillförlitlighet, vilket Lundholm & 
O’keefe menar att det inte finns någon grund i. Francis et al. (2000, s. 2) påpekar 
modellernas likvärdighet i teorin, men att detta inte är helt överförbart i praktiken, där 
modellerna inte resulterar i samma värde på grund av att antagandena skiljer sig åt vid 
en isolerad värdering med vardera modell.  
 
Lundholm & O’keefe (2001) argumenterar för att DDM, DCF och RE skulle resultera i 
samma värde, om de implementeras med konsistenta antaganden, och därför finns det 
inget motiv till att jämföra tillförlitligheten dem emellan. De menar att på grund av 
felaktigheter vid praktisk tillämpning av dessa modeller har de resulterat i olika värde 
och därför har ett antal undersökningar kring detta gjorts. Lundholm & O’keefe menar 
att dessa undersökningar samt litteraturen som behandlat dessa modellers olika 
tillförlitlighet är missvisande och uppkommit enbart på grund av felaktig praktisk 
implementering av modellerna.  
 
Penman (2001) besvarar Lundholm & O’keefe (2001) i sin artikel ”On Comparing Cash 
Flow and Accrual Accounting Models for Use in Equity Valuation: A Response to 
Lundholm and O'Keefe”. Lundholm & O’keefe’s (2001, s.1) påstående innebär att 
tidigare forskning som resulterat i att modeller baserade på intäkter (RE) har gett bättre 
resultat än modeller baserade på fritt kassaflöde (DCF) eller utdelningar (DDM), inte 
stämmer. Detta menar Penman (2001) är missvisande och tillägnar därför denna artikel 
förklaringen av grunderna till Lundholm & O’keefe’s felaktiga kritik, som grundar sig i 
vanliga missförstånd relaterade till redovisning och värdering generellt sett. Penman 
beskriver en rad punkter som han anser att Lundholm & O’keefe missat. Främst att 
deras påstående utgår från att periodisering inte spelar någon roll, vilket den gör då DCF 
och DDM utgår från redovisning enligt kontantprincipen och RE från periodiserad 
redovisning.  
 
2.3. Multiplar  
 
De flesta värderingsmodeller som akademiker fokuserar på inom fundamental analys är 
någon typ av diskonteringsmodell som vi diskuterat ovan. Följer man debatten i pressen 
och läser aktieanalyser får man dock en lite annorlunda bild. Denna visar att 
aktieanalytiker ofta använder sig av olika multiplar vid värdering av företag, antingen 
som substitut för sofistikerade värderingsmodeller eller som komplement. (Ericson, 
2011; Lie & Lie, 2002, s. 2) 
  
I en artikel av Block (1999, s. 2) visas att de sofistikerade modellerna med 
nuvärdesberäkning används ungefär av 50 % av analytikerna. Forskning av Imam et al. 
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(2008) visar att diskonteringsmodellerna ofta används i kombination med multipar. De 
konstaterade även att när multiplar dominerar analysen så används sällan en sofistikerad 
modell.  
 
Trotts att Penman & Sougiannis (2001), Copeland, Koller, & Murrin (2000) och Palepu, 
Healy, & Bernard (2000) alla föredrar diskonteringsmodeller istället för multiplar så 
verkar den praktiska användningen av diskonteringsmodeller vara låg. Demirakos et al. 
(2004) artikel grundar sig på en granskning av innehållet i 104 aktieanalyser på publika 
företag i tre olika sektorer. Demirakos et al. (2004, s. 17-18) visar att värderingen oftast 
anpassas utifrån bransch men även utifrån andra faktorer; och att en tydlig majoritet av 
analyserna domineras av en multipel. Demirakos et al. (2004, s. 17) visar dock också på 
att värderingsmodeller inte alltid väljs utifrån dess tillförlitlighet eller anpassning till 
företaget i fråga utan det finns en tydlig påverkan av vad analytikern är van att använda 
samt vad som är mest accepterat bland mottagarna. 
 
Penman (2010) beskriver en trestegsprocess för hur värdering med multiplar, ofta även 
kallat jämförande värdering, bör genomföras. Till en början uppskattar analytikern vilka 
jämförande företag som ska användas som kan anses bedriva liknande verksamhet som 
det företag som ska värderas. När de jämförande företagen valts ut så bestäms vilka 
olika multiplar som ska användas; till exempel P/E2 och P/S3. Dessa multiplar beräknas 
sedan för de jämförande företagen och ett medelvärde multipliceras med det 
analyserade företagets nyckeltal, om P/E används som multipel, vinster. (Penman, 2010, 
s. 76) Liknande värdering kan även göras genom att medelvärdet för företagets tidigare 
års multiplar används istället för jämförande företag eller att ett antaget värde för en 
multipel multipliceras med prognostiserade värden. 
 
I exemplet ovan användes två multiplar som grundar sig i ett företags vinster och 
försäljning. Idag finns dock en uppsjö av olika multiplar som kan användas och dessa 
brukar ofta delas upp i flow- och stock multiplar. Flow multiplar är sådana som grundar 
sig i underliggande tal från ett företags resultaträkning eller kassaflöden som beskriver 
ett flöde under året, därav namnet. Exempel på sådana multiplar är P/E eller P/S. Stock 
multiplar däremot hänvisar till underliggande tal från företagets balansräkning som 
beskriver någonting vid en tidpunkt, till exempel det bokförda värdet på eget kapital 
som ger till exempel multipeln P/BV4 (Liu, Nissim & Thomas, 2002, s. 6). Ibland 
används istället för priset på aktien en term som kallas för enterprise value (EV) som 
beskrivs som det bokförda värdet på tillgångarna minus det bokförda värdet på det egna 
kapitalet plus marknadsvärdet av aktierna (Lie & Lie, 2002, s. 3). 
 
Nedan beskrivs de multiplar som vi kommer att beröra i denna uppsats5 (Penman, 2010, 
s. 79; Lie & Lie, 2002, s. 4; Bradshaw, 2004, s. 9); 
 

- P/E beräknas som priset på aktien (P) vid en viss tidpunkt genom antingen årets 
vinster eller prognostiserade framtida vinster per aktie, 

- P/S eller EV/S beräknas som P eller EV genom nettoomsättningen per aktie, 

                                                           
2 Price to earnings ratio.  
3 Price to sales ratio.  
4 Price to book value of equity. 
5 Läsaren bör i samband med denna sammanställning förstå att detta inte är en uttömmande 
sammanställning utan endast de multiplar som enligt oss fått störst vikt i litteraturen kring området. 
Vidare bör läsaren vara medveten om att dessa multiplar kan beräknas på många olika sätt . 
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- P/EBITDA eller EV/EBITDA beräknas som P eller EV genom vinst före räntor, 
skatter, avskrivningar och amorteringar per aktie, 

- P/EBITA eller EV/EBITA beräknas som P eller EV genom vinst före räntor, 
skatter och amorteringar, 

- P/EBIT eller EV/EBIT beräknas som P eller EV genom vinst före räntor och 
skatt per aktie, 

- P/BV eller EV/BV beräknas som P eller EV genom det bokförda värdet på eget 
kapital delat i antalet aktier, 

- P/CFO eller EV/CFO beräknas som P eller EV genom kassaflöde från den 
operationella verksamheten per aktie,  

- Utdelning/börsvärde, Dividend yield beräknas som årets eller nästa års 
prognostiserade utdelning genom företagets börsvärde, 

- PEG beräknas som den prognostiserade P/E- ration dividerad med den  
prognostiserade framtida tillväxttakten av företaget, 

- Fritt kassaflöde/börsvärde, Free cash flow yield beräknas som årets eller nästa 
års prognostiserade fria kassaflöde genom företagets börsvärde.  

 
Hur vet man vilka multiplar som man bör använda och vilka kan anses vara de bästa? 
En del forskning har gjorts om huruvida vissa multiplar är bättre estimat av aktiepriser 
än andra. En av de tidigaste studierna på ämnet av Lie & Lie (2002) visade att multiplar 
verkar skapa en negativ bias i sina värderingar, vilket betyder att det uppskattade värdet 
ofta är under det noterade marknadspriset. Vidare fann de, som Liu et al. (2004) senare 
också konstaterade, att vid användandet av vinstmultiplar så ger prognostiserade vinster 
ett bättre estimat än historiska vinster. Ett annat intressant resultat var att de multiplar 
som använder sig av EV istället för pris, verkar ge ett bättre estimat och även skapa en 
mindre bias (Lie & Lie, 2002). 
 
Liu et al. (2004) fann resultat, som ovan nämnt, att multiplar som baseras på framtida 
vinster lyckas ge bäst estimat av aktiepriset i jämförelse med de andra multiplarna, följd 
av de som baseras på historiska vinster. De multiplar som gav sämst estimat var de som 
baserades på försäljning, t.ex. P/S. De som baserade sig på kassaflöden eller det 
bokförda värdet på eget kapital gav ett sämre estimat än de multiplar som baserades på 
vinster, men bättre än P/S-multipeln. Resultatet i deras studie bidrar i stark grad till att 
stärka den tidigare artikeln av Lie & Lie (2002) då resultaten kan anses vara robusta. 
Detta innebär att resultaten ej skulle bli annorlunda om industri, år eller statistisk metod 
förändrades. (Liu et al., 2004) Dessa två studier leder oss fram till följande hypoteser: 
 

H11: Aktieanalyser som domineras av en multipel baserad på EV kommer ha 
högre tillförlitlighet än de som domineras av en multipel baserad på priset. 
 
H12: Aktieanalyser som domineras av en multipel baserad på försäljning kommer 
ha lägre tillförlitlighet än de som domineras av andra multiplar.  
 
H13: Aktieanalyser som domineras av en multipel baserad på vinster kommer ha 
högre tillförlitlighet än de som domineras av andra multiplar.  

 

2.4. Riktkurser och deras Tillförlitlighet  
 
Vår uppsats kan sägas ha fokus på dels innehållet i en aktieanalys, till exempel vilken 
värderingsmodell som används, men fokus ligger även på hur tillförlitliga som 
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aktieanalysers riktkurser är. I denna sektion av teorikapitlet ska vi gå igenom den 
akademiska litteraturen kring aktieanalytikers riktkurser. 
 
Den artikel som först diskuterade aktieanalysers riktkurser och dess tillförlitlighet 
skrevs av Asquith et al. (2005). Artikeln skrevs i syftet att försöka utvärdera vilket 
innehåll en aktieanalys har och värdet i detta samt att se hur dessa olika delar påverkar 
marknaden och riktkurserna var då en del av aktieanalysernas innehåll. Asquith et al. 
(2005, s. 3-4) definierar en aktieanalys som tillförlitlig dels om aktiepriset någon gång 
under tidsperioden uppnått riktkursen men även aktiepriset vid slutdatumet i förhållande 
till riktkursen.   
 
Artikeln visar på att aktieanalysernas uppsatta riktkurser uppnås i totalt 54.3 % av alla 
fall. Intressanta resultat presenteras även kring hur skillnaden mellan riktkursen och 
marknadspriset vid publiceringsdatum, den implicita avkastningen, påverkar 
aktieanalysens tillförlitlighet. De aktieanalyser som har en hög implicit avkastning 
uppnår i mindre omfattning sin riktkurs än de som har en lägre. En implicit avkastning 
över 70 % innebar att endast 25 % av aktieanalyserna uppnådde sina riktkurser 
gentemot 74 % för de aktieanalyser med en implicit avkastning mellan 0 och 10 %. 
(Asquith et al., 2005, s. 32-34) 
 
Asquith et al. (2005, s. 34-36) diskuterar även hur värderingsmodellerna som används i 
aktieanalysen påverkar investerarnas reaktion samt riktkursens tillförlitlighet. 
Författarna konstaterar att det finns vissa skillnader mellan hur ofta riktkurserna uppnås 
gentemot vilken värderingsmodell som används men att skillnaderna inte är statistiskt 
signifikanta.  
 
Noterbart är att nästan alla aktieanalyser som analyserades använde sig av en P/E 
multipel. Tyvärr använde sig inte artikeln av någon sorts metodik för att urskilja vilken 
värderingsmodell som varit den bestämmande faktorn i att sätta riktkursen vilket 
troligtvis skulle påverkat resultaten, se diskussionen i 3.2.1.3. om dominanta modeller. 
 
I Bradshaw & Brown (2006, s. 5-6) definieras en aktieanalys tillförlitlighet med hjälp av 
tre olika mått. Det första måttet utgår ifrån skillnaden mellan riktkursen och 
marknadspriset vid slutdatumet, som även användes i Asquith et al. (2005). Mått 
nummer två definieras som skillnaden mellan den implicita avkastningen och den 
riktiga avkastningen under tidshorisonten där den implicita avkastningen är skillnaden 
mellan riktkursen och marknadspriset vid publiceringsdatumet. Det tredje måttet är 
utformat på samma sätt som i Asquith et al. (2005) och mäter huruvida riktkursen någon 
gång under tidshorisonten uppnått riktkursen.  
 
Bradshaw & Brown (2006, s. 6, 27-28) fann att aktieanalyserna i 25 % av fallen 
uppnådde sin riktkurs vid slutdatum, mått ett, medan 45 % uppnådde riktkursen någon 
gång under tidsperioden, mått tre. Det andra måttet visade på att aktieanalyserna i 
genomsnitt prognostiserade en avkastning på 35 % över den realiserade, riktiga, 
avkastningen under tidshorisonten. Detta ska tolkas som att riktkursen i genomsnitt var 
35 % över det högsta eller lägsta marknadspriset under tidsperioden beroende på om det 
var en köp- eller säljrekommendation. 
 
Förklaringen till dessa resultat var i kontrast till hypotesen att en aktieanalytiker med 
stor erfarenhet skulle prestera bättre än en aktieanalytiker med mindre erfarenhet, likt 
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forskning inom vinstprognostisering. Istället var den förklarande faktorn till största del 
den implicita avkastningen vilket är logiskt med hänsyn till utformandet av det första 
måttet. (Bradshaw & Brown, 2006, s. 27-28)  
 
Den nyaste artikeln kring ämnet som vi stött på är Bonini et al. (2010) som utgår ifrån 
Asquith et al. (2005) och Bradshaw & Brown (2006) för att förbättra metodologin i hur 
riktkursers tillförlitlighet, eller träffsäkerhet, bör mätas. Artikeln försökte med hjälp av 
aktieanalyser gjorda på företag listade på den Italienska börsen komma fram till 
huruvida aktieanalysers riktkurser på ett effektivt sätt kan prognostisera framtida 
aktiepriser. Hypotesen i artikeln var att riktkurserna borde vara effektiva för att 
prognostisera framtida aktiepriser med medelvärdet lika med det framtida aktiepriset. 
Vidare specificerades också att vissa faktorer så som hur mycket tidigare analys som 
analysföretaget gjort, det analyserade företagets storlek och likviditeten i aktien skulle 
påverka dessa positivt.  
 
För att mäta riktkursernas träffsäkerhet definierade Bonini et al. (2010, s. 13-15) fem 
mått. Det första var likt de tidigare diskuterade artiklarna utformat så att om riktkursen 
någon gång under tidshorisonten uppnåddes ansågs aktieanalysen ha uppnått sitt mål, 
måttet definierades som implicit return (IR), eller implicit avkastning enligt;  
 

4? =  �B BCD −  1 
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När aktieanalysens riktkurs uppnås har således investerare kunnat realisera en 
avkastning lika med IR. Bonini et al. (2010, s. 13) lyfter dock fram nackdelarna med att 
försöka mäta tillförlitligheten i en aktieanalys genom endast detta mått. En nackdel är 
att svängningar kring riktkursen, alltså hänsyn till aktiens pris under tidshorisonten, ej 
tas i beaktning. Därför definierades två mått som utgick från en så kallad Ideal Strategy; 
den ”ideala strategin” på svenska. Dessa mått definierades som;  
 

H1 = BIB� − 1 
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Första måttet är en kontrollvariabel som inte undersöker riktkursens träffsäkerhet i sig 
utan istället kan användas för att jämföra dess träffsäkerhet med en variabel. H� mäter 
således den maximala avkastningen en investerare skulle kunna haft på sitt innehav om 
aktien köptes eller blankades vid publiceringsdatumet av aktieanalysen. Det andra 
måttet mäter hur mycket avkastning som en investerare har förlorat på grund av att 
riktkursen är satt antingen för högt eller för lågt i förhållande till det 
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maximala/minimala priset under tidshorisonten. H2 definieras annorlunda beroende på 
om rekommendationen från aktieanalysen är en köp- eller säljrekommendation. Är det 
en köprekommendation jämförs riktkursen med det maximala priset på aktien under 
tidshorisonten, och det minsta priset på aktien används vid en säljrekommendation. 
(Bonini et al. 2010, s. 13-14) 
 H2 kan som den uppmärksamme förstått anta antingen ett positivt eller ett negativt 
värde, och tolkningen av dessa värden blir olika beroende på om den underliggande 
aktieanalysen gett en köp- eller säljrekommendation. Ett positivt värde på H2 vid en 
köprekommendation innebär att riktkursen är satt över det maximala priset på aktien, 
varpå analytikern haft en för positiv syn på aktien. Detta definieras som upside 
overshooting. Ett negativt värde för H2 vid en köprekommendation tolkas på motsatt sätt 
som att aktieanalytikern haft en för negativ syn på aktien och att riktkursen är lägre än 
det maximala priset på aktien, conservative prediction. (Bonini et al. 2010, s. 14) 
 
Vid en säljrekommendation blir tolkningen motsatt. När H2 antar ett positivt värde 
innebär det att riktkursen är under det minsta aktiepriset under tidsperioden vilket tolkas 
som att analytikern varit för negativ i sin syn på aktien. Ett negativt värde för H2 innebär 
däremot att riktkursen är satt över det minsta aktiepriset under tidsperioden och därmed 
att analytikern varit för positiv i sin syn på aktien. Dessa två scenarior benämns som 
downside overshooting samt conservative prediction. (Bonini et al. 2010, s. 14) 
 
Till sist definierar författarna två mått som utgår ifrån att investerarna inte kan förutse 
det maximala eller minsta priset på aktien under tidsperioden och därmed att den ideala 
strategin ej är värdefull för investeraren. Dessa mått utgår från en så kallad Feasible 
Strategy; på svenska en ”genomförbar strategi” som betyder att investeraren förväntas 
köpa/blanka aktien vid publiceringsdatum och sälja/återköpa aktien vid slutet av 
tidshorisonten, en så kallad buy and hold strategi. Definitionerna på måtten är väldigt lik 
de ovan nämnda;  
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Tolkningen av H3 blir den avkastning som investeraren skulle göra genom att 
köpa/blanka aktien vid publiceringsdatumet och sälja/återköpa tre dagar innan 
tidsperiodens slut som antingen är slutdatumet eller tre dagar innan publicering av en ny 
aktieanalys på samma företag av samma analysföretag. H4 tolkas som skillnaden mellan 
riktkursen och marknadspriset vid tidshorisontens slut och även här kan upside 
overshooting, downside overshooting samt conservative prediction bli fallet. (Bonini et 
al. 2010, s. 14-15) 
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Resultaten av Bonini et al. (2010) var i kontrast till det förväntade av deras hypotes. 
Istället visade undersökningen att riktkurserna i genomsnitt ej lyckades prognostiserade 
framtida aktiepriser utan istället tenderade riktkurserna att övervärdera uppsidan och 
nedsidan av en aktie, upside- eller downside overshooting mätt med H2 & 4. Vidare 
visade artikeln på att aktieanalyserna uppnådde sin riktkurs någon gång under 
tidsperioden i 33.12 % och uppnådde riktkursen vid tidsperiodens slut i endast 20 %, 
vilket är lägre än vad Bradshaw & Brown (2006) visade på och betydligt lägre än 
Asquith et al. (2005).   
 
Den ovan förda diskussionen kring riktkursers tillförlitlighet leder oss fram till följande 
hypotes: 
 

H14: Aktieanalyserna kommer i genomsnitt överskatta/underskatta aktiens pris, 
riktkursen, i förhållande till marknadspriset på aktien.  

 
2.5. Aktieanalysens Kvalité 
 
Vi har tidigare specificerat olika värderingsmodeller och huruvida dessa kan antas vara 
olika tillförlitliga. En fråga som är viktig att ställa sig är huruvida värderingsmodellen är 
den enda avgörande variabeln för hur tillförlitlig en aktieanalys är. Vår tanke är att det 
finns andra, mer subjektiva, faktorer som även påverkar hur tillförlitlig analysen till slut 
blir. Till exempel kan man tänka sig att en analytiker som inte vet någonting om ett 
företag borde göra en mindre tillförlitlig aktieanalys än en analytiker som har en stor 
vetskap om företaget.  
 
Det är med detta som bakgrund som vi i denna del av teorin specificerar olika delar av 
ett företag som en aktieanalytiker kan analysera för att höja aktieanalysens kvalité och 
även kanske tillförlitligheten för denna. Nedan presenteras därför olika teorier kring 
vilka delar som är viktiga att ta hänsyn till och som ibland kan ses som värdedrivande 
för ett företag. På grund av att ingen tydlig teoretisk referensram finns som behandlar 
aktieanalysers tillförlitlighet och hur ingående deras analys av företaget är, kommer 
denna del att presentera närliggande teorier och diskutera hur detta borde påverka 
tillförlitligheten.  
 
2.5.1. Produkt-6 och Kundanalys 
 
Ett företags produkter är den viktigaste delen av verksamheten då dessa driver 
försäljningen och vinsten. En analys av produkterna kan även starkt knytas till en analys 
av kunderna. Att analysera ett företags produkter och kundernas upplevelse av, och 
uppfattning om, dessa produkter är centralt för att bilda sig en uppfattning om huruvida 
ett företag har konkurrensfördelar eller ej. Det är trots allt produkterna som genom 
kunderna driver ett företags intäkter som i sin tur driver aktiepriset. (Roos, von Krogh, 
Roos, & Jacobsen, 2004, s. 135-139; Penman, 2010, s. 524-53) 
 
Srinivasan et al. (2009) undersöker i sin artikel huruvida produktinnovation och 
marknadsföring påverkar ett företags aktiekurs. Resultaten visar att aktieavkastningen 
efter en produktlansering är positiv. Vidare visar artikeln att aktieavkastningen blir 

                                                           
6
 Produkt i detta hänseende menas det som företaget erbjuder kunden, vare sig det rör sig om en fysisk 

produkt eller en tjänst. 
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större desto mer, new to the market, som produkten är. Resultatet påverkas även av 
mängden reklam som underbygger lanseringen med ett positivt samband. (Srinivasan et 
al., 2009, s. 18) 
 
Ett ämne som nyligen börjat diskuteras är huruvida kundnöjdhet avspeglas i ett företags 
värde. En intressant artikel av Luo, Homburg, och Wieseke (2010) knyter an 
aktieanalytikers rekommendationer och kundnöjdhet. De visar på att en högre 
kundnöjdhet tenderar att minska företagets risk i form av avvikelser i avkastningen, öka 
analytikernas positiva rekommendationer samt göra att dessa rekommendationer blir 
mer samstämmiga. Resultatet gör det tydligt att aktieanalytiker fokuserar, och bör 
fokusera, på att analysera kundernas upplevelse av företagets produkter. 
 
Vidare forskning i ämnet görs i en artikel av Tuli & Bharadwaj (2009) som undersöker 
kundnöjdhetens påverkan på aktiers pris. Resultaten visar tydligt att en ökad 
kundnöjdhet leder till minskad risk vilket stärker slutsatserna i Luo et al. (2010) att 
analytiker borde fokusera mer på kundnöjdhet då detta leder till en minskad risk och kan 
därför vara ett bra alternativ för de som inte är intresserad av de högsta avkastningarna 
utan istället vill minimera risken. 
 
Artiklarna av Tuli & Bharadwaj (2009) och Luo et al. (2010) kan sägas bygga vidare på 
en tidigare artikel skriven av Fornell, Mithas, Morgeson III, & Krishnan (2006). Fornell 
et al., dokumenterar resultat som är intressant ur ett finansiellt perspektiv. Det visar sig 
att de företag som visar en hög grad av kundnöjdhet ger avkastningar över det normala 
men till en lägre risk, någonting som brukar ses som omöjligt inom den finansiella 
litteraturen. (Fornell et al., 2006, s. 11-13) Dessa resultat tyder också på att 
aktieanalytiker ej korrekt lyckas prissätta informationen i kundnöjdheten och att ett ökat 
fokus på kunderna skulle kunna öka avkastningen och minska risken i en placering.  
 
2.5.2. Bransch- och Konkurrensanalys 
 
Det är viktigt att veta, och analysera, vilken bransch ett företag verkar i för att kunna 
bedöma till exempel framtida tillväxtmöjligheter för branschen som helhet och sätta upp 
mål för hur stor del av denna tillväxt företaget kan ta del av. Är branschen till exempel 
en tillväxtbransch inom IT-sektorn kan förändringar så som nya innovationer slå ut 
företaget medan ett företag inom skogsindustrin torde påverkas mindre av lanseringar 
av nya skogsmaskiner. Konkurrensanalys kan ses som ett djupare steg i en 
branschanalys. Konkurrensanalys är viktigt för att företaget ska kunna prognostisera hur 
implementering av sina egna strategier, samt konkurrenters strategier, kommer att 
påverka företagets verksamhet. (Roos et al., 2004, s. 115-134) 
 
Det huvudsakliga målet med en konkurrensanalys är att bedöma om det finns några 
fördelar gentemot konkurrenterna. Konkurrensfördelar kan sägas vara det som skiljer ett 
företag från ett annat. Två tydliga konkurrensfördelar som brukar diskuteras är 
kostnadsfördelar och kvalitets- eller produktfördelar. En kostnadsfördel innebär att 
företaget har möjlighet att erbjuda samma typ av produkt till ett lägre pris än 
konkurrenterna. Kvalitets- eller produktfördelar beskriver om företaget kan 
tillhandahålla produkter med en bättre kvalité eller specifika egenskaper gentemot 
konkurrenternas produkter. (Palepu et al., 2000, kap. 2)  
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Konkurrensfördelar ses inom den finansiella litteraturen som en underbyggande faktor 
till att ett företag kan vidhålla en hög avkastning på sina tillgångar (Penman, 2010, 526-
531). En hög avkastning på företagets tillgångar i förhållande till konkurrenterna bör 
sannolikt även leda till att aktien ger en bättre avkastning och således borde ha ett högre 
pris. Tankegången här kan förklaras genom värderingsmodellen RE som diskuterades 
tidigare där en akties pris bestäms av förhållandet mellan avkastningen på det egna 
kapitalet och aktieägarnas avkastningskrav. Är avkastningen på det egna kapitalet 
således högre för ett företag än ett annat inom samma bransch och risknivå borde därför 
aktiepriset vara högre.    
 
2.5.3. Redovisning-, Risk- och Möjlighetsanalys 
 
Den mest centrala delen i en aktieanalys är att sätta ett värde, en riktkurs, för aktien. 
Detta görs genom till exempel de värderingsmodeller som vi nämnt tidigare. Dessa 
värderingsmodeller utgår från ett företags redovisade siffror. En central fråga blir 
huruvida dessa siffror verkligen speglar företagets verksamhet eller om de visar en för 
positiv- eller en för negativ bild av denna. Det är detta som är målet med att genomföra 
en redovisningsanalys, att försöka utvärdera sanningsgraden i siffrorna. (Palepu et al., 
2000, kap. 3) 
 
Penman (2010) stärker synen från Palepu et al. (2000) att en redovisningsanalys är en 
viktig del i värderingen av företaget. Ett syfte med redovisningsanalysen är enligt 
Penman att vinster är lätta att påverka genom olika bokslutsdispositioner och 
redovisningsstandarder. Detta innebär dock inte att en låg vinst idag kan fortsätta vara 
låg bara på grund av dessa faktorer. Istället är det viktigt att förstå att vinster som 
skapas, eller raderas, idag på grund av rena redovisningsåtgärder kommer att 
återkomma senare, en låg vinst nu innebär en hög vinst i framtiden. 
Redovisningsanalysen blir således viktig ur värderingssynpunkt då flera 
värderingsmodeller utgår från variabler som påverkas av redovisningsstandarder. 
(Penman, 2010, s. 607-610) 
 
En central teori inom finansiering är att risk och avkastning går hand i hand. Detta är 
även sant för ett företags verksamhet. Är företagets verksamhet riskfylld, till exempel 
genom att verka inom en högteknologisk verksamhet, så ska även den potentiella 
avkastningen vara högre Ett företags risker brukar ofta delas upp i två delar; 
operationella - och finansiella risker. De operationella riskerna är kopplade till 
företagets verksamhet, till exempel hur försäljningen påverkas av en lågkonjunktur eller 
hur känsligt företaget är mot höjda priser från underleverantörer. Finansiella risker är 
istället kopplat till hur företaget finansierar sin verksamhet; med lån eller eget kapital. 
Den finansiella risken kan också vidgas för att beröra hur många kreditlinjer företaget 
har eller hur mycket likvida medel det har. Tillsammans utgör de operationella - och 
finansiella riskerna ett företags totala risk. (Penman, 2010, s. 667-672) 
 
Risk är ett begrepp som ofta kan ses på två sätt; risk för förlust eller möjlighet till vinst. 
Risk beskriver därför sannolikheten att någonting ska avvika från det normala, antingen 
positivt eller negativt. Vi vill därför lyfta fram att det ej skulle ge en rättvisande bild av 
företagets genom att endast fokusera på riskerna för förlust utan att rikta 
uppmärksamhet mot riskerna för vinst. Dessa risker för vinst har vi senare i arbetet valt 
att benämna som möjlighetsanalys.  
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Den ovan förda diskussionen kring vilka delar av ett företags verksamhet som en 
aktieanalytiker kan ta hänsyn leder oss till formulerandet av nedanstående hypotes. 
Tanken bakom hypotesen är att om aktieanalytiker tagit större hänsyn till de ovan 
nämnda delarna av företagets verksamhet så borde tillförlitligheten av aktieanalysen 
påverkas positivt.  
 

H15: Aktieanalyser med högre kvalité kommer också att ha en högre 
tillförlitlighet än de med lägre kvalité.  
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3. Metod 
────────────────────────────────────────────────── 
Inledningsvis i metoden för vi ett resonemang om vår epistemologi, positivism, och om 
vår ontologi, objektivism, samt hur dessa påverkat vår uppsats. Därefter diskuterar vi 
vårt deduktiva angreppssätt och för ett resonemang hur detta hör ihop med 
epistemologin samt ontologin. Vi behandlar därefter hur vi samlat in litteratur och en 
diskussion förs kring källkritik. Efter detta så diskuteras vad som ibland brukar 
refereras till som praktisk metod. Här beskriver vi metoden kvantitativ innehållsanalys 
som vi använt oss av, samt definierar hur vi ska; mäta aktieanalysens tillförlitlighet, 
avgöra vilken värderingsmodell som är dominant samt mäta aktieanalysens kvalité. 
Avslutningsvis förs ett resonemang kring vårt urval, de statistiska test vi använder samt 
om vår undersöknings reliabilitet, validitet, replikerbarhet och generaliserbarhet. 
────────────────────────────────────────────────── 
 
3.1. Teoretisk metod 
 
3.1.1. Förförståelse 
 
Båda författarna till denna uppsats har studerat finansiering på kandidat- och 
magisternivå och har därigenom erhålligt kunskap om olika finansiella teorierna som 
presenteras i denna uppsats; så som EMH, och om de olika värderingsmodellerna; så 
som DDM, DCF, RE samt olika multiplar. Ingen av författarna har professionell 
erfarenhet relaterad till de finansiella teorier som används i denna uppsats och 
kunskapen grundar sig enbart i teori och därmed finns en så kallad 
andrahandsförståelse. Denna teoretiska grund kan ha påverkat i den grad att valet av 
värderingsmodeller baserats på de som främst belysts i våra studier. 
 
Vi är båda privata, icke professionella, investerare på aktiemarknaden och har 
genomfört egna värderingar med de diskonteringsmodeller samt multiplar som vi berör i 
denna uppsats. Därigenom kan vi sägas ha en viss grad av förstahandsförståelse för 
detta. Mer konkret har vi praktiskt tillämpat de olika värderingsmodellerna och 
därigenom upplevt skillnaden mellan de olika modellernas antaganden och slutliga 
värdering.  
 
Genom utveckling av en god metod i vår uppsats har vi försökt minimera påverkan av 
vår förförståelse på vårt resultat. Vi anser att vårt resultat inte har påverkats av vår 
förförståelse på grund av vår kvantitativa forskningsstrategi som har sin grund i 
positivism, objektivismen samt deduktion. Detta innebär en undersökning som i princip 
utesluter tolkning, en kunskapssyn baserad på fakta och en syn på verkligheten som är 
extern, objektiv och oberoende av sociala aktörer (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, 
s. 119). 
 
3.1.2. Epistemologi 
 
Det är viktigt att ha klart för sig vilken kunskapssyn vi som forskare kan relatera till och 
hur denna påverkar vår forskningsmetodik och i slutändan forskningsresultatet. I 
styckena nedan beskriver vi den epistemologisk ståndpunkt som präglat vår uppsats. 
Något som vi tycker är viktigt för forskningsresultat är att dessa ska vara möjliga att 
generalisera. Med hjälp av forskningsresultat ska någon annan kunna prognostisera 
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utfallet i framtida situationer. Denna syn på kunskap leder oss in på den 
epistemologiska syn som vi känner oss starkt relaterade till, nämligen positivism. 
 
Till att börja med kan sägas att epistemologi beskriver vad som, i detta fall vi, tycker är 
godtagbar kunskap. För att enkelt förstå hur positivismen påverkat vårt arbete ska vi 
förklara vad som kan anses vara positivistiskt. Positivismen bygger på att 
naturvetenskap är den ”riktiga” vetenskapen och att samhällsvetenskapen skall bedrivas 
på samma sätt. Som positivist är det huvudsakliga målet med forskningen att nå 
kunskap genom att observera verkligheten med hjälp av sina sinnen, generalisera den 
genom modeller eller teorier som används för att konstruera lagar, eller sanningar. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 26-27) 
 
I samhällsvetenskap kan man identifiera två större perspektiv inom epistemologi, 
nämligen positivism och interpretivism. Det positivistiska tänket präglar denna uppsats 
och vår genomförda undersökning eftersom att dessa kan identifieras med de 5 nedan 
beskrivna principerna. Först, (1) bara de fenomen som kan bekräftas av sinnena kan 
motiveras som kunskap. Vidare, (2) syftet med teori är att generera hypoteser som kan 
testas med insamlad data, (3) insamlad data och iakttagelser som av positivister ses som 
kunskap. (4) Insamlandet av data måste utföras på ett objektivt sätt och (5) bara 
vetenskapliga påståenden kan anses vara vetenskap, inte normativa påståenden. 
(Bryman, 2008, s. 13-17) 
 

Interpretivism är resultatet av kritiska synpunkter på hur väl positivism passar in i social 
forskning och det som karaktäriserar ett socialt sammanhang. I detta perspektiv är 
tolkning avgörande, något som inte ses som lämpligt enligt positivisterna. 
Interpretivism kräver en annan syn på forskningsprocessen som kan tillämpas på 
människor och deras beteenden för att förstå och tolka dessa, snarare än att bara förklara 
dessa, som är i enlighet med ett positivistiskt perspektiv. (Bryman, 2008, s. 13-17) 
 
Det finns tydliga positivistiska inslag i vår uppsats. Även fast en positivistisk forskning 
kan utformas med antingen en induktiv eller deduktiv ansats, är det den deduktiva som 
är den mest använda. En deduktiv ansats innebär, som vi diskuterar senare, att vi utgått 
från tidigare utvecklade teorier samt logiskt härledda antaganden som format en grund 
för de hypoteser som vi kan testa. Vidare har det varit viktigt för oss att kunna 
generalisera våra resultat och vi har därför valt en kvantitativ undersökningsmetod på 
kvalitativ data. Vi har båda känt en stark vilja att vara objektiva i vår forskning och har 
försökt att reflektera över vad vi gör så att inte egna subjektiva tolkningar letar sig in i 
resultaten, vilket stämmer bra överens med den ontologiska synen Objektivism som vi 
kommer att diskutera nedan. (Bryman & Bell, 2005, s. 26-29) 
 
3.1.3. Ontologi 
 
Förutom att vara medveten om vilken kunskapssyn som präglat uppsatsen är det även 
viktigt att vara medveten om vilken ontologi, verklighetssyn, som vi tycker stämmer bra 
överens med hur vi betraktar vad som är verklighet. Ontologin kan delas in i två 
aspekter; objektivism och subjektivism. Objektivismen innebär att sociala enheter 
existerar oberoende av sociala aktörer. En observatör kan alltså inte påverka den sociala 
verkligheten. Subjektivismen däremot, bygger på att verkligheten skapas genom 
uppfattningar och därmed genom sociala aktörers handlingar, vilket leder till att 
verkligheten är i ständig förändring. (Saunders et al., s. 110-111) 
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Objektivism är den ontologiska ståndpunkten som vi känner relaterar bäst till vårt sätt 
att se på verklighet. Det positivistiska synsättet på kunskap som vi beskrivit ovan är ofta 
starkt knutet till ett objektivt synsätt på verkligheten och således forskningen. (Bryman 
& Bell, 2005, s. 33) Objektivismen har på flera sätt präglat vår uppsats, bland annat vid 
val av undersökningsmetod; en kvantitativ innehållsanalys. Vidare väljer vi att se 
aktieanalyserna som vi undersöker som objekt, oberoende av analytikern, och bortse 
från dennes egentliga påverkan på objektet, eller aktieanalysen. Vi har även som 
forskare strävat efter att vara objektiva i vår undersökning genom att till exempel 
eftersträva en stark undersökningsmetod och på så sätt få en hög reliabilitet och validitet 
där vår syn på verklighet inte påverkar forskningsresultaten.  
 
I denna uppsats har vi båda känt väldigt tydligt vilken epistemologisk och ontologisk 
ståndpunkt som vi anser speglar vårt sätt att se på kunskap och verklighet. En fördel för 
oss har varit att vi båda anser oss ha ett positivistiskt synsätt på kunskap och ett 
objektivt synsätt på verkligheten. Vi anser att det faktum att vi har samma kunskaps- 
och verklighetssyn har underlättat vårt samarbete då diskussioner om uppsatsens 
huvudsakliga utformning med teori som grund för hypoteser och en kvantitativ studie 
har undvikits.  
 
3.1.4. Vetenskaplig Ansats 
 
En slutsats kan härledas genom två olika filosofiska förfaringssätt för att nå kunskap; 
genom induktion eller deduktion. Vid ett induktivt förfaringssätt dras slutsatser från 
upplevda erfarenheter och vid ett deduktivt förfaringsätt dras logiska slutsatser från 
antaganden. Dessa två filosofiska härledningar av kunskap används även inom 
forskningen som vetenskapliga metoder för att, genom induktion, generera nya teorier 
utifrån empirin och för att, genom deduktion, testa tidigare teorier för bekräftelse eller 
revidering. (Bryman, 2008, s. 9-12: Saunders et al. 2008, s. 124-125) 
 
Deduktion är enligt Bryman (2008, s. 9) det vanligaste sättet att se på relationen mellan 
teori och forskning, vilket också är det angreppsätt vi valt till vår studie. Vi har valt 
denna vetenskapliga metod eftersom att vi vill testa tidigare teoriers riktighet. Vårt 
tillvägagångssätt är i enlighet med processen för ett deduktivt angreppsätt beskrivet av 
Bryman (2008, s. 10). De första stegen innebär att kartlägga tidigare relevanta teorier 
och ur dessa formulera hypoteser som är testbara. Därefter sker datainsamlingen och 
sammanställningen av denna, som sedan används för att förkasta eller ej förkasta 
formulerade hypoteser. Detta betyder med andra ord att teorierna bekräftas – eller är i 
behov av revidering.  
 
Deduktion innebär alltså att härleda slutsatser utifrån premisser, logiskt härledda 
antaganden. Premisserna, i vårt fall hypoteserna, behöver med andra ord inte grunda sig 
på teori om antagandena har ett logiskt grundat resonemang. (Ormerod, 2010, s. 1209) 
Den största delen av våra hypoteser kan sägas vara direkt härledda från tidigare 
forskningsresultat. Däremot har vi fört ett logiskt resonemang för hur vi ska mäta en 
aktieanalys kvalité då, enligt vår vetskap, ingen tidigare forskning gjorts på ämnet. 
 
Vi anser att vi har haft ett tydligt deduktivt angreppssätt i vår uppsats. Ett enkelt sätt att 
argumentera för detta är att se vad som skulle varit motsatsen, det induktiva 
angreppssättet. Vi har ej försökt att genom vår datainsamling skapa nya teorier om till 
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exempel vad en aktieanalys ska innehålla. Istället har vi utifrån logiska resonemang och 
tidigare teorier utformat hypoteser och försökt bekräfta eller förkasta dessa. (Bryman, 
2008, s. 9-11) 
 
Den deduktiva ansatsen härleds ofta till vår valda undersökningsmetod, den 
kvantitativa, till vår kunskapssyn, positivismen och till vår verklighetssyn, 
objektivismen. Bryman (2008, s. 22) och Saunders et al (2009, s. 119, 127) menar att 
man kan se en relation mellan forskningsansatsen, epistemologin samt ontologin. En 
relation finns till exempel mellan den kvantitativa metoden, en deduktiv ansats, 
forskningsprinciper i enlighet med positivismen och en extern, objektiv verklighetssyn i 
enlighet med objektivismen.  
 
3.1.5. Litteratursökning 
 
Vår uppsats berör en stor del av ämnet finansiering och det blir därför svårt att veta 
vilken litteratur som ska användas. Vi tror dock att eftersom att vi studerat snart fyra år 
på civilekonomprogrammet med inriktning mot finansiering inte riskerat att missa 
någon av de större grundläggande teorierna kring finansiering. En viktig del i processen 
att skriva denna uppsats har även varit att försöka föra en så god dialog som möjligt 
med vår handledare vilket även stärker vår tro på att ingen viktig teori förbisetts. 
 
Sökningen av artiklar har främst skett, men är dock inte begränsad till, databasen 
Business Source Premier (EBSCO) via Umeå Universitetsbibliotek. Vid sidan om denna 
databas har vi i sporadiska fall använt oss av olika journalers hemsidor samt Google, på 
grund av att fulltextversionen ej funnits tillgänglig i EBSCO. Sökningen på EBSCO har 
genomförts med ett filter för att artiklarna måste vara ”Peer Reviewed”, publicerade i en 
”Academic Journal” och ha ”References Available”. För att söka artiklar har vi använt 
oss av olika nyckelord inom de teorier vi varit intresserade av. Genom dessa nyckelord 
har vi hittat artiklar och fått nya idéer om intressanta artiklar genom deras referenser 
samt kunnat identifiera nya nyckelord.  
 
För de delar av vår uppsats där vi haft lite förkunskaper, så som forskning kring 
aktieanalytikers riktkurser, har vi försökt ingripa ett så stort område som möjligt genom 
att använda många likartade sökord. Vi har till exempel försökt söka reda på olika 
litteraturundersökningar, så kallade litterature review artiklar, för att genom dessa hitta 
andra artiklar. Vid enstaka fall har vi reviderat våra filter för att få en bredare bas av 
artiklar när sökresultaten gett få artiklar. De främsta sökord som vi har använt oss av, 
exkluderat forskarnamn, inkluderar men är inte begränsade till; 
 
Dividend discount model, discounted cash flow model, residual earnings model, 
efficient market hypothesis, analyst reports, accuracy in target prices, comparison of 
valuation models, customer satisfaction and business value, product strategy and 
business value, efficient stock market, random walk theory, random walk and stock 
prices. 
 
Genom dessa sökord har vi hittat de vetenskapliga artiklar som till stor del format vår 
uppsats. Enligt oss är det följande artiklar som till störst grad påverkat vår uppsats då de 
diskuterat problem som vi stått inför och gjort undersökningar nära knutna till vår.  
 
Barker (1999), Demirakos et al. (2004), Bonini et al. (2010) samt Imam et al. (2008) 
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3.1.6. Källkritik 
 
När vi skrivit denna uppsats har vi försökt att granska de olika källor som vi använt oss 
av på ett kritiskt sett. De flesta källor som vi använt oss av är vetenskapliga artiklar som 
hittats enligt Litteratursökning ovan. Bortsett från de sökkriterier som vi anger ovan så 
har vi även försökt att läsa artikeln kritiskt. Detta har vi gjort genom att till exempel titta 
på hur urvalsprocessen sett ut och försökt bilda oss en uppfattning om hur ofta artikeln 
samt de olika författarna omnämns i andra artiklar.  
 
De källor som inte är vetenskapliga artiklar; böcker och internetkällor, anser vi att det är 
viktigare men även svårare att vara källkritisk till. Ett talesätt är till exempel att ”vem 
som helst kan skriva en bok”. Vi har därför försökt att använda böcker så lite som 
möjligt. I de fall som de dock förekommer som grund för teori, vid till exempel 
bedömningen om analysens kvalité, har vi försökt använda oss av böcker som 
etablerade forskare på området skrivit; till exempel Penman (2010), där författaren är en 
väletablerad forskare inom företagsekonomi. Internetkällor förekommer endast i 
sporadiska fall för att lyfta fram allmänna talesätt och debatter vilket inte har någon 
betydelse för uppsatsens trovärdighet.  
 
En av våra artiklar har benämningen ”Working Paper” vilket innebär att denna inte 
publicerats i en tidskrift. Eftersom att denna källa inte publicerats i en tidskrift har vi 
granskat denna, genom dels innehållet, men även genom forskarna bakom artikeln. Då 
dessa forskare fått andra artiklar publicerade samt att denna artikel refererats till i andra 
vetenskapliga artiklar, kan detta anses stärka vår källas trovärdighet. Artikeln har 
dessutom inte haft stort inflytande på innehållet i vårt arbete och vi anser därför att 
denna ej sänker trovärdigheten i vår uppsats. 
 
3.2. Praktisk metod 
 
3.2.1. Kvantitativ Innehållsanalys 
 
Vår undersökningsmetodik utgår från den så kallade innehållsanalysen. Denna används 
för att kunna dra slutsatser om innehållet i vår insamlade data. Bryman & Bell (2007, s. 
302) refererar till en definition av innehållsanalysen som de anser vara mest känd: 
 
”Content analysis is a research technique for the objective, systematic and quantitative 
description of the manifest content of communication.” 
 
Innehållsanalysen kan sägas bestå av två huvudinriktningar; en kvantitativ och en 
kvalitativ. Den kvalitativa analysen innebär att undersöka varför något förhåller sig på 
et visst vis och den kvantitativa analysen innebär att undersöka hur något förhåller sig. 
För att kunna besvara vår problemställning har vi använt den kvantitativa 
innehållsanalysen. (Bryman & Bell, 2007, s. 304-305) Den kvantitativa inriktningen kan 
förklaras som en numerisk process som inte helt utesluter tolkning eftersom att 
undersökningsmaterialet är av kvalitativ art. (Neuendorf, 2002, s. 14) 
 
En stor fördel med en kvantitativ metod, jämfört med en kvalitativ, är att man kan täcka 
ett större material i undersökningen. Vid en kvantitativ metod kan man sägas mäta två 



Karlsson & Westman 

30 

 

olika saker; hur ofta en variabel förekommer samt hur stort utrymme dessa variabler får 
i innehållet. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 224) 
 
Enligt Esaiasson et al. (2007, s. 229ff) består tillvägagångssättet vid en kvantitativ 
analys av följande steg: 
 
1. Bestämma analysenheter 
2. Bestämma vilka variabler analysenheten skall registrera 
3. Bestämma vilka variabelvärden variablerna skall ha 
4. Utforma kodtabeller 
5. Ställa upp tolkningsregler och kodningsprinciper 
6. Genomföra reliabilitetstest 
 
De här stegen skall verka för att säkerställa en hög kvalité på undersökningen och 
Esaiasson et al. (2007, s. 233) tydliggör vikten av att ha tydliga regler för tolkningen av 
variablerna och att ha ett väldefinierat variabelvärde för varje analysenhet. 
 
Vid en innehållsanalys kodas ofta texten i termer av vissa teman och ämnesområden, 
där strävan är att kategorisera den eller de företeelser som är av intresse (Bryman & 
Bell, 2007, s. 310). Detta innebär att klassificera exempelvis ”konkurrentanalys”, i vårt 
fall, som en kategori och därefter lista alla nyckelord som kan hänföras till denna 
kategori. Viktigt här är att, som tidigare nämnt, ett tolkande perspektiv inte kan 
uteslutas från den kvantitativa inriktningen, exempelvis eftersom att ett och samma ord 
kan förekomma i olika sammanhang och därmed ha skilda betydelser. Även synonymer 
är viktiga att ta hänsyn till för att istället inte gå miste om ett ord med samma betydelse 
som ett valt nyckelord. (Weber, 1990, s. 37-38) 
 
Weber (1990, s. 44-50) benämner det ovan nämnda som Key- Word- In- Context 
(KWIC), vilket innebär att nyckelordet och dess omgivande mening analyseras och 
ordets innebörd och relevans för undersökningen bedöms. Ett annat tillvägagångssätt är 
att enbart undersöka frekvensen av nyckelorden och bortse från dess innebörd. Vi anser 
att vår undersökning får högst tillförlitlighet genom KWIC eftersom att vi vill 
undersöka om vissa förbestämda områden är inkluderade i analyserna. Enbart en 
undersökning av olika ords frekvens kan sägas vara mer lämpad om man till exempel 
vill skaffa sig en uppfattning om vad som är viktigt, och därför ofta diskuteras, i en text. 
 
Weber (1990, s. 12) påpekar att för att få valida slutsatser från texten så måste 
klassificeringsproceduren vara reliabel och därmed konsekvent; vilket innebär att olika 
personer skulle koda samma text på samma sätt. Klassificeringsproceduren måste också 
vara valid, i den meningen att man mäter vad man avser att mäta. Ett exempel på 
validitet är att vi genom våra nyckelord verkligen lyckas mäta de olika analyserna av ett 
företag som en aktieanalys innehåller. Weber (1990, s. 15) menar vidare att reliabilitets- 
och validitets problem uppstår genom tvetydlighet i ordets betydelse, genom felaktiga 
definitioner av kategorier och genom tillvägagångssättet vid kodningen. För att undvika 
detta har vi utformat tydliga riktlinjer som diskuteras i nästa sektion, där vi beskriver 
vår forskningsdesign. 
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3.2.1.1. Forskningsdesign  
 
Utifrån vårt undersökningsmaterial samt vår problemformulering har vi utarbetat vår 
forskningsdesign i enlighet med det ovan beskrivna tillvägagångssättet och principerna 
vid en innehållsanalys. Vår innehållsanalys innebär bestämmande av ett antal variabler, 
så som;  
 

- Vilken eller vilka värderingsmodeller som varit dominanta i aktieanalysen, 
- Aktieanalysens riktkurs och dess tidshorisont, 
- Antalet nyckelord för varje analysområde. 

 
Riktkursen stod som regel tydligt angiven på analysens första sida, var detta ej fallet och 
ingen riktkurs gick att läsa ut, exkluderades aktieanalysen. På liknande sätt har vi 
exkluderat de aktieanalyser där det ej gått att urskilja vilken värderingsmodell som varit 
dominant. I 3.2.1.3. förklaras hur vi bedömer vilken eller vilka värderingsmodeller som 
varit dominant i aktieanalysen. Vi antar att dessa aktieanalyser ej särskiljer sig från 
resterande och därmed ej skulle påverkat vårt resultat, vilket stärks av det begränsade 
antalet. Genom att ej ta med dessa aktieanalyser anser vi att vi stärkt vår validitet då det 
annars blivit mer gissning vilken värderingsmodell som varit dominant, istället för 
klassificering. Totalt rörde det sig endast om ett fåtal aktieanalyser där antingen 
riktkursen eller värderingsmodell ej gick att utröna, uppskattningsvis ca 20 stycken där 
riktkursen stod för de flesta bortfallen. 
 
Antalet nyckelord i en aktieanalys utgör enligt vår bedömning kvalitén på en 
aktieanalys. Detta under antagandet om att fler nyckelord innebär mer hänsyn tagen till, 
eller en mer djupgående analys av, ett analysområde vid bestämmande av riktkursen. 
Varav ett högt antal nyckelord kommer att spegla en analys med en hög kvalité.  
 
Vi har valt att klassificera olika delar som en aktieanalys kan innehålla, eller borde 
innehålla, vilka exempelvis är kundanalys och produktanalys (se Tabell 1). Dessa olika 
områden har vi tilldelat ett antal nyckelord för att bedöma om detta område är inkluderat 
i analysen. Om ett nyckelord förekommit har detta behandlats enligt KWIC, vilket görs 
utifrån en bedömning av ordets betydelse genom dess sammanhang för att på så sätt 
bedöma om ordet skall räknas med eller inte. Weber (1990, s. 37-38) påpekar vikten av 
ett tolkande perspektiv vid ett ords olika betydelse samt synonymers lika betydelse, 
varav några nyckelord utgörs av den andres synonym.  
 
Det ovan nämnda är i enlighet med Esaiassons et al. (2007, s. 223ff) två första steg 
specificerade i 3.2.1., som han beskriver som ett lämpligt tillvägagångssätt vid en 
innehållsanalys. Dessa två steg innebär ett bestämmande av analysenheter samt vilka 
variabler analysenheten skall registrera. Dessa två steg utgör även bestämmandet av alla 
variabler av intresse i undersökningen;  
 

- Publiceringsdatum,  
- Marknadspris vid publiceringsdatum, 
- Bransch, 
- Rekommendation (Ex: köp, sälj, neutral), 
- Avistakurser under riktkursens tidshorisont. 
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Det tredje steget i Esaiassons et al. (2007, s. 223ff) tillvägagångssätt består av 
bestämmandet av variabelvärdet på variablerna. De olika analysområden en aktieanalys 
kan innehålla som vi berört tidigare kodas från 0 till oändligheten, beroende på hur 
många nyckelord som räknats för varje analysområde.  
 
Våra övriga variabler kodas enligt en numrering efter vad de ska mäta, till exempel 
vilken värderingsmodell som använts. Exempelvis kodades den variabel som avsåg 
värderingsmodellers dominans till ett nummer mellan 1 och 17, beroende på vilken som 
dominerade aktieanalysen. Ibland gick det inte att urskilja endast en värderingsmodell 
som den dominanta, istället var det en kombination av värderingsmodeller som 
användes varpå de olika dominanta modellerna registrerades.  
 
Totalt registrerades 28 kombinationer av värderingsmodeller som formade en variabel 
med värden från 1 till 28 beroende på vilken dominant värderingsmodell, eller 
kombination av värderingsmodeller som användes. Detta gjordes för att vi ville kunna ta 
hänsyn till när fler än en värderingsmodell låg till grund för riktkursen.  
 
Riktkursens tidshorisont kodas enligt antal månader. Riktkursen, marknadspriset vid 
publiceringsdatum samt avistakurserna under riktkursens tidshorisont antar sina faktiska 
värden. De historiska avistakurserna är hämtade från Nasdaq OMX Nordics hemsida. 
De flesta analyser som vi tittat på har haft en riktkurs med en tidshorisont på 12 
månader. I vissa fall har det dock angetts en tidshorisont på 12-18 månader eller 6-12 
månader. Dessa har vi valt att tolka som att den första har en tidshorisont på 18 månader 
och den andra 12 månader, då detta är den längsta angivna tidshorisonten för när 
riktkursen borde vara uppnådd enligt analytikerna. I enstaka fall har inte tidshorisonten 
framgått och vi har då valt att ge dessa en tidshorisont på 12 månader, då de allra flesta 
analyser använt denna tidshorisont.  
 
I denna uppsats har vi ett intresse för att specificera vilka analyser som har gett en köp-, 
neutral- eller säljrekommendation. Tyvärr är det ej så lätt att de analysföretag som 
publicerat dessa analyser alltid skriver just i dessa termer, och endast med tre nivåer. Vi 
har därför valt att kategorisera om de ratingsystem som de olika analysföretagen har till 
köp-, neutral eller säljrekommendationer. En fullständig lista med analysföretagens 
förklaring till sina ratingsystem återfinns i Appendix 3.  
 
Vi har klassificerat en analys som Köprekommendation utifall att någon av följande 
ratings har getts; Outperform, Buy 1, Buy 2, Buy (1), Outperform (2), Outperform (1), 
Overweight (O), Buy, OP = Outperform, 1 = Strong Buy, 2 = Buy, Overweight samt 1 – 
Buy.   
 
Vidare har vi klassificerat en analys som en Neutral rekommendation utifall att någon 
av följande ratings har getts; Neutral, Neutral 1, Neutral 2, Neutral (3), In-Line (2), 
Equal-weight (E), Hold, IL = In-Line, 3 = Market, Neutral samt 2- Neutral.  
 
Slutligen har vi klassificerat en analys som en Säljrekommendation utifall att någon av 
följande ratings har getts; Underperform, Reduce 1, Reduce 2, Underperform (4), Sell 
(5), Underperform (3), Underweight (U), Sell, U = Underperform, Market 
Underperform, Sell, Underweight och till sist 3- Sell.  
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Efter bestämmandet av variabler och variabelvärden enligt ovan gick vi vidare med 
Esaiassons et al. (2007) fjärde steg, som utgörs av att utforma kodtabeller. Det femte 
steget i Esaiassons et al. (2007, s. 223ff) tillvägagångssätt består av att ställa upp 
tolkningsregler och kodningsprinciper. För att här undvika det som Weber (1990, s. 12, 
15) menar kan sänka reliabiliteten och validiteten vid en undersökningsprocess har vi 
tydligt definierat kategorierna av analyser och utgått från vissa grundläggande principer 
(se 3.2.1.2.) samt tolkat ordens betydelse i dess sammanhang genom KWIC.  
 
I enlighet med det sjätte, och sista steget; genomförande av reliabilitetstest, har vi, 
enskilt och separat, använt vår utformade kodtabell på 10 analyser. Resultaten efter 
detta jämfördes sedan. Vissa mindre skillnader fanns då i resultaten mellan hur vi tolkat 
nyckelorden i olika sammanhang. Efter en diskussion mellan oss korrigerades detta och 
vi anser att vi utvecklat en bra grund till samma förståelse för när ett nyckelord ska 
räknas med och inte. Även under datainsamlingen har vi stött på svåra fall där vi frågat 
varandra för vägledning. Nedan beskriver vi hur vi arbetat med nyckelorden samt hur vi 
bedömt vilken värderingsmodell som dominerat aktieanalysen.  
 
3.2.1.2. Analysens Kvalité 
 

En del av vår uppsats går ut på att se om en aktieanalys kvalité påverkar dess 
tillförlitlighet, enligt vad som diskuterades i avsnitt 2.5.. Redan i teorikapitlet 
konstaterade vi att ingen teoretisk referensram mellan mängden analys gjord kring ett 
företag och aktieanalysens tillförlitlighet finns. I denna sektion ska vi därför definiera 
vad vi anser vara en analys kvalité.   
 
Vi har valt att definiera analysens kvalité i ungefärliga termer; hur djupgående 
aktieanalysen berör företagsspecifika faktorer som påverkar företagets verksamhet och 
således också borde påverka aktieanalysens tillförlitlighet. I 2.5. ansåg vi att följande 
delar av ett företags verksamhet påverkar företaget och aktieanalysen; produkter, 
kunder, bransch, konkurrenter, redovisning, risk och möjligheter.  
 
Det system som vi använt oss av för att kategorisera aktieanalysens kvalité utgår från att 
vissa specifika ord kan beskriva huruvida och i vilken utsträckning de olika 
analysområdena förekommer eller inte i en aktieanalys. Tanken bakom detta är att 
försöka hitta olika nyckelord som bör användas när analysen av företaget genomförs; ett 
exempel är att ordet customer borde användas när en analys av företagets kunder 
genomförs. Customer blir då ett så kallat nyckelord för att en kundanalys ska anses ha 
genomförts. Tabell 1 på nästa sida visar nyckelorden som använts för att mäta 
aktieanalysernas kvalité för varje analysområde. 
 
Den uppmärksamme märker säkert att denna tabell innehåller fler slags analysområden 
än vad som diskuterades i teorikapitlet. Detta beror på att analysen kring ett företags 
risk har delats upp i ytterligare två typer av risk; företagsrisk och finansiell 
marknadsrisk. Detta gjordes på grund av att vi som författare efter en genomgång av de 
10 första aktieanalyserna ansåg detta vara en bättre fördelning. Företagsrisk hänvisar till 
den risk som möter det specifika företaget så som nedläggning av en verksamhet, 
strejker eller liknande. Finansiell marknadsrisk är den risk som rör aktien i stort eller 
marknaden; till exempel hög volatilitet eller en orolig marknad. Möjligheter kan, som vi 
nämnde i teorin, sägas vara chansen för ”positiv risk”, alltså att företaget kan öka 
vinsten genom speciella möjligheter så som förvärv eller oljefynd.  
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Tabell 1 – Nyckelorden för att mäta aktieanalysens kvalité 
Analysområde Nyckelord 

Kundanalys Customer, Consumer, Buyer, Demand 
Produktanalys Product, Production, Business line, Launch, Service 
Konkurrentanalys Competition, Competitor, Rival, Competitve 

Advantage, Position, peer 
Redovisningsanalys Accounting, Reporting, Standard, IFRS, Audit, Gaap 
Branschanalys Industry, Branch, Line of business, Sector 
Företagsriskanalys Business risk, Danger, Threat, Weakness, Liquidity, Leverage 
Finansiell-  Beta, Volatility, Trend, Cyclical, Economic Situation, 
Marknadsriskanalys Hedge, Currency, Exchange rate 
Möjlighetsanalys Growth, Opportunity, Strength, Possibility, Future, Prospect 
 
Det är viktigt att förstå hur vi har valt vissa ord som enligt oss är i rätt sammanhang, och 
samtidigt förstå varför vi valt bort vissa ord. Nedan ger vi två exempel när vi har 
klassificerat ord som i rätt sammanhang och ej. För en lista med exempel på alla ord se 
Appendix 1. I vår definition av kundanalys så ingår consumer. Nedan ges två exempel 
på meningar när detta ord har dykt upp;  
 

1. ”Annual market growth amounts to 2% in value, due mainly to growing 
consumer preference for more highly developed, quality products.” 

 
2. ”Price increases have been announced in the European consumer tissue and the 

US Away-from-Home (AfH) tissue market, although we think it is unlikely that 
these will be achieved in full.” 

 
I Exempel 1 har vi valt att klassificera ordet consumer som att det är i rätt sammanhang, 
att det speglar någon sorts kundanalys. Detta har vi gjort på grund utav att de spår en 
tillväxt på 2 % på grund av, till största delen, kundpreferenser. För Exempel 2 däremot 
anser vi att denna användning av ordet consumer ej speglar en kundanalys då det rör sig 
om ett namn på en sektion i företagets verksamhet.  
 
I produktanalysen så ingår enligt vår definition launch. Likt ovan presenteras nedan två 
meningar där detta ord dykt upp; 
 

1. ”At the 2Q stage, management reported that remaining operations were now 
recording an underlying increase in revenues (helped by a significant gain in 
market share on a product launch)…” 
 

2. ”Whirlpool has demonstrated real pricing power in the product line. Last year, it 
launched the Elite washer…” 

 
Enligt oss så är Exempel 1 att klassificera som i rätt sammanhang då de diskuterar hur 
tillväxten har stimulerats av en lansering av en ny produkt. Exempel 2 har dock inte 
klassificerats som i rätt sammanhang då det handlar om en konkurrents lansering, 
Whirlpool, gentemot Electrolux som analyserades.  
 
De grundläggande principer som vi har använt oss av listas nedan; 
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- Ord som ej berör det analyserade företaget har bortsetts från. 
- Ord som ingår i namn på t.ex. sektioner eller produktsegment har bortsetts från. 
- Ord som berörde möjlighetsanalysen har endast tagits med om de refererat till 

framtida händelser, till exempel framtida tillväxt genom ordet growth.  
- I vissa fall har ord förekommit många gånger, och vi har ansett att när ett ord i 

rätt sammanhang har räknats över 50 gånger har taket satts vid 50 och ord 
därefter har ej räknats.  

- Ord som förkommer i standardiserade förklaringar och förtydliganden av 
innehållet i aktieanalysen har bortsetts från.  

 
3.2.1.3. Värderingsmodellers Dominans 
 

En del i vår uppsats är att undersöka huruvida det finns en skillnad i tillförlitlighet 
mellan de aktieanalyser som dominerats av olika värderingsmodeller. För att kunna göra 
detta behöver vi kunna avgöra vilken värderingsmodell som använts när riktkursen för 
aktien beräknats. I detta avsnitt diskuterar vi därför hur tidigare forskning gått till väga 
och ger exempel på hur vi klassificerat olika värderingsmodeller.  
 
De aktieanalyser som format vårt urval har sett väldigt olika ut till utformning, enligt 
vad som kan förväntas då det är olika analytiker som skrivit dem. Att aktieanalyserna 
ser väldigt annorlunda ut gör att det ibland blir svårt att veta vilken värderingsmodell 
som analytikern använt för att beräkna riktkursen. Vissa aktieanalyser visar väldigt 
tydlig på beräkningen av en värderingsmodell och sätter riktkursen till det framräknade 
värdet, medan vissa inte gör det 
 
Demirakos et al. (2004, s. 9) använde ett system, som Imam et al. (2008, s. 8) senare 
utvecklade, för att kategorisera vilken värderingsmodell som varit dominant i en 
aktieanalys. I studien klassificeras en värderingsmodell som dominant om det framgår 
en preferens i aktieanalysen att det är just denna värderingsmodell som används för att 
beräkna riktkursen. Ett exempel på detta skulle vara en inledande text med ungefärlig 
ordalydelse att analytikern alltid använder sig av en viss värderingsmodell i sina 
analyser. 
 
Framgår det ej en preferens så klassificeras en modell som dominant om det 
uttryckligen i samband med riktkursen står att denna värderingsmodell använts. 
Alternativt även om det i samband med riktkursen framgår att det är två 
värderingsmodeller, en kombination, som använts. (Imam et al., 2008, s. 8; Demirakos 
et al. 2004, s. 9) 
 
För att läsaren ska få en bättre inblick i hur det kan se ut i en aktieanalys och i vilka fall 
som vi klassificerat en värderingsmodell som dominant och inte kommer resterande del 
av denna sektion att ge exempel på de mest centrala värderingsmodeller som vi kommit 
i kontakt med. Nedan anges två exempel på när DCF dominerat en aktieanalys: 
 
”Our target price is based on a DCF model assuming 15% long-term EBITA margins 
(14.2% in 2002), 4% medium-term sales growth, 2.5% long-term sales growth and a 
WACC of 9.0%.” 
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”Valuation remains undemanding on just about every criterion and we retain our 
Outperform recommendation and SKr 120 target price. Our DCF valuation is SKr 
145.” 
 
I det första fallet ser vi tydligt att riktkursen är baserad på DCF då meningen inleds med 
just de orden. I dessa fall har vi endast varit tvungna att dubbelkolla mot riktkursen så 
att den stämmer överrens med det framräknade värdet. Exempel nummer två är svårare 
att bedöma då riktkursen är satt till 120 medan DCF räknat fram ett värde på 145. När 
detta varit fallet har vi varit noga med att kolla huruvida andra värderingsmodeller 
kunnat sägas varit dominanta i analysen, vilket ej varit ovanligt för till exempel 
multipelvärderingar.  
 
Har ingen argumentation förts kring andra värderingsmodeller än DCF har vi valt att 
klassificera DCF som den dominanta värderingsmodellen i analysen. Vi är medvetna 
om att detta inte blir helt rättvisande. Vi vill dock argumentera för att detta är det bästa 
sättet att göra detta på då riktkursen, enligt oss, baserat sig på DCF men att subjektiva, 
mer kvalitativa, faktorer har vägts in i beslutet om riktkursen. Denna subjektiva 
bedömning är något vi istället vill fånga upp genom att undersöka hur aktieanalysens 
kvalité påverkar tillförlitligheten av densamma. 
  
Likt ovanstående diskussion kring DCF ska vi visa på när vi valt att klassificera RE som 
dominant modell. Problematiken med RE har varit att ingen aktieanalys direkt 
specificerat att det är den värderingsmodell som använts, likt det första exemplet under 
DCF. Istället har vi klassificerat RE som dominant när riktkursen baserat sig på de 
faktorer som ingår i värderingsmodellen och således kan klassificeras som RE, eller 
varianter av RE. Nedanstående exempel är tagit från en aktieanalys där vi klassificerat 
RE som dominant värderingsmodell: 
 
”As for all paper companies we cover we are basing our target on prospective 
profitability over the whole industry cycle relative to investor’s required rate of return. 
We estimate Holmen’s normalized EPS to be SKr 20.90, which implies a ROE of 11% 
over the industry cycle, which, in our view, warrants a P/BV valuation of 1.1. “ 
 
Förklaringen av RE i 2.2.3. beskriver att kvarvarande vinster beräknas som skillnaden 
mellan avkastningen på det egna kapitalet och investerarnas avkastningskrav. Utifrån 
detta kan en P/BV multipel beräknas utifrån huruvida det finns några kvarvarande 
vinster eller ej, en P/BV över 1 beskriver ett företag med kvarvarande vinster och under 
1 det motsatta. I exemplet ovan så nämns att deras riktkurs baseras på skillnaden mellan 
ROE (return on equity) och investerarnas avkastningskrav. Utifrån detta så beräknas en 
P/BV mutlipel som sedan appliceras på det bokförda värdet för att ge riktkursen. Detta 
är enligt oss en värdering genom RE även fast att användandet av just den modellen ej 
specificeras i texten som i fallet med DCF.  
 
Exemplet och förklaringen ovan kan även härledas till den tidigare förklarade P/B ROE 
modellen. På grund av svårigheten att urskilja vilken av de här två modellerna som 
använts i analyser med en liknande beskrivning av värderingsmodellen som ovan, har vi 
valt att klassificera alla exempel, med de rätta komponenterna, som RE.  
 
De två ovanstående tillsammans med P/E multipeln är de som förekommit oftast och 
därför bör ges mest uppmärksamhet. Vi kommer därför ej att ge exempel på när alla de 
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olika värderingsmodeller som förekommit klassificerats som dominanta då alla följer 
samma mönster och resonemang som för DCF, RE och P/E. Nedan presenteras först ett 
exempel när vi klassificerat P/E som dominant modell, efter det ett exempel på när två 
modeller klassificerats som dominanta och till sist ett exempel när modellen som 
använts ej varit någon av de som vi behandlat i teorin. 
 
”We continue to adopt a P/E valuation methodology in order to reflect value in non-
consolidated associates that do not at present contribute to group cash flow. Our 
valuation is based on a near-term discount to the average P/E multiple for the mid-cap 
European integrated operators of 10% on 2003E, 4% on 2004E and 0% on 2005E EPS 
to reflect TeliaSonera’s lower growth profile.” 
 
”Our revised SKr225 price target (from SKr200) implies a 15% forward PE premium to 
H&M's closest peer, Inditex, given H&M's greater focus on store expansion. In our 
view, this is supported by a DCF analysis on conservative assumptions (15% PBT 
growth for 7.5 years, 5% thereafter). We rate the stock a Buy 1.” 
 
”Our Lehman Brothers Industrial Fair Value model derives a 9.9x EV/OR multiple as 
the fair value to place on Atlas Copco’s operating return.” 
 
Det första exemplet är likt exemplet för DCF väldigt tydligt då riktkursen sägs baseras 
på en diskontering till en P/E multipel, varpå vi klassificerat P/E som dominant 
värderingsmodell. Det andra exemplet menar vi vara en kombination mellan P/E och 
DCF. Här skriver analytikerna att de jämför H&M med sin närmaste konkurrent med 
hänsyn till P/E och att de sedan stödjer detta med en DCF värdering, varpå vi 
klassificerat P/E och DCF som dominant kombination av värderingsmodeller. Det sista 
exemplet visar när värderingsmodellen ej ingått i den teoretiska referensram vi haft i 
uppsatsen. I detta fall var det ett analysföretags egen värderingsmodell som användes.  
 
I avsnitt 2.3. i vår uppsats rörande multiplar som värderingsmodeller definierade vi ett 
antal av de multiplar som diskuterats i teorin kring dessa. För att i praktiken kunna 
använda oss av dessa multiplar har vi valt att klassificera varianter av olika multiplar 
som en och samma multipel. Till exempel så räknade vi upp tre multiplar som är 
baserade på olika mått på ett företags vinster; EBIT, EBIDT och EBIDTA. Dessa 
multiplar har vi valt att klassificera som en multipel med antingen priset eller EV som 
bas, nedan benämnd P/EBIT eller EV/EBIT. Till dessa multiplar räknas alltså då även 
de multiplar som använt EBIDT och EBIDTA som mått på företagets vinster.  
 
Detsamma gäller även för de multiplar som har sin grund i ett företags kassaflöde. 
Dessa multiplar har ofta i aktieanalyserna specificerat kassaflödet från verksamheten, 
ofta benämnt företagets operationella kassaflöde, på lite olika sätt, men i stort är det 
samma kassaflöde som beräknas. Vi har därför valt att klassificera de multiplar som 
beräknas med grund i företagets kassaflöde som en multipel, P/CFO eller EV/CFO.  
 
3.2.2. Analysens Tillförlitlighet 
 
Tidigare i uppsatsen har vi behandlat en aktieanalys tillförlitlighet, avsnitt 2.4. I denna 
del av metoden ska vi utifrån den diskussionen som fördes i teorin definiera hur vi 
tänker mäta tillförlitligheten för våra aktieanalyser. För att mäta tillförlitligheten har vi 
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utgått från två olika mått där ett av dessa kan delas upp i två beroende på om det gäller 
en köp- eller säljrekommendation.  
 
Detta första mått vi använt för att mäta aktieanalysens tillförlitlighet definierar vi som 
Analysens Absoluta Tillförlitlighet (AAT). Detta mått är ett av måtten på tillförlitlighet 
som använts i Asquith et al. (2005), Bradshaw & Brown (2006) samt Bonini et al. 
(2010). Tanken bakom måttet är att det ska besvara om aktiepriset någon gång under 
tidshorisonten uppnått riktkursen. Har riktkursen uppnåtts kan aktieanalysen därför 
definieras som tillförlitlig, då en investerare ”fått vad som lovats”. AAT är en 
dummyvariabel som tar värdet 1 om riktkursen uppnås någon gång under tidsperioden 
och värdet 0 om den ej uppnås.  
 
Ett problem som vi diskuterade kring AAT och som även lyftes fram i Bonini et al. 
(2010) var att en aktieanalys tillförlitlighet nog inte bara kan definieras i förhållande till 
om riktkursen uppnås eller ej. Nedan följer ett exempel som borde förenkla tankesättet;  
 
En analys publiceras och en riktkurs sätts till 100 kronor, det rådande marknadspriset 
är 90 kronor. Analysens tidshorisont är 12 månader. Efter 12 månader så står 
marknadspriset i 200 kronor. Är analysen då tillförlitlig för att den lyckades 
prognostisera det framtida priset, eller är den otillförlitlig för att en potentiell 
avkastning för investeraren (100 -> 200) har förbisetts?  
 
Med bakgrund i problematiken med detta exempel väljer vi att likt Bonini et al. (2010, 
s. 13) även definiera en analys tillförlitlighet med två mått på träffsäkerhet för att fånga 
upp effekten av en över- eller underprognostisering av aktiepriset. Detta mått har vi valt 
att benämna Analysens Träffsäkerhet (AT). AT mäter hur stor skillnad det har varit 
mellan riktkursen och det högsta eller lägsta värdet på aktien under tidsperioden enligt 
nedan;  
 

��(1) = �BCBT −  1 

 

��(2) = 1 − �BCBT  

 
AT måste tolkas på två olika sätt beroende på om riktkursen vid publiceringsdatum var 
över eller under marknadspriset. Av denna anledning har vi ovan valt att dela upp AT i 
två olika variabler som beskriver de olika scenariorna. AT(1) beskriver en 
köprekommendation och AT(2) beskriver en säljrekommendation. När riktkursen vid 
publiceringsdatumet är över marknadspriset (en köprekommendation) så tolkas ett 
positivt värde på AT(1) som att analytikern har varit för positiv i sin analys då 
riktkursen aldrig uppnåtts.  På motsatt sätt tolkas ett negativt värde på AT(1) som att 
analytikern varit för restriktiv i sin analys. (Bonini et al. 2010, s. 13-14) 
 
Däremot när riktkursen vid publiceringsdatumet är under marknadspriset (en 
säljrekommendation) så tolkas ett negativt värde på AT(2) som att analytikern har varit 
för positiv i sin analys och prognostiserat en för hög riktkurs. På motsatt sätt tolkas ett 
positivt värde på AT(2) som att analytikern har varit för negativ i sin analys och således 
prognostiserat en för låg riktkurs i jämförelse med utfallet. (Bonini et al. 2010, s. 13-14)  
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Den uppmärksamme har märkt att vi exkluderat två mått på tillförlitlighet som 
definierades i Bonini et al. (2010, s. 14-15). Vi har valt att ej inkludera de 
tillförlitlighetsmått som hade sin grund i en så kallad Feasible Strategy på grund av att 
vi anser att detta mått flyttar fokus från aktieanalysen och riktkursens tillförlitlighet mot 
investeringens avkastning för en potentiell investerare som ej kan förutspå det maximala 
eller minimala aktiepriset. Detta är ej fokus i denna uppsats och vi anser inte heller att 
detta mått på tillförlitlighet knyter lika tydligt till aktieanalysen som de tidigare 
definierade.  
 
3.2.3. Urval 
 
Aktieanalyser av samma sort som i denna uppsats finns tillgängliga i databaser som 
registrerar så kallad I/B/E/S-data. Databaser med denna information är väldigt dyra och 
endast ett fåtal Universitet har tillgång till dem, tyvärr ej Umeå Universitetsbibliotek. Vi 
har därför av ekonomiska och praktiska skäl använt oss av aktieanalyser som insamlats 
för ett tidigare forskningsprojekt. Aktieanalyserna var publicerade mellan 2000 och 
2004 och innefattade både mindre och stora bolag listade på Stockholmsbörsen under 
den tidpunkten, samt svenska bolags aktier listade utomlands.  
 
Totalt fick vi tillgång till ca 300 aktieanalyser. Vi började med att välja bort de 
företagsaktier som var listade på utländska börser för att vi ville begränsa vårt urval. 
Vidare valde vi att endast inkludera de bolag som kan klassificeras som stora; idag är 
samtliga registrerade på Stockholmsbörsens Large Cap lista. Aktieanalyserna var gjorda 
på 25 olika företag och totalt analyserade vi 164 stycken aktieanalyser med varierat 
antal per företag. Företagen var inom olika branscher enligt vad som specificeras i 
empirin. 
 
Då vi inte var de som samlade in aktieanalyserna kan vi ej säkerställa en total 
slumpmässighet. Vi vill dock hävda att de aktieanalyser som vi fått tillgång till täcker in 
en stor del av de aktieanalyser som är gjorda på stora svenska bolag. Vi är medvetna om 
att detta medför bortfall och undantag som vi inte kan kontrollera för. Däremot anser 
och antar vi att dessa aktieanalyser inte samlats in med någon systematik utan bättre kan 
liknas av slumpmässighet. Slumpmässigheten visar sig bland annat i de olika 
publiceringsdatumen för aktieanalyserna samt att antalet aktieanalyser per företag 
varierar.  
 
Det är viktigt att förstå att urvalet inte kan anses vara optimalt i förhållande till 
slumpmässigheten eftersom att vi ej genomfört ett oberoende slumpmässigt urval, som 
anses vara det en av de vanligaste och bästa metoderna för att göra ett urval. (Anderson, 
Sweeney, Williams, Freeman, & Shoesmith, 2007, s. 227-229) Detta påverkar resultat 
och slutsatser i denna uppsats negativt då vi ej har kontroll över vårt urvals 
slumpmässighet.  
 
Vi anser dock att vi kan anta att de aktieanalyser som ej kommit med i vår undersökning 
under insamlingen, som eventuellt skulle kommit med vid slumpmässigt urval, inte i 
utformning eller liknande skiljer sig från de aktieanalyser vi har analyserat. Detta 
innebär att vi påstår att även fast vi haft tillgång till ett slumpmässigt urval hade våra 
resultat inte påverkats nämnvärt då dessa kan antas följa samma fördelningar som de 
aktieanalyser vi fått tillgång till. 
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Vi är medvetna om att vissa av de statistiska test som genomförs i denna uppsats bygger 
på att urvalet är slumpmässigt och varje aktieanalys är insamlad oberoende av den 
föregående. Även fast vi inte vet huruvida detta är fallet för vårt urval anser vi det vara 
rimligt att det inte finns någon systematisk bias i vårt urval utan att det, enligt 
diskussionen ovan, kan antas vara slumpmässigt. Vi har därför genomfört de statistiska 
testen men varit medvetna om att det ej är optimalt. Genom att specificera detta i denna 
sektion anser vi dock att vi klargjort för läsaren hur vi argumenterat och denna får sedan 
själv avgöra huruvida resonemanget är logiskt eller om de ej vill lita på de resultat vi 
kommit fram till genom statistiska test.  
 

3.2.4. Statistik 

 
En central del i de flesta kvantitativa studier som görs är möjligheten till att 
generalisera. Generaliseringen innebär att undersöka ett fenomen i en population och 
sedan kunna utifrån detta säga någonting om fenomenet i populationen.  Denna 
generalisering är endast möjlig på två sätt; antingen genom att undersöka hela 
populationen genom en så kallad totalundersökning, eller att undersöka ett urval ur 
populationen och genom statistiska formler generalisera resultaten. I denna sektion ska 
vi definiera vår population samt klargöra för vilka statistiska test som vi kommer att 
genomföra. 
 
En population definieras som alla element som är av intresse för undersökningen 
(Anderson et al., 2007, s. 14). Vår population består av samtliga aktieanalyser utförda 
av professionella aktieanalytiker på stora bolag listade på Stockholmsbörsen mellan 
2000 och 2004. Som diskussionen i 3.2.3. Urval visade så är vårt urval ej optimalt och 
detta påverkar pålitligheten i de statistiska testen genom försämrad slumpmässighet.  
 
3.2.4.1. Statistiska test 
 
De statistiska test som vi kommer att genomföra kan delas upp i tre grupper. De som 
testar variablers proportioner, medelvärden samt de som testar huruvida en variabel är 
oberoende av en annan. Vi börjar med en genomgång av det test vi kommer att använda 
oss av för att testa proportioner. Vi kommer att använda oss av SPSS och håller därför 
diskussionen kring de statistiska testerna på en väldigt övergripande nivå. 
 
När man testar proportioner av en viss variabel som är på en så kallad nominal skala 
(kategoriserande variabel) i en population används ett så kallat icke-parametriskt test. 
För att kunna testa proportionerna definieras en variabel som antingen tar ett av två 
värden beroende på vilken av de två variablerna som används, en så kallad binomial 
variabel; till exempel DCF eller RE. Därefter beräknas proportionen av 0:or och 1:or. 
Denna proportion antas, som tidigare nämnt, vara densamma för de båda variablerna, 
alltså att proportionen är 0.5; 50 % av aktieanalyserna domineras av DCF och 50 % 
domineras av RE. (Anderson et al., 2007, s. 721-724) Det ickeparametriska testet 
kommer att användas för att, som ovan nämnt, testa huruvida vissa värderingsmodeller 
används oftare än andra. 
 
Likt huruvida proportioner skiljer sig åt är vi intresserade av om aktieanalysernas 
tillförlitlighet, mätt med AAT, är oberoende av kategoriserande variabler, så som DCF 
och RE. Oberoende kan testas statistiskt genom ett så kallat Chi- Square test som utgår 
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från en korstabell. I korthet kan testet beskrivas jämföra om den uppmätta frekvensen 
när AAT = 1 beroende på den kategoriserande variabeln är vad som kunnat förväntas 
om den kategoriserande variabeln bortses från. På liknande vis; vet vi mer om AAT om 
vi vet vilken kategori som aktieanalysen tillhör. Chi- Square testet brukar refereras som 
test för oberoende. (Anderson et al., 2007, 410-415) 
 
Vi är även intresserade av huruvida våra aktieanalyser har olika medelvärden för 
tillförlitligheten mätt med AT(1) och AT(2) beroende på en kategoriserande variabel. 
För att testa detta antar vi att de kategoriserande variablerna kommer från samma 
population och att de därför borde ha samma medelvärde för AT(1) och AT(2). Ett 
exempel är att vårt urval kan ses ha två populationer; de aktieanalyser dominerade av 
DCF och de dominerade av RE. Hypotesen är då att dessa kan definieras som en 
population; alla aktieanalyser dominerade av DCF och RE, och att det därför inte borde 
finnas en skillnad i medelvärde. (Anderson et al., 2007, s. 348-353) För att detta test ska 
vara genomförbart krävs att ett oberoende gäller mellan de aktieanalyser som domineras 
av DCF och de som domineras av RE samt att de beroende variablerna (AT(1) och 
AT(2)) kan kategoriseras som normalfördelade eller i alla fall approximativt 
normalfördelade. Att en aktieanalys som domineras av RE är oberoende huruvida en 
aktieanalys domineras av DCF är logiskt och AT(1) samt AT(2) kan klassificeras som 
normalfördelade enligt vad som anges i 4.2.4. samt i Appendix 2.  
 
3.2.5. Sanningskriterier 
 
När en undersökning genomförs är det viktigt att utvärdera resultatet av undersökningen 
för att säkerställa att det som skrivs kan anses vara sanningsenligt. För att bedöma detta 
är det vanligt att undersökningen utvärderas genom att utvärdera reliabilitet, validitet, 
replikerbarhet samt generaliserbarhet vilka ofta får samlingsnamnet sanningskriterier. 
Nedan följer en diskussion kring de olika sanningskriterierna och hur vi arbetat för att 
stärka våra resultat.  
 
3.2.5.1. Reliabilitet   
 
Reliabiliteten anger tillförlitlighet eller upprepbarhet i den mätning man gjort eller, med 
andra ord, hur konsekventa resultaten är. Bryman (2008, s. 149-150) delar in reliabilitet 
i tre delar, nämligen stabilitet, intern reliabilitet och intern konsistens, översatt från 
engelskans; stability, interrnal reliability och inter- observer consistency. Stabilitet 
mäter om ett mått är beständigt över tid. Detta mäts enklast genom den så kallade ”test– 
retest” metoden, där undersökningen, efter en viss tid, upprepas på samma urval och 
därefter mäts korrelationen mellan resultaten. Intern reliabilitet mäter hur väl olika delar 
av ett mått mäter eller relaterar till samma sak. Intern konsistens mäter hur väl olika 
undersökares behandling av data i fråga överrensstämmer, vilket innebär att ju mer 
subjektiv bedömning en undersökning innehåller, desto lägre intern konsistens. 
 
Stabiliteten i vår undersökning är svår att bedöma då det krävs att en tid går mellan vår 
undersökning och en likadan undersökning för att verifiera resultatens stabilitet, vi kan 
dock diskutera hur vi tror stabiliteten i vårt resultat ser ut. Enligt oss är det troligt att 
resultaten kring vilka värderingsmodeller som används i aktieanalyserna kan förändras 
över tid då dessa kan antas följa trender. Vi tror dock att de värderingsmodeller som 
förekommit oftast i denna undersökning ej kommer att minskas drastiskt den närmaste 
tiden efter att våra aktieanalyser publicerats utan ser detta i så fall på längre sikt. 
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Analysernas kvalité samt riktkursernas tillförlitlighet anser vi däremot vara stabila då 
det ej finns några indikationer på att aktieanalytiker i framtiden skulle bli bättre eller 
sämre eller ändra uppbyggnaden av sina aktieanalyser drastiskt.  
 
Ett viktigt mått för vår undersökning, starkt knutet till bedömningen av kvalitén på en 
aktieanalys är den interna reliabiliteten. Den interna reliabiliteten kan sägas beskriva hur 
väl varje nyckelord kring ett analysområde verkligen relaterar till just det 
analysområdet. Den interna reliabiliteten är enligt oss en av de svagaste delarna med vår 
undersökning. Inledande i forskningsdesignen var det svårt att komma fram till vilka 
nyckelord som skulle inkluderas i varje analysområde. 
 
Till en början diskuterade vi vilka ord som skulle kunna relateras till de olika 
analysområdena. För att sedan försöka få en så hög intern reliabilitet som möjligt läste 
vi igenom 10 stycken aktieanalyser i sin helhet för att bilda oss en uppfattning om vilka 
nyckelord som används kring de olika områdena. Detta tillsammans med att vi använde 
oss av metoden KWIC som diskuterades i sektion 3.2.1. anser vi bidrar till att 
nyckelorden i stor grad mäter graden av analys inom de olika områdena.  
 
Vi är dock medvetna om att inkluderandet av andra ord än de vi använt skulle kunna 
påverka resultatet av vår undersökning. Enligt oss minimeras dock påverkan av enstaka 
nyckelord genom den kodning som genomförs för att beskriva en analys kvalité, vilket 
specificeras i sektion 4.2.. Metoden går i korthet ut på att dela upp aktieanalyserna i 
kvartiler med hänsyn till deras kvalité, vilket minimerar varje nyckelords inverkan. 
 
Den interna konsistensen i vår studie anser vi vara hög. Detta eftersom att vi inledde vår 
undersökning med att enskilt och separat analysera 10 aktieanalyser enligt det schema 
och principer vi utarbetat. Detta visade sig resultera i en liten felmarginal, mellan våra 
resultat, relaterad till beräkningen av antalet nyckelord. Vi anser att felmarginalen 
reducerades genom att vi därefter ytterligare förtydligade och utvecklade våra principer, 
som kom att ligga till grund för vår undersökning.  
 
3.2.5.2. Validitet 
 
När man diskuterar validiteten i en studie handlar det om huruvida indikatorer som 
skapats mäter vad de avser att mäta. Validitet delas ofta in i flera subkategorier, vilka är 
underordnade den allmänna betydelsen och vi anser att den är tillräcklig att relaterat till 
för att beskriva vår studies validitet. (Bryman, 2008, s. 151-152) 
 
Ett mått måste vara reliabelt för att detta skall kunna vara valitt, men det motsatta 
behöver inte gälla, vilket gör att validiteten är beroende av reliabiliteten i studien. Om 
ett mått inte är stabilt över tid (reliabilitet) är sannolikheten stor för att måttet inte mäter 
vad det avser att mäta när samma studie genomförs vid ett senare tillfälle. (Bryman, 
2008, s. 153) Eftersom att vi anser vår reliabilitet vara stark på de flesta punkter så anser 
vi att detta lagt en bra grund för att kunna uppnå en god validitet. 
 
För att diskutera validiteten har vi valt att ta utgångspunkt i om den metod vi använt för 
att specificera värderingsmodellernas dominans, analysens kvalité samt aktieanalysernas 
tillförlitlighet lyckats mäta det vi velat mäta med måtten.  
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Aktieanalysernas tillförlitlighet är enligt oss det mest valida måttet vi använt av de tre 
som precis nämndes. Detta beror enligt oss dels på att tidigare forskning diskuterat 
ämnet och att måttet för analysens absoluta tillförlitlighet blir ett självklart mått för 
riktkursens tillförlitlighet. Självklart kan en diskussion föras om huruvida andra 
tillförlitlighetsmått på ett bättre sätt skulle lyckas mäta denna, men enligt oss är det svårt 
att se något bättre mått. Detsamma gäller för måtten på analysens träffsäkerhet men ej i 
lika stor grad då dessa innebär en större diskussion kring hur träffsäkerheten bör mätas, 
vilket lyftes fram i sektion 3.2.2. där vi valt att ej ta med ett mått som Bonini et al. 
(2010) använde sig av.    
 
När vi försökt uppskatta vilken värderingsmodell som varit dominant i en aktieanalys 
tycker vi även här att vi har lyckats ta fram en metod för när en värderingsmodell 
klassificeras som dominant, vilket stärker vår validitet. Vi anser dock att validiteten för 
detta mått ej är lika hög som för aktieanalysernas tillförlitlighet då den underliggande 
värderingsmodellen ej nödvändigtvis behöver vara den som presenteras i en aktieanalys. 
Till exempel kan en analytiker ange att DCF använts för att beräkna riktkursen men i 
själva verket används en annan värderingsmodell eller ingen värderingsmodell alls. 
Detta är dock inget som vi kan ta hänsyn till och måste därför lita på innehållet i 
aktieanalyserna.  
 
Aktieanalysernas kvalité är enligt oss det mått som har lägst validitet. Att så är fallet 
beror enligt oss till stor grad på att ingen tidigare forskning gjorts på området som 
specificerat hur vi bör gå till väga för att mäta denna. För att höja validiteten har vi 
argumenterat för att de delar som analyseras borde stärka tillförlitligheten i 
aktieanalysen. Vi är medvetna om att det säkert finns andra sätt att mäta en aktieanalys 
kvalité; till exempel genom att bedöma hur mycket analytikern tidigare skrivit om 
företaget, räkna antalet ord i aktieanalysen eller försöka få tillgång till data kring hur 
många timmar som är nerlagt på att producera aktieanalysen. Vi anser dock att vårt sätt 
att mäta aktieanalysernas kvalité är underbyggt med rimliga, logiska antaganden om vad 
som bör gälla. Därför anser vi att validiteten även för detta mått borde till en 
tillfredsställande nivå mäta det vi vill mäta.  
 
3.2.5.3. Replikerbarhet  
 
Replikerbarhet är nära relaterat till reliabilitet och innebär möjligheten för andra 
forskare att replikera en studie, genomförd av andra, baserad på den metodologiska 
beskrivningen som lämnats i den vetenskapliga dokumentationen i denna studie. 
(Bryman, 2008, s. 151-152) 
 
Replikerbarheten i vår studie anser vi vara god då vi försökt att så tydligt som möjligt 
specificera hur vi argumenterat och gått tillväga i vår metod. Detta har vi också försökt 
eftersträva genom att ge beskrivande exempel löpande i metodkapitlet samt att i 
appendix inkludera en fullständig lista över när vi bedömt nyckelorden till 
aktieanalysernas kvalité i rätt sammanhang och ej. Replikerbarheten stärks ytterligare av 
det faktum att vi hittat vägledning till det mesta i tidigare forskning vilket gör att den 
metod vi använt oss av finns beskrivet av fler personer.  
 
3.2.5.4. Generaliserbarhet  
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Generaliserbarhet innebär att en studies resultat på enskilda fall skall kunna komma att 
gälla under bredare villkor eller få en allmän betydelse i en större grupp relaterad till 
den som undersökts (Bryman, 2008, s. 156) Vi anser att generaliserbarheten i denna 
uppsats kan tolkas både positivt och negativt, vilket vi nedan resonerar för.  
 
Generaliserbarheten i vår studie har stärkts av att de aktieanalyser vi undersökt har 
gjorts av 10 olika analysföretag vilket innebär att vi fångat upp skillnader mellan dessa. 
Detta gör att vårt resultat är oberoende av analysföretag och kan därför generaliseras att 
gälla samtliga analysföretag. Generaliserbarheten är dock begränsad till aktieanalyser 
gjorda på stora bolag listade på Stockholmsbörsen. Däremot anser vi att det troligtvis ej 
skiljer sig nämnvärt mellan vilket land företagen är från om aktieanalyserna är gjorda av 
dessa analysföretag och uppställda i huvudsak på samma sätt. Därför anser vi att 
generaliserbarheten kan sträcka sig till att även inkludera aktieanalyser gjorda av 
professionella analytiker på stora bolag utanför Sverige.  
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Figur 1 – Fördelning av rekommendation 

Figur 2 - Fördelning av indirekt rekommendation 

4. Empiri 
 

────────────────────────────────────────────────── 
I detta kapitel vill vi visa läsaren vilka resultat vår datainsamling gett genom deskriptiv 
statistik och histogram. Huvuddelen av empirin diskuterar fördelningar av olika slag, 
till exempel antalet köp- och säljrekommendationer, aktieanalysernas kvalité samt vilka 
värderingsmodeller som använts. Avslutningsvis visar vi även hur våra mått på 
tillförlitlighet varierat med fokus på dels den genomsnittliga tillförlitligheten men även 
hur den påverkats av olika kategoriseringsvariabler så som värderingsmodeller och 
aktieanalysens kvalité. 
────────────────────────────────────────────────── 
 

4.1. Aktieanalyserna 
 
Totalt analyserade vi 164 
aktieanalyser genomförda av 
professionella aktieanalytiker 
publicerade mellan år 2000 och år 
2004. Analyserna var publicerade av 
10 olika analysföretag och de 
analyserade företagen var verksamma 
inom 8 olika branscher. De flesta 
företag som analyserades fanns inom 
Industri-, Sällanköpsvaru- samt 
Dagligvarubranschen som 
tillsammans stod för ungefär 70 %. 
 
I Figur 1 till höger visas fördelningen 
mellan Köp-, Neutral- och 
Säljrekommendation enligt 
definitionen i 3.2.1.1. med grund i de 
givna rekommendationerna i 
analyserna. Antalet analyser med en 
köprekommendation uppgick till 
strax över 50 % medan neutral- och 
säljrekommendationer stod för ca 30 
% respektive 20 %. En annan 
definition av rekommendationer kan 
benämnas ”Indirekt 
Rekommendation”, denna definierar 
köp- och självrekommendationer 
utifrån om riktkursen är över eller under det rådande marknadspriset vid 
publiceringsdatum. 
    

Som vi kan se i Figur 2 står då köprekommendation för ca 75 %, säljrekommendation 
för drygt 20 % och neutral för de resterande. Detta kan tolkas som att en neutral 
rekommendation enlig den första definitionen oftare innebär att riktkursen är över 
marknadspriset än under marknadspriset då köprekommendationerna ökar i större 
utsträckning än säljrekommendationerna när den indirekta definitionen används. Att 
neutral endast står för någon procent med denna definition har sin förklaring i att en 
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neutral rekommendation endast uppstår när riktkursen är exakt lika med marknadspriset.  
 
Analyserna bestod i genomsnitt av 10 254 ord där den med lägst antal ord bestod av 
3 285 och analysen med flest antal ord bestod av 34 130. Genomsnittligt antal ord 
skiljde sig åt mellan de olika rekommendationerna där en köprekommendation i 
genomsnitt hade flest antal ord och en säljrekommendation minst antal ord. En 
köprekommendation hade i genomsnitt ca 11 000 ord gentemot en säljrekommendations 
9 000 och en neutral rekommendation var i genomsnitt strax under 10 000. 
 
4.2. Analysernas Kvalité 
 
Som nämndes tidigare i metoden så vill vi försöka mäta kvalitén på analyserna genom 
att se huruvida de behandlat vissa typer av analysområden så som kunder eller 
företagsrisker. För att göra detta så använde vi oss av metoden KWIC där ord som 
dyker upp i rätt sammanhang räknas. Nedan presenteras en tabell som specificerar hur 
ofta nyckelorden knutna till varje typ av analys dykt upp i analyserna.  
 
Tabell 2 - Fördelning av nyckelord per analysområde 

Analystyp N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

Kundanalys 164 0 77 11,57 15,63 

Produktanalys 164 0 111 20,71 23,49 
Konkurrentanalys 164 0 99 14,53 17,1 

Redovisningsanalys 164 0 7 0,88 1,77 

Branchanalys 164 0 84 10,47 11,6 
Företagsriskanalys 164 0 47 2,72 5,41 
Finanisell 
marknadsriskanalys 164 0 73 9,28 9,88 

Möjlighetsanalys 164 0 86 19,12 18,42 

Total 164 
 
Det blir tydligt att fokus i aktieanalyserna varierat kraftigt där vissa analytiker ej berört 
de olika analysområdena medan andra, som mest, använt nyckelorden 111 gånger när de 
analyserat företagens produkter. Redovisningsanalys var den analys som oftast bortsågs 
från och medelvärdet låg här på under ett nyckelord per analysområde i rätt 
sammanhang. Däremot så var produktanalysen den vanligast förekommande med ett 
medelvärde på ca 21 nyckelord per analysområde. Noterbart är även de stora 
standardavvikelserna för samtliga analyser. 
 
När det varit en så pass stor spridning mellan hur mycket de olika analysområdena 
berörts både i antal nyckelord per analysområde men även att antal nyckelord per 
analysområde varierat kraftigt från en aktieanalys till en annan gör det svårt att 
analysera data i denna form. För att kunna analysera hur kvalitén skiljer sig åt mellan de 
olika aktieanalyserna har vi istället kodat om våra data i två steg för att undvika att vissa 
analysområden väger tyngre än andra.  
 
Det första steget delade upp varje analysområde i kvartiler; från de 25 % med lägst antal 
nyckelord till de 25 % med flest antal nyckelord per aktieanalys. Dessa numrerades 
sedan 0, 1, 2 och 3 där 3 var den kvartil med flest nyckelord i och 0 den kvartilen med 
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minst antal nyckelord. När detta var gjort för samtliga analysområden summerades 
totalen för alla analysområden på varje aktieanalys. En aktieanalys kunde därför få som 
högst 24 kvalitétspoäng (3 ∗ 8) och som lägst 0 (3 ∗ 0).  
 
När detta var gjort delades även denna grupp upp i kvartiler och numrerades från 0 till 3 
på samma sätt som tidigare. De analyser som därefter klassificerades som en 3;a hade 
därför den högsta summan av nyckelord på samtliga analysområden där varje 
analysområde påverkat kvalitén lika mycket oberoende av antal nyckelord per 
analysområde. På samma sätt var det de aktieanalyser som klassificerades som en 0;a de 
analyser med lägst summa av antal nyckelord på samtliga analysområden.  
 
4.2.1. Värderingsmodeller 
 
I teorikapitlet behandlade vi 16 olika värderingsmodeller som vi fokuserat på i vår 
uppsats. När vi samlat in våra data har ej alla de olika värderingsmodellerna dykt upp 
och vi har även varit tvungna att specificera en variabel som ”Ej Inkluderade” för att 
fånga upp vissa värderingsmodeller som vi ej haft med i teorin, så som till exempel ett 
finansföretags egna Fair Value Model. I vissa aktieanalyser gick det inte att urskilja 
endast en värderingsmodell som den dominanta och vi har därför även valt att använda 
och specificera ett antal kombinationer av modeller.  
 
På nästa sida presenteras en tabell som visar vilka värderingsmodeller och 
kombinationer av värderingsmodeller som använts i aktieanalyserna, hur ofta de använts 
och hur många procent av aktieanalyserna som använt dem. Totalt användes 28 olika 
värderingsmodeller och kombinationer av värderingsmodeller. Av dessa stod DCF för 
majoriteten då över 40 % av aktieanalyserna använde sig av denna värderingsmodell. 14 
av dessa värderingsmodeller och kombinationer användes endast i en aktieanalys och 
dessa stod tillsammans för 8.4 % av det totala antalet aktieanalyser. 
 
På grund av att vi fick ett lågt antal aktieanalyser som baserade sig på vissa 
värderingsmodeller har vi valt att fokusera på de som förekommit oftast då statistik med 
endast ett fåtal observationer ej kan anses bidra med något. Det var 6 
värderingsmodeller och kombinationer av dessa som stod ut och användes i totalt 77.3 
% av aktieanalyserna och det är dessa som vi kommer att fokusera på i resterande del av 
uppsatsen som berör 
värderingsmodellerna.  
 
Figur 3 visar en bild över fördelningen 
av de sex mest förekommande 
värderingsmodellerna, och 
kombinationerna av 
värderingsmodeller. De som användes 
oftast var DCF, RE, P/E, EV/EBIT, 
DCF & Multiplar samt Ej Inkluderade 
värderingsmodeller. Fortfarande är 
DCF dominerande med drygt 50 % 
medan de andra utgör ungefär 5 till ca 
10 % vardera. Figur 3 - Fördelning av värderingsmodeller 
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Tabell 3 - Fördelning av värderingsmodeller 

Värderingsmodell Frekvens Procent 

DCF 66 40,2 

P/E 15 9,1 

Ej Inkluderade 15 9,1 

DCF & Multiplar 13 7,9 

RE 9 5,5 

EV / EBIT 9 5,5 

DCF & P/E 4 2,4 

P/E & EV/EBIT 4 2,4 

Multiplar 3 1,8 

FCF Yield 3 1,8 

P/E, EV/EBIT & EV/S 3 1,8 

PEG 2 1,2 

RE & Multiplar 2 1,2 

P/E & P/BV 2 1,2 

EV / S 1 0,6 

P / CFO 1 0,6 

EV / CFO 1 0,6 

Dividend Yield 1 0,6 

DCF & EV/EBIT 1 0,6 

DCF, P/E & EV/EBIT 1 0,6 

DCF & EV/S 1 0,6 

RE & P/E 1 0,6 

P/E, EV/S & Ej Inkluderade 1 0,6 

P/E & P/CFO 1 0,6 

P/E, EV/EBIT & EV/S 1 0,6 

P/E, EV/EBIT & P/BV 1 0,6 

EV/S & FCF Yield 1 0,6 

EV/S & EV/EBIT 1 0,6 

Total 164 100 

 

Om vi återknyter till diskussionen 
tidigare om analysernas kvalité så 
presenteras i figur 4 de olika 
värderingsmodellernas genomsnittliga 
kvalité. Även fast kvalitén ej är en 
skalvariabel tycker vi att medelvärdet 
på ett bättre sätt än medianen beskriver 
kvalitén för de olika 
värderingsmodellerna. Som vi kan se 
så verkar det som att en aktieanalys 
som dominerats av P/E ofta har en låg 
kvalité i jämförelse med aktieanalyser 

Figur 4 - Medelvärde kvalité per värderingsmodell 
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                Figur 6 - Fördelning av AAT 

som dominerats av en kombination av DCF & Multiplar, vilka verkar ha den högsta 
kvalitén med ett medelvärde strax över 2.   
 
Några av de hypoteser som specificerades i teorikapitlet berörde hur olika multiplar 
skulle prestera gentemot varandra. Tyvärr fanns det ej, likt ovan, tillräckligt många 
observationer för att alla dessa hypoteser ska vara av intresse. Hypoteserna H12 och 
H13 hade till exempel endast fyra observationer för nyckeltal baserade på försäljning 
och ett fåtal observationer med aktieanalyser baserade på andra fundamentala fakta, 
bortsett från vinster. Dessa utelämnas därför från diskussionen, men en hypotes kring 
multiplarna är dock fortfarande värd att ägna uppmärksamhet åt.  
 
 
Hypotes H11 berörde huruvida de 
aktieanalyser som baserat sina 
riktkurser på multiplar innehållande EV 
skulle vara bättre än de som baserat 
sina riktkurser på priset. Totalt var det 
41 aktieanalyser som baserat sina 
riktkurser på någon av de två olika 
typerna av multiplar och av dessa var 
14 stycken EV gentemot 27 stycken 
pris. I figur 5 presenteras likt ovan en 
bild som jämför kvalitén på analyserna 
gentemot vilken av de två multiplarna 
som används. Som vi kan se verkar 
analyser baserade på en multipel med 
EV ha högre kvalité än de baserade på 
priset.  
 
Fokus i vår uppsats har varit på tillförlitligheten och träffsäkerheten en aktieanalys haft 
och vad variansen i denna berott på. I denna del av empirin går vi igenom och visar hur 
tillförlitligheten och träffsäkerheten sett ut för analyserna. Vi börjar med att titta på 
analysens absoluta tillförlitlighet¸ AAT. 
 
4.2.3. Analysens Absoluta Tillförlitlighet, AAT. 
 
I bilden till höger visas på den 
horisontella axeln AAT, som antingen 
tar värdet 1 när den analyserade aktiens 
pris uppnått sin tillskrivna riktkurs eller 
0 när denna ej uppnått sin tillskrivna 
riktkurs. Den vertikala axeln visar 
andelen i procent av totalt antal 
analyser. I 69 % av aktieanalyserna 
uppnådde aktiens pris den tillskrivna 
riktkursen gentemot 31 % som ej 
uppnådde sin riktkurs.  

Figur 5 - Genomsnittlig kvalité fördelat mellan EV och Pris
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Figur 7 - Genomsnittlig AAT per kvalitékvartil 

En fråga som vi belyste tidigare i 3.2.2. var att detta mått blir starkt påverkat av 
skillnaden mellan marknadspriset och riktkursen vid publiceringsdatum. Exempelvis har 
en riktkurs som satts enbart en procent över rådande marknadspris större chans att 
uppnå sin riktkurs än en riktkurs på samma aktie som satts femtio procent över 
marknadspriset. Måttet på skillnaden mellan riktkursen och rådande marknadspriset, 
implicit avkastning, är därför en viktig variabel att analysera tillsammans med AAT.  
 
För att få en förståelse för hur den implicita avkastningen varierat mellan 
aktieanalyserna visas nedan deskriptiv statistik för variabeln. Som vi kan se visar det sig 
att medelvärdet för den implicita avkastningen är något högre för de som ej uppnått sin 
riktkurs, vilket är enligt vad som kan förväntas. Anmärkningsvärt är dock att 
standardavvikelsen är högre för de som uppnått sin riktkurs, 22.5 % gentemot 13.9 % 
för de som ej uppnått sin riktkurs. Dessa resultat tyder på att den implicita avkastningen 
ej i enlighet med det förväntade verkar påverka huruvida en aktieanalys uppnår sin 
riktkurs eller ej.   
 
Tabell 4 - Deskriptiv statistik för AAT 

AAT N Std. Deviation Mean 

0 52 13,87 19,54 

1 112 22,46 17,6 
Total 164 20,12 18,21 
 
AAT skiljde sig även åt beroende på vilken rekommendation som analysen gav. En 
säljrekommendation visade sig i genomsnitt oftare uppnå sin riktkurs gentemot de 
analyser som gav en köprekommendation. Enligt originaldefinitionen av 
rekommendationerna uppnådde givetvis en neutral rekommendation oftast sin riktkurs. 
Båda definitionerna av rekommendationer visade att en säljrekommendation i 
genomsnitt oftare uppnådde sin riktkurs än en köprekommendation.  
 

Kvalitén i förhållande till AAT visade att 
en analys som ej uppnådde sin riktkurs i 
genomsnitt hade en högre kvalité, 1.7, 
än en analys som uppnådde sin riktkurs 
som hade en genomsnittlig kvalité på 
1.4. I Figur 7 visas hur många procent 
av analyserna som uppnått sin riktkurs 
uppdelat efter analysernas kvalité. 
Aktieanalyser med låg kvalité uppnådde 
riktkurs i ca 80 % av fallen och de med 
en hög kvalité i ca 60 %. Detta tyder på 
ett initialt negativt samband mellan 
analysens kvalité och huruvida en 
analys uppnått sin riktkurs eller ej. 

 
 
 
Hur såg då statistiken ut för de värderingsmodeller och kombinationer av 
värderingsmodeller som vi använt oss av? Nedan presenteras en korstabell som visar de 
6 olika värderingsmodeller eller kombinationer av värderingsmodeller som använts i 
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störst utsträckning och hur ofta de uppnått sin riktkurs eller inte i kolumnen för AAT, 
där 1 är uppnådd riktkurs och 0 är ej uppnådd riktkurs. Som vi kan se så uppnåddes 
riktkursen i som högst 77.8 % av aktieanalyserna som använde sig av antingen RE eller 
EV/EBIT. Lägst antal uppnådda riktkurser i genomsnitt noterades för kombinationen 
DCF & Multiplar som uppnådde riktkursen i 69.2 % av aktieanalyserna. Totalt 
uppnåddes i genomsnitt 70.9 % av riktkurserna för de aktieanalyser som baserat sig på 
dessa nedan angivna värderingsmodeller, något högre än de tidigare nämnda 69 % för 
samtliga värderingsmodeller. 
 
Tabell 5 - AAT i förhållande till värderingsmodeller 
Värderingsmodeller                              AAT 

0 1 

DCF Count 20 46 
% within 30,30% 69,70% 

RE Count  2 7 
% within 22,20% 77,80% 

P/E Count 4 11 
% within 26,70% 73,30% 

EV/EBIT Count 2 7 
% within 22,20% 77,80% 

Ej Inkluderade Count 5 10 
% within 33,30% 66,70% 

DCF & Multiplar Count 4 9 
% within 30,80% 69,20% 

Total Count 37 90 
% within 29,10% 70,90% 

 
Vi diskuterade tidigare en hypotes rörande skillnaden mellan de aktieanalyser som 
baserat sin riktkurs på multiplar baserade på EV i förhållande till de multiplar baserade 
på priset. Resultaten för dessa gentemot AAT presenteras i korstabellen nedan. Totalt 
uppnådde 70.7 % av de analyser där någon av multiplarna använts sin riktkurs. För de 
baserade på EV var talet något högre än för priset, 71.4 % gentemot 70.4 %.  
 
Tabell 6 - AAT i förhållande till Enterprise Value och Pris 
EV eller Pris                   AAT 

0,00 1,00 

EV  Count 4 10 
% within 28,60% 71,40% 

P Count 8 19 
% within 29,60% 70,40% 

Total Count 12 29 
% within 29,30% 70,70% 
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Figur 8 - Fördelning av AT(1) 

Figur 9 - Fördelning av AT(2) 

4.2.4. Analysens Träffsäkerhet, AT(1) och AT(2) 

Som vi diskuterade tidigare i 3.2.2. är ej ett mått på tillförlitlighet, AAT, alltid 
tillfredsställande då det ej fångar upp effekten av att marknadspriset kan, under 
tidshorisonten, vara mycket högre eller lägre än riktkursen och analysen kan då ses som 
tillförlitlig men ej träffsäker. I denna del av empirin kommer vi att visa hur resultaten 
kring analysens tillförlitlighet, eller träffsäkerhet, sett ut.  
 
Analysens träffsäkerhet har vi delat upp i två mått, AT(1) och AT(2), för att uträkningen 
skiljer sig åt beroende på analysens indirekta rekommendation; köp eller sälj. Totalt var 
det 123 analyser som klassificerades som köprekommendationer, AT(1), gentemot 41 
stycken som klassificerades som säljrekommendationer, AT(2). Vilket speglar det vi 
diskuterade ovan att köprekommendationer var de mest förekommande enligt båda 
definitionerna. 
 

 
Figur 8 visar fördelningen av AT(1) och 
Figur 9 visar fördelningen av AT(2) i ett 
histogram där en normalfördelningskurva 
ritats ut. I Figur 8 ser vi att AT(1) verkar 
kunna symboliseras väl av en 
normalfördelningskurva med ett 
medelvärde på -4.7 % och en 
standardavvikelse på strax över 17 %.  
 
Detsamma verkar även gälla för AT(2) men 
här ligger medelvärdet på -8.6 % med en 
standardavvikelse även här på strax över 17 
%. Detta ska utläsas; en analys som har en 
indirekt köprekommendation i genomsnitt 
har satt en riktkurs 4.7 % under det högsta 
aktiepriset under tidsperioden. På samma 
sätt har en indirekt säljrekommendation 
inneburit en riktkurs som i genomsnitt varit 
8.6 % för hög i jämförelse med det lägsta 
aktiepriset under tidsperioden.  
 
Standardavvikelserna på strax över 17 % 
beskriver att skillnaden mellan analyserna 
har varit stor för båda typerna av 
rekommendationer. I Appendix 2 visas en 
bild för AT(1) och en för AT(2) som visar 
hur väl variablerna följer en 

normalfördelning. Denna bild tyder på ett starkt samband mellan AT(1) och AT(2) och 
en normalfördelning vilket vi även såg ovan.  
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Figur 10 - Medelvärdet för AT(1) uppdelat per kvalité Figur 11 - Medelvärdet för AT(2) uppdelat per kvalité 

En fråga som vi berört tidigare är huruvida aktieanalysernas kvalité på något sätt 
påverkar aktieanalysernas absoluta tillförlitlighet, AAT. Nu vänder vi istället fokus mot 
att se huruvida aktieanalysernas kvalité påverkar de andra måtten kring tillförlitlighet, 
eller träffsäkerhet, AT(1) och AT(2). I Figur 10 och Figur 11 presenteras medelvärdet 
för AT(1) och AT(2) på den vertikala axeln medan den horisontella axeln visar 
aktieanalysernas kvalité Vi ser att oavsett kvalité så är medelvärdet för måtten negativa. 
Dock verkar det som att ett positivt samband föreligger för köprekommendationerna, 
AT(1), mellan aktieanalysernas kvalité och deras träffsäkerhet. En högre kvalité verkar 
innebära en högre träffsäkerhet, vilket inte lika tydligt kan urskiljas för säljanalyserna, 
AT(2).  

 
Det sista vi kommer att presentera i detta kapitel är hur valet av värderingsmodell har 
påverkat AT(1) och AT(2). Likt tidigare så presenteras två Figurer, 12 och 13, där Figur 
12 visar medelvärdet för AT(1) och Figur 13 detsamma för AT(2) gentemot vilken 
värderingsmodell som använts. En viss skillnad föreligger mellan medelvärdena 
beroende på vilken värderingsmodell som använts.  

 
Noterbart är att det verkar som att RE i båda fallen varit den med lägst träffsäkerhet 
medan de Ej Inkluderade i båda fallen verkar vara den som varit mest träffsäker. I båda 
bilderna är det en värderingsmodell, de Ej Inkluderade och P/E, som i genomsnitt satt 
en för låg eller för hög riktkurs i förhållande till det maximala och minimala priset 
under tidsperioden.  

Figur 13 - Genomsnittlig AT(1) per värderingsmodell Figur 12 - Genomsnittlig AT(2) per värderingsmodell 
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En viss skillnad går även att urskilja mellan om aktieanalysen domineras av en multipel 
baserad på priset eller EV. Medelvärdet för AT(1) låg för multiplar med priset som bas 
på -12.2 % där samma siffra för EV var -4.7 %. Tyvärr fanns endast ett fåtal 
aktieanalyser med en säljrekommendation, där AT(2) beräknats. Här visar det sig dock 
att de baserade på pris hade ett medelvärde för AT(2) på -1 % gentemot EV på -25 %. 
Huruvida skillnaden är statistiskt signifikant eller ej framgår i nästa sektion, nämligen 
analysen.  
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5. Analys  
────────────────────────────────────────────────── 
Kapitlet avsett för analys fokuserar på att genom statistiska test se huruvida 
signifikanta skillnader finns i de resultat som presenterades i empirin. Till exempel 
undersöks om skillnaden i tillförlitlighet mellan aktieanalyser som har en hög kvalité 
och en låg kvalité kan beskrivas av slumpen eller av ett signifikant mönster. Vår analys 
visar på delade resultat och vissa hypoteser från teorikapitlet förkastas medan vissa 
bekräftas. 
────────────────────────────────────────────────── 
 
I vår uppsats har vi haft som mål att besvara följande frågeställningar;  
 
Vilken värderingsmodell, eller kombination av värderingsmodeller, har gett de mest 
tillförlitliga aktieanalyserna? 
 
Påverkas aktieanalysens tillförlitlighet av dess kvalité?  
 
För att kunna besvara dessa frågeställningar beskrev vi teorier inom området och 
formulerade, utifrån dessa, ett antal hypoteser som vi återupprepar och analyserar i 
denna sektion. Till en början ska konstateras att ett antal av de hypoteser som 
specificerades ej kommer kunna besvaras på grund av att vi ej lyckats samla in 
tillräckligt med data kring de berörda variablerna. Dessa hypoteser är;   
 

H8A: Aktieanalyser som domineras av DDM kommer ha högre tillförlitlighet än 
de som domineras av DCF.  
 
H8B: Aktieanalyser som domineras av DDM kommer ha högre tillförlitlighet än 
de som domineras av RE.  
 
H9A: Aktieanalyser som domineras av DCF kommer ha högre tillförlitlighet än 
de som domineras av DDM.  
 
H10A: Aktieanalyser som domineras av RE kommer ha högre tillförlitlighet än de 
som domineras av DDM.  

 
Dessa hypoteser går ej att förkasta på grund av att vi helt saknar observationer för DDM 
som specificerades tidigare i empirin. Att vi ej lyckats hitta några analyser baserade på 
DDM ska dock inte bara ses som ett nederlag då detta bekräftar två och förkastar en av 
våra hypoteser, vilka är följande:  
 

H4: Fler aktieanalyser kommer att domineras av RE än DDM.  
 
H5: Fler aktieanalyser kommer att domineras av DDM än RE. 
 
H6: Fler aktieanalyser kommer att domineras av DCF än DDM.  

 
Två av hypoteserna, H4 och H6, formulerades med grund i forskning gjord av Barker 
(1999) som menade att DDM ej hade någon stor utbredning i praktiken utan att andra 
värderingsmodeller användes i större utsträckning. Även Imam et al. (2008, s. 10) 
genomförde en undersökning kring vilka värderingsmodeller som används i 
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aktieanalyser där aktieanalytiker fick klassificera hur viktiga de tyckte att vissa 
värderingsmodeller var och 27 av 35 svarade att DDM ej var viktig vid aktievärdering. 
Ett citat från en analytiker som intervjuades i Imam et al. (2008, s. 17) beskriver varför 
hon eller han ej använder sig av DDM;  
 
”DCF is completely fundamental to any underlying valuation of a company. DDM 
version of it I feel is less useful than full version DCF because of difficulties in terms of 
discount rate and in determining dividends.” 
 
Det kan vara av den anledningen som DDM ej används i samma utsträckning som DCF; 
nämligen att utdelningen till synes och sist är en funktion av det fria kassaflödet som 
används för att göra en värdering med DCF. De företag som kan anses lämpade att 
värderas med en modell som baseras på utdelningar kan även anses lämpade att 
värderas med en värderingsmodell som baseras på det fria kassaflödet. Den enda direkta 
kopplingen till utdelning som vi stött på under datainsamlingen är multipeln dividend 
yield som omnämnts i några aktieanalyser.  
 
H5 utgick från att RE ej skulle vara lika utbredd som DDM då denna var nyare och 
aktieanalytikerna ej hade anpassat sig efter utvecklingen. Hypotesen hade sin grund i 
dels artikeln ovan av Barker (1999) och dels även i en senare publicerad artikel av 
Demirakos et al. (2004). Resultaten i båda artiklarna tydde på att RE som 
värderingsmodell ej hade någon utbredd användning i praktiken bland aktieanalytikerna. 
I Barker (1999) förklaras detta med att undersökningen var gjord under den tid som RE 
höll på att utvecklas och att den därför ej hunnit slå igenom. Trots detta så fanns ingen 
större användning av RE i undersökningen gjord av Demirakos et al. (2004) som 
publicerades några år efter, vilket tyder på att RE som värderingsmodell ej blivit 
populär bland aktieanalytikerna.  
 
Då våra aktieanalyser i huvudsak är gjorda i perioden strax efter de aktieanalyser som 
Demirakos et al. (2004) använde sig av, vilka var publicerade 1997-2001, anser vi att 
våra resultat stärker de tankegångar som återfanns i Barker (1999). Barker (1999) 
menade att RE skulle få större utbredning när längre tid gått från när modellen först 
började uppmärksammas av en större del av den akademiska världen.  
 
På grund av att vi inte haft någon aktieanalys som grundat sin riktkurs på DDM medan 
9 aktieanalyser använde sig av RE så kan vi förkasta H5. Detta innebär att vi ej fått 
resultat som tyder på att färre aktieanalytiker skulle använda sig av RE än av DDM utan 
våra resultat pekar på ett motsatt förhållande att RE används oftare än DDM, vilket 
också bekräftades när vi ej kunde förkasta H4. Likt de ovan diskuterade hypoteserna, 
berör även de nedan angivna den praktiska användningen av de olika 
värderingsmodellerna: 
 

H2: Fler aktieanalyser kommer domineras av DCF än andra värderingsmodeller, 
bortsett från P/E. 
 
H3: Fler aktieanalyser kommer domineras av P/E än andra värderingsmodeller, 
bortsett från DCF 

 
H7: Fler aktieanalyser kommer att domineras av DCF än RE. 

 



Karlsson & Westman 

57 

 

H7 tar sin grund i artiklarna av Demirakos et al. (2004) och Barker (1999). Enligt det 
som presenterades i empirin så verkar det som att DCF oftare används än RE. DCF 
användes i drygt 40 % av aktieanalyserna gentemot RE som användes i 5.5 % av 
aktieanalyserna. Även fast skillnaden verkar vara stor så måste vi verifiera huruvida den 
är statistiskt signifikant eller ej. Detta görs genom att en variabel kodas som 1 om 
aktieanalysen använt DCF och 2 om den använt sig av RE, alltså en binomial variabel. 
Tabell 7 visar SPSS resultaten för detta test av proportionerna. Först visas att 66 stycken 
aktieanalyser dominerats av DCF gentemot 9 stycken dominerade av RE (N). Detta 
innebär en observerad proportion (Observed Prop.) på 88 % för DCF och 12 % för RE. 
Då testet utgår från att proportionen som domineras av DCF ska vara lika med 
proportionen för RE så antas båda proportionerna vara 0.5 (Test Prop.).  
 
Tabell 7 - Binomial test av proportionen mellan DCF och RE 

Category N 
Observed 

Prop. Test Prop. 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

DCF 1 66 0,88 0,5 0,000 
RE 2 9 0,12 
Total 75 1 
 
Som vi kan se är proportionen som använder sig av DCF i förhållande till proportionen 
som använder sig av RE signifikant större med ett signifikansvärde på 0.000 (Asymp. 
Sig. (2-tailed)). Detta innebär att vi ej kan förkasta hypotes H7, utan stärker istället 
tidigare forskning av Demirakos et al. (2004) samt Barker (1999).   
 
Hypoteserna H2 och H3 beskriver att de vanligaste värderingsmodeller som används är 
DCF och P/E. I empirin redogjorde vi för att DCF var den mest använda 
värderingsmodellen. P/E däremot användes i 9.1 % av aktieanalyserna, vilket är 
detsamma som de Ej Inkluderade modellerna och endast 1.2 % oftare än kombinationen 
DCF & Multiplar som användes i 7.9 % av aktieanalyserna.  
 
De Ej Inkluderade modellerna består av ett antal olika värderingsmodeller som 
förekommit i aktieanalyserna som vi ej inkluderat i teorikapitlet. Det blir därför 
ointressant att jämföra DCF och P/E gentemot denna grupp då det blir som att jämföra 
hur ofta en modell förekommit i förhållande till hur ofta en grupp värderingsmodeller 
förekommit. Däremot är vi intresserade att testa huruvida DCF, men i detta fall främst 
P/E, används signifikant mer i aktieanalyser än DCF & Multiplar. Till en början vill vi 
konstatera att DCF används signifikant mer än DCF & Multiplar vilket vi gör i enlighet 
med hur vi testade H7.  
 
På nästa sida presenteras resultaten från SPSS. Tabell 8 visar uppdelningen mellan de 
olika värderingsmodellerna, 66 aktieanalyser dominerades av DCF gentemot 13 
aktieanalyser som dominerades av DCF & Multiplar. Testet utgår ifrån att proportionen 
ska vara 0.5 för båda variablerna; lika många aktieanalyser domineras av DCF som av 
DCF & Multiplar. Observed Prop. visar den observerade proportionen, i detta fall att 84 
% har dominerats av DCF gentemot 46 % dominerade av DCF & Multiplar. 
Avslutningsvis ser vi att signifikansvärdet är väldigt lågt (0,000). Likt tidigare kan vi 
därför ej förkasta hypotes H2 utan konstaterar att DCF är den mest använda, vilket är i 
enlighet med Demirakos et al. (2004) och Imam et al. (2008). 
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Tabell 8 - Binomial test av proportionen mellan DCF och DCF & Multiplar 
Värderingsmodel
l Category N 

Observed 
Prop. 

Test 
Prop. 

Assymp. Sig.  
(2-tailed) 

DCF 1 66 0,84 0,5 0,000 

DCF & Multiplar 2 13 0,16 

Total 
 
Då DCF användes så pass mycket mer än både RE och kombinationen DCF & 
Multiplar är de tidigare resultaten av de två testade hypoteserna i Tabell 7 och 8 inte så 
förvånande. Intressantare blir det att jämföra huruvida vi kan dra en slutsats att P/E 
används mer än andra värderingsmodeller. Nedan presenteras resultat från SPPS som 
testar huruvida P/E används mer än DCF & Multiplar, då denna var den tredje mest 
använda kombinationen av värderingsmodeller.  
 
Tabell 9 visar skillnaden i proportionerna mellan de olika värderingsmodellerna, 15 
aktieanalyser dominerades av P/E gentemot 13 aktieanalyser som dominerades av DCF 
& Multiplar. Testet utgår ifrån att proportionen ska vara 0.5 för båda variablerna; lika 
många aktieanalyser domineras av P/E som av DCF & Multiplar. Observed Prop. visar 
den observerade proportionen, i detta fall att 54 % har dominerats av P/E gentemot 46 
% dominerade av DCF & Multiplar. Till sist visas att det inte finns en signifikant 
skillnad mellan hur många aktieanalytiker som använt P/E som dominant modell 
jämfört med hur många som använt sig av DCF & Multiplar. 
 
Tabell 9 - Binomial test av proportionen mellan P/E och DCF & Multiplar 

Värderingsmodell Category N 
Observed 

Prop. 
Test 

Prop. 
Assymp. Sig.  

(2-tailed) 

P/E 1 15 0,54 0,5 0,851 

DCF & Multiplar 2 13 0,46 

Total 28 
 
Att resultat visade på att ingen skillnad förelåg mellan de olika värderingsmodellerna 
gör att vi kan förkasta H3. Däremot vill vi konstatera att detta test kan anses vara lite 
missvisande då P/E ställs mot en kombination av värderingsmodeller, i detta fall DCF & 
Multiplar. Dels säger hypotesen att P/E används mer än andra värderingsmodeller 
bortsett från DCF som ingår i kombinationen DCF & Multiplar och dels ingår även ofta 
P/E i de multiplar som använts i denna kombination.  
 
Vi anser därför att dessa resultat inte på ett tillräckligt tillfredsställande sätt lyckas mäta 
det som var tänkt i hypotesen och väljer därför att testa användningen av P/E gentemot 
den närmast mest använda värderingsmodellen RE. På nästa sida i Tabell 10 resultat 
från SPSS på samma sätt som i Tabell 9 fast mellan värderingsmodellerna P/E och RE. 
Vi ser att signifikansvärdet är 0,307 och vi kan därför förkasta H3; P/E används ej 
oftare än samtliga värderingsmodeller bortsett från DCF. 
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Tabell 10 - Binomial test av proportionen mellan RE och P/E 

Värderingsmodeller Category N 
Observed 

Prop. 
Test 

Prop. 
Assymp. Sig. 

 (2-tailed) 

RE 1 9 0,37 0,5 0,307 
P/E 2 15 0,63 
Total 24 1 
 
Detta är ej i enlighet med vad som förväntades utifrån Demirakos et al. (2004) och 
Imam et al. (2008) och vi anser att detta stärker den tankegång som fördes i Barker 
(1999) om att RE ej användes i så stor utsträckning på grund av att den var relativt ny 
för aktieanalytikerna och investerarna. Vår undersökning som genomfördes några år 
senare än Barker (1999) visar att användningen av RE har ökat i förhållande till P/E, 
vilket, som sagt, stärker resonemanget i Barker (1999).  
 
Hypoteserna som hittills har testats har sin grund i användningen av värderingsmodeller 
av aktieanalytiker och kan sägas vara ett sidospår i vår uppsats. Resterande delen av 
analysen kommer att behandla de mer centrala hypoteserna i vår uppsats som behandlar 
skillnaden i tillförlitlighet mellan olika värderingsmodeller samt huruvida 
aktieanalysens kvalité påverkar dessa mått. Vi börjar med att testa skillnaderna mellan 
de sofistikerade modellerna, vilka som tidigare nämnt enbart vart DCF och RE, då inga 
aktieanalyser använde sig av DDM. De hypoteser vi formulerade utifrån teorin kring 
dessa var;  
 

H9B: Aktieanalyser som domineras av DCF kommer ha högre tillförlitlighet än 
de som domineras av RE.  
 
H10B: Aktieanalyser som domineras av RE kommer ha högre tillförlitlighet än 
de som domineras av DCF.  

 
Som vi kan se så är det två motsatshypoteser där den ena menar att DCF ska vara bättre 
än RE och den andra på motsatsen. Vi börjar med att testa huruvida tillförlitligheten är 
oberoende av de två modellerna genom att titta hur stor andel av riktkurserna som 
uppnåtts, AAT. I empirin visade vi att DCF i genomsnitt uppnått sin riktkurs i 69.7 % 
av fallen gentemot RE som uppnått sin riktkurs i 77.8 %. Det verkar alltså föreligga en 
skillnad i hur ofta de olika värderingsmodellerna uppnår sin riktkurs, AAT verkar vara 
beroende av vilken värderingsmodell som används, men är detta statistiskt signifikant? 
 
För att testa detta gör vi ett så kallat Chi- Square test. Testet utgår, som vi diskuterade i 
3.2.4. Statistik, från att AAT är oberoende av om DCF eller RE används. Nedan visas 
SPSS resultaten i två tabeller, Tabell 11 och Tabell 12. Tabell 11 är en korstabell med 
DCF och RE på den vertikala sidan och AAT på den horisontella. I korstabellen framgår 
frekvensen (Count) av ej uppnådda riktkurser (AAT = 0) och uppnådda riktkurser (AAT 
= 1) fördelat över de båda värderingsmodellerna. Vidare visas även den förväntade 
frekvensen för värderingsmodellerna (Expected Count). Den förväntade frekvensen 
utgår från att AAT är oberoende av DCF och RE och att de därför borde uppvisa samma 
frekvens av uppnådda och inte uppnådda riktkurser. Till exempel ser vi att DCF i 20 av 
66 fall inte uppnått sin riktkurs medan den förväntade frekvensen av ej uppnådda 
riktkurser var 19.4.  
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Tabell 11 - Korstabell mellan DCF / RE och AAT 

DCF / RE                            AAT 

0 1 

DCF Count 20 46 
Expected Count 19,4 46,6 

RE Count 2 7 
Expected Count 2,6 6,4 

22 53 
 
Tabell 12 utgår ifrån Tabell 11 och genomför ett så kallat Pearson Chi- Square test, där 
SPSS resultaten visas i tabellen. Antalet valida observationer var 75, testet hade 1 
frihetsgrad och signifikansnivån var hög; 0.617. Detta innebär att vi kan förkasta H9B 
och H10B då AAT inte signifikant påverkas av valet mellan DCF och RE.  
 
Tabell 12 - Chi- Square test huruvida AAT är oberoende av DCF och RE 

Value df 
Asymp. Sig.  

(2-Sided) 

Pearson Chi-Square  0,249 1 0,617 

N of Valid Cases 75 
 
 
AAT som mått på tillförlitlighet kan sägas kunna ge en skev bild på hur bra en 
aktieanalys egentligen varit på grund av diskussionen förd i till exempel empirin där vi 
nämnde att den implicita avkastningen borde påverka måttet. Vi vill därför testa de två 
värderingsmodellerna med måtten för träffsäkerhet, AT(1) och AT(2). Om vi återminns 
att de två måtten mätte hur mycket fel riktkursen har varit mätt som skillnaden mellan 
riktkursen och det högsta eller lägsta priset på aktien under tidsperioden, beroende på 
om aktieanalysen gav en köp- eller säljrekommendation. Tyvärr fanns endast en 
säljrekommendation från en aktieanalys baserad på RE, AT(2), och vi bortser därför 
från detta mått.  
 
I Tabell 13 visas deskriptiv statistik rörande AT(1) beroende på om aktieanalysen 
dominerats av DCF eller av RE. Avvikelsen mellan riktkursen och det högsta priset på 
aktien under tidsperioden vid en köprekommendation, AT(1), var för DCF -3.2 % och 
för RE -12.6 %. Detta innebär om vi återminns diskussionen i 3.2.2. att ett minustal för 
AT(1) ska tolkas som att riktkursen i genomsnitt har satts under den maximala kursen 
under tidsperioden.  
 
Tabell 13 - Deskriptiv statistik kring AT(1) kategoriserat mellan DCF och RE 

DCF / RE N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error  

Mean 

AT(1) DCF  49 -3,2 17,12 2,45 

RE 8 -12,63 11,96 4,23 
 
Tabell 14 visar på resultaten från SPSS av ett t-test för huruvida medelvärdet för AT(1) 
skiljer sig åt mellan DCF och RE. Som vi ser antar vi att variansen för de båda 
grupperna är densamma (Equal Variances). Vidare visar resultaten att skillnaden mellan 
medelvärdena var 9.42 (Mean Difference) med en standardavvikelse för skillnaden på 
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6.31  (Std. Error Difference). Vi kan även se att signifikansnivån är 0,141 vilket innebär 
att vi ej har statistiskt belägg för att det är en skillnad i medelvärdet för AT(1) mellan de 
två värderingsmodellerna. 
 
Tabell 14 - t-test för huruvida medelvärdet för AT(1) skiljer sig åt mellan DCF och RE 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

AT(1) 

Equal 
Variances 
Assumed 1,49 55 0,141 9,42 6,31 

 
 
Även fast signifikansnivån endast är på 14.1 %, ej så långt ifrån 10 % som ibland brukar 
sättas som gräns för signifikans, kan resultaten ej styrkas med statistik. Detta kan sägas 
vara stöd till Lundholm & O’keefe (2001) som menar på att de olika 
värderingsmodellerna i praktiken ska ge samma värde på företaget om de 
implementeras med konsistenta antaganden. Däremot kan resultaten sägas stå i strid mot 
Francis et al. (2000), Courteau et al. (2001) samt Penman & Sougiannis (1998) som vill 
framhäva att RE är överlägsen DCF. 
 
Vi vill dock lyfta fram i diskussionen att vi har ett högst begränsat antal aktieanalyser 
baserade på RE vilket gör att vårt resultat om huruvida RE eller DCF är den mest 
träffsäkra ej får övertolkas. Vidare bör en diskussion föras om huruvida det är optimalt 
att utröna vilken värderingsmodell som är den mest träffsäkra genom att titta på 
aktieanalyser. En tolkning skulle kunna vara ”shit in, shit out”; att det är vilka siffror 
aktieanalytikern använder i modellen som är avgörande och ej själva modellen, i 
enlighet med tankegången i Lundholm & O’keefe (2001).  
 
Några av de hypoteser vi specificerade i teorikapitlet rörde multiplar som 
värderingsmodell och hur tillförlitliga samt träffsäkra dessa varit. Dessa hypoteser är 
listade nedan. Tyvärr hade vi endast ett fåtal aktieanalyser, enligt vad som nämndes i 
empirin, som baserade sina riktkurser på försäljningsmultiplar och andra ej 
vinstbaserade multiplar. Därför kan vi ej testa varken H12 eller H13. 
 

H11: Aktieanalyser som domineras av en multipel baserad på Enterprise Value 
(EV) kommer ha högre tillförlitlighet än de som domineras av en multipel 
baserad på priset. 
 
H12: Aktieanalyser som domineras av en multipel baserad på försäljning 
kommer ha lägre tillförlitlighet än de som domineras av andra multiplar 
 
H13: Aktieanalyser som domineras av en multipel baserad på vinster kommer ha 
högre tillförlitlighet än de som domineras av andra multiplar. 

 
H11 är dock möjlig att testa då i alla fall ett antal aktieanalyser dominerats antingen av 
multiplar baserade på EV eller baserade på priset. Likt tidigare börjar vi med att se 
huruvida AAT kan anses vara oberoende av om aktieanalysen dominerats av pris eller 
av EV. Vi såg i empirin att aktieanalyserna med bas i EV uppnådde sin riktkurs i 71.4 % 
av fallen gentemot 70.4 % för de baserade på pris. Tabell 15 visar en korstabell som 
följer samma resonemang som vi beskrev kring Tabell 11 ovan. Vi ser i Tabell 16 att vi 
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hade 41 valida observationer som visade på en signifikansnivå på 0,944 vilket innebär 
att AAT ej påverkas av huruvida aktieanalysen domineras av pris eller EV.  
 
Tabell 15 - Korstabell mellan EV / Pris och AAT 

Pris / EV          AAT 

0 1 

Pris Count 4 10 
Expected Count 4,1 9,9 

EV Count 8 19 
Expected Count 7,9 19,1 

12 29 
 
Tabell 16 - Chi- Square test huruvida AAT är beroende av EV eller Pris 

Value df 
Assymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 0,005 1 0,944 

N of Valid Cases 41 
 
Likt tidigare kommer vi att fortsätta jämförelsen av de dominerande 
värderingsmodellerna genom att beskriva tillförlitligheten med AT(1) och AT(2). Om vi 
återminns empirin så såg vi att vi ej kunde använda oss av de aktieanalyser som gett en 
säljrekommendation, AT(2) på grund av för få observationer. Tabell 17 presenterar 
deskriptiv statistik kring hur AT(1) varierar beroende på om aktieanalyserna dominerats 
av en multipel med bas i EV eller P. För EV låg AT(1) i genomsnitt på -4.7 % och 
samma siffra för pris var -12.2 %.   
 
Tabell 17 - Deskrpitiv statistik för AT(1) kategoriserat mellan EV och Pris  

EV / Pris N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

AT(1) EV 21 -12,28 18,94 4,13 

Pris 11 -4,73 14,43 4,35 
 
Tabell 18 visar SPSS resultaten av ett t-test för huruvida medelvärdet för AT(1) skiljer 
sig åt mellan aktieanalyser dominerade av multiplar baserade på EV eller pris. Som vi 
kan se är skillnaden mellan medelvärdena 7.51 med en standardavvikelse på 6.4. Även 
här är dock skillnaden ej signifikant med ett signifikansvärde på 0.26. 
 
Tabell 18 - t-test för huruvida medelvärdet för AT(1) skiljer sig åt mellan EV och Pris 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

AT(1) 
Equal Variances 
Assumed 1,25 30 0,26 7,51 6,4 

  
Att skillnaden ej är statistisk signifikant är i motsats till artikeln av Lie & Lie (2002) 
som konstaterade att multiplar baserade på EV verkade ge ett bättre estimat än de 
baserade på pris. Vi kan med detta som grund förkasta H11 och konstatera att EV ej 
verkar vara en bättre bas för multiplar än priset när tillförlitlighet och träffsäkerhet mäts 
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enligt ovan. Trots att vi kan förkasta H11 kan vi ej säga att vi har stöd för att pris skulle 
ge mer tillförlitliga aktieanalyser, utan vårt test visar endast på att ingen statistisk 
skillnad verkar föreligga. 
 
Forskningen kring riktkurser och deras tillförlitlighet är relativt tunn och det är därför 
viktigt att försöka bidra till litteraturen genom att kontrollera tidigare resultat. Med 
grund i artiklarna av Bradshaw & Brown (2006) samt Bonini et al. (2010) vill vi därför 
se huruvida aktieanalysernas riktkurser tenderade att överskatta eller underskatta aktiens 
prisrörelser och vi definierade därför H14 enligt nedan: 
 

H14: Aktieanalyserna kommer i genomsnitt överskatta/underskatta aktiens pris, 
riktkursen, i förhållande till marknadspriset på aktien.  

 
Som presenteras i empirin var det genomsnittliga värdet på AT(1) -4.7 % och för AT(2) 
-8.6 %. Detta är i stor kontrast till de resultat som Bonini et al. (2010) presenterade där 
riktkurserna tenderade att överskatta aktiens prisrörelser vid både köp- och 
säljrekommendationer med relativt stora belopp där de starkaste rekommendationerna 
överskattade aktiens pris med ca 20 %.  
 
Än mer intressant är vårt resultat som presenterades i empirin kring fördelning av AT(1) 
och AT(2). Dessa resultat tyder på att båda måtten verkar kunna beskrivas med en 
normalfördelning med ett medelvärde nära 0 vilket även det står i stor kontrast till 
resultaten i Bonini et al. (2010). Hur väl dessa mått beskrivs av en normalfördelning 
framgår av appendix 2.  
 
Den första hypotesen vi formulerade i teorikapitlet hade en direkt koppling till teorin 
om effektiva marknader, EMH, och kan sägas ta sin grund i att ingen investerare ska 
kunna prognostisera och överträffa marknaden genom att använda en annan 
värderingsmodell. Skulle det vara så att en värderingsmodell är bättre prognosverktyg 
än någon annan skulle alla investerare och analytiker endast använda den 
värderingsmodellen. Därför löd H1 enligt nedan. Denna hypotes har indirekt besvarats 
genom diskussionen förd i detta kapitel rörande värderingsmodellerna. Våra resultat 
stärker därför teorin om effektiva marknader.  
 

H1: Aktieanalysernas tillförlitlighet kommer ej påverkas av valet av 
värderingsmodell. 

 
Den sista hypotesen som vi formulerade i teorikapitlet, specificerad nedan H15, berörde 
analysernas kvalité och huruvida den påverkade tillförlitligheten och träffsäkerheten av 
en aktieanalys. För att kunna testa denna hypotes kommer vi likt tidigare först att göra 
ett Chi- Square test för se om AAT är oberoende av kvalitén på aktieanalyserna och 
sedan ett t-test för att undersöka om skillnaden i AT(1) och AT(2) är statistiskt 
signifikant. 
 

H15: Aktieanalyser med högre kvalité kommer också ha en högre tillförlitlighet 
än de med lägre kvalité. 
 

Nedan presenteras först i Tabell 19 en korstabell som visar Analysens Kvalité och AAT; 
som tidigare med frekvenser och förväntade frekvenser. En närmare presentation av 
denna tabell behövs inte då läsaren är van vid dessa utan istället fokuserar vi på Tabell 
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20 som presenterar SPSS resultaten av Chi- Square testet. Vi ser att det ej finns 
statistiska belägg för att AAT påverkas om aktieanalysens kvalité förändras. 
 
Tabell 19 - Korstabell mellan aktieanalysens kvalité och AAT 

Aktieanalysens 
Kvalité          AAT 

0 1 

0 Count 9 32 
Expected Count 13 28 

1 Count 12 29 
Expected Count 13 28 

2 Count 16 25 
Expected Count 13 28 

3 Count 15 26 
Expected Count 13 28 

 
Tabell 20 - Chi- Square test huruvida AAT är beroende av aktieanalysens kvalité 

Value df 
Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,379 3 0,337 

N of Valid Cases 164 
 
Att kvalitén ej påverkar hur ofta en aktieanalys uppnår sin riktkurs stärker enligt oss 
hypotesen om effektiva marknader. Detta kan utläsas som att en mer djupgående analys 
av företaget inte innebär att den analyserade aktiens pris når riktursen. För att testa 
huruvida aktieanalysens kvalité påverkar hur tillförlitlig aktieanalysen blir mätt genom 
AT(1) och AT(2) presenteras som tidigare först deskriptiv statistik kring variablerna i 
Tabell 21 och Tabell 23 och sedan t-test i Tabell 22 och Tabell 24. Vi väljer dock för att 
ytterligare koncentrera oss kring aktieanalysernas kvalité att definiera en variabel som 
en 0:a om aktieanalysen tillhör den kvartil med lägst kvalité och en 1:a om 
aktieanalysen tillhör den kvartil med högst kvalité.  
 
Tabell 21 - Deskriptiv statistik kring AT(1) kategoriserat mellan Låg och Hög kvalité 
på aktieanalysen  

Låg / Hög N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

AT(1) Låg 27 -11,19 16,58 3,19 

Hög 35 -0,71 18,91 3,2 
 
Tabell 22 - t-test för huruvida medelvärdet för AT(1) skiljer sig åt mellan Låg och Hög 
kvalité på aktieanlysen 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

AT(1) 
Equal Variances 
Assumed 

-
2,28 60 0,026 -10,47 4,59 
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I Tabell 22 kan vi utläsa att den genomsnittliga skillnaden mellan medelvärdena för de 
aktieanalyser med Låg kvalité och de med Hög kvalité är -10,47. Vi ser även att denna 
skillnad är statistiskt signifikant vilket innebär att vi kan konstatera att en högre kvalité 
på aktieanalysen leder till en högre tillförlitlighet, mätt med AT(1), för 
köprekommendationer. Vi ser samma tendenser för AT(2) i Tabell 24, på nästa sida, där 
den genomsnittliga skillnaden är -6.4; men denna skillnad är ej statistiskt signifikant. 
Detta beror enligt oss på det begränsade antalet observationer, endast 20 stycken, som 
varit säljrekommendationer.  
 
Tabell 23 - Deskriptiv statistik kring AT(2) kategorsierat mellan Låg och Hög kvalité 
på aktieanalysen 

Låg / Hög N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

AT(2) Låg 14 10,57 12,31 3,29 

Hög 6 4,17 6,37 2,6 
 
Tabell 24 - t-test för huruvida medelvärdet för AT(2) skiljer sig åt mellan Låg och Hög 
kvalité på aktieanalysen 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 
Std. Error 
Difference 

AT(2) 
Equal Variances 
Assumed 

-
1,19 18 0,248 -6,4 5,36 

 
Det är svårt att göra en tolkning av varför AAT inte verkar påverkas av aktieanalysens 
kvalité medan AT(1) påverkas statistiskt signifikant och AT(2) kan anta påverkas men 
ej statistiskt signifikant på grund av antalet observationer. En förklaring är enligt oss att 
se det som att AAT mäter den sida av aktieanalysen som avgör om aktieanalytikern har 
rätt eller fel; riktkursen uppnås eller riktkursen uppnås inte. Detta medför att om 
aktieanalytikern har fel, till exempel genom ett felaktigt antagande om uppköp, så 
hjälper det inte hur hög kvalité aktieanalysen i övrigt har då det felaktiga antagandet 
sannolikt bör leda till att riktkursen ej uppnås. 
 
Däremot kan man se AT(1) och AT(2) som ett mått som speglar träffsäkerheten i 
aktieanalysen. Det är rimligt att förklaringen till att dessa mått påverkas av kvalitén är 
att träffsäkerheten påverkas av kvalitén på grund av mer underbyggda antaganden som 
med större sannolikhet inträffar. Till exempel genom att aktieanalytikern sätter en 
tillväxttakt på 1 % över marknadens förväntningar på grund av till exempel ett 
konkurrensförhållande. Detta speglar att aktieanalytikern korrigerar sin aktieanalys 
genom att vrida lite åt ett eller annat håll på antaganden eller prognoser, eller som vi 
upplevt i många analyser; att analytikern korrigerat sin framräknade riktkurs genom 
hänsyn tagen till olika stundande eller kommande förhållanden.   
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6. Slutsats 
────────────────────────────────────────────────── 
I slutsatsen beskriver vi utgångspunkten i uppsatsen med syftet och vilka tidigare teorier 
inom området som har påverkat hur vi utvecklat metoden i vår studie för att besvara 
syftet. Därefter går vi igenom de resultat kring aktieanalysers tillförlitlighet och vad 
som påverkar denna med fokus på att besvara våra frågeställningar. Avslutningsvis för 
vi en diskussion inom vilka områden som vi anser att vi gett ett akademiskt bidragit 
samt ger förslag på framtida forskning samt förbättringsförslag till dessa.  
────────────────────────────────────────────────── 
 
Inledningsvis angav vi att vi ville finna svar på huruvida tillförlitligheten i en 
aktieanalys påverkas av använd värderingsmodell eller av vilket innehåll, eller som vi 
valt att benämna det; kvalité, som aktieanalysen har. Syftet med att undersöka detta kan 
ses från två sidor, dels för att investeraren ska kunna urskilja tillförlitliga aktieanalyser 
och dels för att analytikern ska kunna förbättra sina aktieanalyser. 
 
För att besvara våra frågeställningar grundade vi vår teori bland annat i Barker (1999), 
Demirakos et al. (2004) samt Imam et al. (2008) som alla undersökt användandet av 
värderingsmodeller i aktieanalyser. Vi behandlade även teorier kring tillförlitligheten i 
aktieanalyser och använde oss av delar av den metodik som Bonini et al. (2010) 
använde i sin artikel kring samma ämne. Till sist förde vi utifrån ett antal teorier ett 
logiskt resonemang kring aktieanalyser kvalité och vad som påverkade denna. Från 
denna teori utvecklades även en metod som troligtvis är en av få för att utvärdera 
kvalitén hos en aktieanalys.  
 
Resultaten av vår uppsats stärkte till stor del resultaten från tidigare forskning kring 
vilka värderingsmodeller som aktieanalytikerna använder sig av. Den mest använda 
värderingsmodellen var DCF med över 40 % av aktieanalyserna baserade på denna. 
Vidare visade resultaten att valet av värderingsmodell ej verkar påverka tillförlitligheten 
av en aktieanalys oberoende om måttet gäller den absoluta tillförlitligheten, AAT eller 
aktieanalysens träffsäkerhet, AT. Dessa resultat stärker synen på att det ej är någon 
skillnad mellan värderingsmodellerna utan att den kvalitativa delen och prognoserna i 
aktieanalysen är viktigare.  
 
De resultat som enligt oss är mest slående är sambandet mellan aktieanalysernas kvalité 
och deras tillförlitlighet. Det visade sig att en högre kvalité på aktieanalysen även 
innebar en högre träffsäkerhet för densamma. Detta kan tolkas som att det jobb som 
läggs ner i att göra aktieanalysen även speglar sig i resultaten.  
 
6.1. Studiens bidrag 
 
Vårt bidrag har enligt oss varit både inom den teoretiska och metodologiska sidan. Vi 
har bidragit till teorin inom ämnet genom att stärka tidigare forskningsresultat kring 
aktieanalytikers användande av värderingsmodeller samt förändrat synen på 
aktieanalysernas tillförlitlighet. Detta är enligt oss ett bidrag som kan väcka debatt och 
leda till ett ökat intresse för att analysera aktieanalysernas tillförlitlighet. Vi har även 
bidragit metodologiskt med en inledande definition av en aktieanalys kvalité och 
utvecklat en metod för hur denna ska kunna mätas vilket enligt våra resultat verkar 
förklara en del av variationen i en aktieanalys tillförlitlighet. Detta bidrag anser vi vara 
en grund och hjälpmedel för vidare forskning inom ämnet. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 
 

Vi vill uppmuntra andra att genomföra mer forskning kring påverkan av 
aktieanalysernas kvalité på deras tillförlitlighet men även fortsätta utveckla metodiken 
kring hur kvalitén ska mätas. Vidare vill vi också uppmuntra till forskning kring 
användandet av värderingsmodeller på aktieanalyser publicerade närmare nutid eller 
efter den period våra aktieanalyser publicerats under; 2000-2004. 
  
Några tips till forskning inom området är att försöka utarbeta ett annorlunda mått på 
kvalitén. Något som vi kommit fram till i slutskedet av uppsatsen är att ett bättre mått 
skulle kunna vara att jämföra kvalitén på aktieanalyser som har samma storlek (med 
hänsyn tagen till antalet ord), använder samma värderingsmodell eller liknande 
klassificeringar.  
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Appendix 1 – Key Word in Context 
 
Nedan följer ett antal exempel på när ord klassificerats som att de varit i rätt 
sammanhang och inte. Exempel 1 är alltid ett exempel som klassificerats som i rätt 
sammanhang medan exempel 2 aldrig klassificerats som i rätt sammanhang. En del ord 
har i alla sammanhang de uppkommit enbart kunnat härledas antingen till rätt eller till 
fel betydelse, eller inget av dessa, utifrån den analys de är inkluderade i. Därför 
innehåller dessa ord bara ett, eller inget exempel på när de räknats med eller inte räknats 
med.  
 
Kundanalys 
 
Consumer  
 

1. ”Annual market growth amounts to 2% in value, due mainly to growing 
consumer preference for more highly developed, quality products.” 
 

2. ”Price increases have been announced in the European consumer tissue  
and the US Away-from-Home (AfH) tissue market, although we think it is 
unlikely that these will be achieved in full.” 

 
Customer 
 

1. ”Alfa Laval supplies to a diversified customer base with the ten largest 
customers representing slightly less than 10% of group sales.” 
 

2. ”In 2001, Alfa Laval was restructured into a number of customer segments…” 
 
Buyer 
 

1. ”Low inclination of buyer to substitute …” 
 

2. “In terms of Volvo’s 45% stake in Scania that Volvo needs to divest before 
April 2004, we believe Investor is a potential buyer of the stake or part of it.” 
(Investor var det analyserade företaget) 

 
Demand 
 

1. ”In the various presentations given during the CMD, Ericsson actually 
highlighted two of the points we have been arguing here, namely significant 
improvements in capacity through technology advances, and the steady growth 
in demand.” 

 
2. ”On an EV/EBITDA basis, SKr210 would put Electrolux at an undemanding 

5.1x, compared to a historical average of 6.2x.” 
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Produktanalys 
 
Product 
 

1. “Products include taper roller bearings, hub bearing units and special products 
for vehicle manufacturer” 

 
2. “This should start to alleviate the competitive pressures seen in the past six 

months affecting the hygiene products division” 
 
Production 
 

1. ”Once the brand name has been established and there is some critical mass 
(supported by the acquisition of distributors), there is the option of establishing 
local production” 

 
2.  “While the supply of steel in the region has increased recently, primarily 

through continued Chinese production increases…” 
 
Business line 
 

1. “It claims to make 15% margins prior to an allocation of central costs, including 
the call centres, which indicates to us that returns are modest even though there 
are clear synergies with its other business lines such as billing services.” 

 
2. “Exhibit 31: Securitas has solid positions in all segments 

Securitas market share by business line/geography” 
 
Launch 
 

1. ”At the 2Q stage, management reported that remaining operations were now 
recording an underlying increase in revenues (helped by a significant gain in 
market share on a product launch)…” 
 

2. “IPO – Prior to the current shareholder conflict, Megafon was preparing to 
launch an IPO to finance its business expansion.” 

 
Service 
 

1. ”STSS provides sophisticated technical services, maintenance and customised 
systems…” 

 
2. “The Cash Handling Services business will be burdened by the elimination of 

unprofitable volumes in Germany” 
 
 
Konkurrensanalys  
 
Competition 
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1. “H&M’s major growth opportunities are in relatively mature markets with 
intense competition” 

 
2. Inget ord i fel sammanhang 

 
Competitor 
 

1. ”Its main competitors are NSK (Japan), FAG(Germany), INA (Germany), 
Torrington (US), Timken (US), Koyo (Japan) and NTN (Japan).” 

 
2. Inget ord i fel sammanhang 

 
Rival 
 

1. “While the intensity of rivalry in a mobile market cannot be proxied merely by 
considering the number of competitors in the market, we believe a profusion of 
MVNOs is likely to apply downward pressure to returns.” 

 
2. Inget ord i fel sammanhang 

 
Competitive 
 

1. “Third is the increased competitiveness enjoyed by competitors which 
predominantly have a US$ cost base.” 

 
2. Inget ord i fel sammanhang 

 
Advantage 
 

1. “The strategy has also been to focus on organic growth, which has been a 
competitive advantage.” 

 
2. “The main advantage of electromechanic locking solutions is their capacity to 

improve security without jeopardising safety.” 
 
Position 
 

1. “SCA is looking to grow its corrugated operations in Iberia, France and 
Germany, and is well positioned relative to competitors.” 

 
2. “In due course we would expect a higher dividend payout ratio or share 

buybacks, as our forecasts put SKF in a net cash position by 2005.” 
 
Peer 
 

1. “Assa Abloy has achieved a strong cash conversion (indicating high earnings 
quality) of 120% over the past seven years, significantly superior versus its 
peers.” 

 
2. “The stock trades at a 7-29% premium versus its peers and the sector.” 
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Redovisningsanalys  
 
Accounting 
 

1. “Swedish accounting standards now force companies to capitalise research and 
development costs.” 

 
2. “These acquisitions have left Assa Abloy with a wide geographical spread, with 

revenues closely balanced between North America and Europe, with other 
markets accounting for 14%.” 

 
Reporting 
 

1. “The company will adopt International Financial Reporting Standards (formerly 
known as International Accounting Standards) when it becomes mandatory in 
2005.” 

 
2. “However, against this we believe the UK market still remains relatively strong 

with Comet reporting that sales of major appliances were up by 3–5% with 
dishwashers, fridges and freezers performing well.” 

 
Standard 
 

1. “This is the first divisional profit split ever disclosed by Assa Abloy and has 
been presented in order to comply with Swedish accounting standards:” 

 
2. “Volume growth in the car industry as the number of bearings per car increases, 

with more functionality also added to standard models.” 
 
IFRS  
 

1. Inget ord i rätt sammanhang. 
 

2. Inget ord i fel sammanhang. 
 
Audit 
 

1. Inget ord i rätt sammanhang. 
 

2. Inget ord i fel sammanhang. 
 
GAAP 
 

1. “However, it must be noted that the 2002 jump reflected the change in 
accounting policy required under Swedish GAAP relating to the capitalisation of 
research and development (which was previously written off in full by SAAB).” 

 
2. ”SCA - SKr m (IAS GAAP) SCA_5” (Rubrik till Tabell) 
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Branchanalys 
 
Industry 
 

1. “We believe the company is extremely well managed, the industry is only 
modestly cyclical, market share can only change slowly and the price pressure is 
limited (or even nonexistent).” 

 
2. “In 2001, Alfa Laval was restructured into a number of customer segments: food 

technology, process industry, energy and environment, sanitary, comfort and 
refrigeration, marine and diesel, OEM, fluids and utility, life science and water 
technology.” 

 
Branch 
 

1. Inget ord i rätt sammanhang. 
 

2. “Securitas believes that it has established a strong and flexible SG&A platform 
in the US with 700 branches” 

 
Line of Business 
 

1. Inget ord i rätt sammanhang. 
 

2. Inget ord i fel sammanhang. 
 
Sector 
 

1. “Compared to many other companies in the machinery sector, Assa Abloy has a 
low proportion of the production in eastern Europe, despite that a very large 
proportion of the products have a low technological content and relatively large 
labour input.” 

 
2. “The major beneficiary of this is likely to be Atlas Copco’s Prime, which 

according to our estimates derives over c.25% of sales from the oil and 
petrochemicals sector.”  

 
 
Företagsriskanalys 
 
Business risk 
 

1. “Volvo’s total investment has been very limited and we believe that the business 

risks are low and that the impact on the group’s financial performance will be 
very limited.” 

 
2. Inget ord i fel sammanhang. 

 
  



Karlsson & Westman 

80 

 

Danger 
 

1. “Currently, as a minority shareholder in Turkcell (12% direct control, and 25% 
indirectly), TeliaSonera remains in danger of having no control over Turkcell 
Board decisions or having to sell its stake at a discount to market.” 

 
2. “A greater focus on the dangers of smoking also may have boosted snuff’s 

popularity.” 
 
Threat 
 

1. “The combination of US brand names with low-cost manufacturing could 
threaten Electrolux, as it has a higher cost base.” 

 
2. “Today, as the potential threat of invasion has subsided, the government is 

reforming its defence and consequently reducing its military spending.” 
 
Weakness 
 

1. “The result is that Tele2 should see significant EBITDA margin weakness at its 
Comviq mobile business as 3G is built out over the next few years.” 

 
2. ”Therefore, the group is a major beneficiary of dollar strength and euro 

weakness, even if the majority of its debt is dollar-denominated.” 
 
Liquidity 
 

1. “We expect SKF to generate annual free cash flow after dividends of Skr 1.6-1.7 
billion per annum between 2004 and 2006, resulting in excess liquidity of close 
to Skr 10 billion by 2006 before acquisitions.” 

 
2. “With much debate in corporate Sweden currently devoted to voting rights we 

believe investors wishing to get exposure to Atlas Copco should do so via the B 
shares—in essence the lower share price is driven by lower liquidity.” 

 
Leverage 
 

1. “In any case, these have no fundamental impact on the value of the group (Atlas 
Copco remains very cash generative and we believe credit lines will be 
unaffected by higher leverage (net debt/equity)).” 

 
2. “This leaves TeliaSonera at a disadvantage to Vodafone as it will need to invest 

to make up ground in data services or face ceding competitive advantage, unless 
it is able to leverage greater success in mobile data elsewhere in the group.” 

 
 
Finansiell Marknadsriskanalys 
 
Beta 
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1. ”To determine the WACC, we used a Beta of 1x and an equity risk premium of 
4.2% currently observed for Sweden.” 

 
2. Inget ord i fel sammanhang. 

 
Volatility 
 

1. “However, given the volatility we have chosen to stick with 7.25 in our 
numbers.” 

 
2. “Volatility Indicator [V]: A stock is defined as volatile if the stock price has 

moved up or down by 20% or more in a month in at least 8 of the past 24 
months or the analyst expects significant volatility going forward.” 

 
Trend 
 

1. “The stock-market trend during 2002 has reduced the value of SCA’s pension 
funds by SKr 1.4bn.” 

 
2. “The mass market cigar segment is driven by trends, the most recent one being 

towards flavoured cigars.” 
 
Cyclical 
 

1. “Earnings in the machinery sector, including SKF, has historically been very 
cyclical and dependent on the development of global industrial production, car 
and truck production, investment spending and global economic growth.” 

 
2. Inget ord i fel sammanhang. 

 
Economic situation 
 

1. “This increase in interest is associated to the economic situation in Argentina, 
which adversely impacted earnings by SKr28m.” 

 
2. Inget ord i fel sammanhang. 

 
Hedge 
 

1. “…and the current hedging in place means that the impact for 2002 forecasts is 
lower (SKr 140m)”  

 
2. “We would point out that although the US market seems to be reasonably well 

hedged with net sales approximately equal to net expenses, there are certain 
areas where the US is a net exporter and a net importer.” 

 
Currency 
 

1. “However, even in this regard, the fact that tissue and packaging production is 
mainly located close to the end user limits the currency transaction exposure” 
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2. “Excess return: Target price / current price - 1 + gross dividend yield - 12-month 

interest rate. The 12-month interest rate used is that of the company's country of 
incorporation, in the same currency as the predicted return.” 

 
Exchange rate 
 

1. “In addition, currency exchange rates, governmental regulations and interest 
rates are influential.” 

 
2. “We have converted the profit and loss and balance sheet to euros in 2001 based 

on the exchange rate of Skr1/EUR 9.25 (average exchange rate for 2001).” 
 
 
Möjlighetsanalys 
 
Growth 
 

1. “We expect strong earnings growth as rental margins almost double towards 
16% within 3 years, arising from restructuring, an early market recovery and a 
halving of group debt to below 30%.” 

 
2. “On average since 1995, SKF has achieved nominal organic top-line growth of 

2.9%.” 
 
Possibility 
 

1. “Given Capio’s challenging operating environment in some of its core markets 
and the possibility to grow Capio France via acquisitions, we would not evaluate 
very positively a hypothetical entry of Capio into the German market.” 

 
2. “The site is reportedly the first in the rental market to cover store locations, 

contact names, local event information and the possibility of e-mailing store 
managers.” 

 
Strength 
 

1. “Assa Abloy aims to strengthen the image of the different brands among 
consumers.” 

 
2. ”We would note that until now the strengthening of the euro…” 

 
Opportunity 
 

1. “Nevertheless, we believe that for fixed-line resellers such as Tele2, these 
agreements give them an opportunity to expand their services for fixed-line and 
Internet customers into mobile services.” 

 
2. “We therefore believe there is likely to be a better buying opportunity than at 

present” 
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Future 
 

1. “In the future, we expect Assa to show a very similar sales and earnings growth 
as the peer group and subsequently we expect Assa’s valuation derating to 
continue.” 

 
2. “Most of the Swedish redundancies elect to join Future Forum on account of the 

uncertain job market in the current economic climate”.  
 
Prospect 
 

1. ”We agree that the prior period comparison was tough but we wonder about the 
consistency of the story and have concerns over the fundamental growth 
prospects of the region, excluding September 11 effects.” 

 
2. “We outline below the details contained in the 2002 listing prospectus: …” 
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Appendix 2 – Normalfördelning AT(1) & AT(2) 
 
Som vi kan se så är det tydligt att de båda variablerna verkar kunna symboliseras väl av 
en normalfördelning vilket stärker de statistiska test vi gjort. 
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Appendix 3 – Ratingsystem 
 
Analysföretag - Credit Suisse  

• Outperform; The stock’s total return is expected to exceed the industry average 
by at least 10-15% (or more, depending on perceived risk) over the next 12 
months. 

• Neutral; The stock’s total return is expected to be in line with the industry 
average (range of +-10%) over the next 12 months.  

• Underperform; The stock’s total return is expected to underperform the 
industry average by 10-15% or more over the next 12 months.  

Analysföretag - UBS  

UBS använder sig av speciella definitioner när de sätter en rating. För att förstå dessa 
ratings måste man därför förstå definitionerna som de pratar om;  

1. Forecast Stock Return (FSR); is defined as expected percentage price 
appreciaton plus gross dividend yield over the next 12 months.  

2. Market Return Assumption (MRA); is defined as the one-year local market 
interest rate plust 5% (an approximation of the equity risk premium).  

3. Predictability Level; the predictability level indicates an analyst’s convition in 
the FSR. A predictability level of ‘1’ means that the analyst’s estimate of FSR is 
in the middle of a narrower, or smaller, range of possibilities. A predictability 
level of ‘2’2 means that the analyst’s estimate of FSR is in the middle of a 
broader, or larger, range of possibilities.  

Utifrån dessa definitioner definieras sedan ratingsystemet.  

• Buy 1; FSR is 10 % above the MRA, higher degree of predictability.  
• Buy 2; FSR is 10% above the MRA, lower degree of predictability. 
• Neutral 1;FSR is between -10% and 10% of the MRA, higher degree of 

predictability.  
• Neutral 2; FSR is between -10% and 10% of the MRA, lower degree of 

predictability.  
• Reduce 1; FSR is more than 10% below the MRA, higher degree of 

predictability.  
• Reduce 2; FSR is more than 10% below the MRA, lower degree of 

predictability. 

 
Analysföretag - Schroder Salomon SmithBarney 
 

• Buy(1); indicates an expected total return ranging from +15% or greater for a 
low-risk stock to +30% or greater for a speculative stock.  
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• Outperform(2); indicates an expected total return ranging from +5% to +15% 
for a low risk stock to 10% to 30% for a speculative stock. 

• Neutral(3); indicates an expected total return ranging from -5% to +5% for a 
low risk stock to -10% to +10% for a speculative stock.  

• Underperform(4); indicates an expected total return ranging from -5% to -15% 
for a low risk stock to -10% to -20% for a speculative stock.  

• Sell(5); indicates an expected total return ranging from -15% or worse for a low-
risk stock to -20% or worse for a speculative stock.  
 

Analysföretag - Citigroup  

• Outperform (1); indicates that we expect the stock to outperform the analysts 
industry coverage universe over the coming 12-18 months.  

• In-Line (2); indicates that we expect the stock to perform approximately in line 
with the analyst’s coverage universe.  

• Underperform(3); indicates that we expect the stock to underperform the 
analyst’s coverage universe.  

Analysföretag - Morgan Stanley  

• Overweight(O); The stock’s total return is expected to exceed the average total 
return of the analyst’s industry (or indystry team’s) coverage universe, on a risk-
adjusted basis, over the next 12-18 months.  

• Equal-weight(E); The stock’s total return is expected to be in line with the 
average total return of the analyst’s industry (or industry team’s) coverage 
universe, on a risk-adjusted basis, over the next 12-18 months.  

• Underweight(U); The stock’s total return is expected to be below the average 
total return of the analyst’s industry (or industry team’s) coverage universe, on a 
risk-adjusted basis, over the next 12-18 months.  

Analysföretag - Deutsche Bank 

• Buy; Total return expected to appreciate 10% or more over a 12 month period.  
• Hold; Total return expected to be between +10% and -10% over a 12 month 

period.  
• Sell; Total return expected to depreciate 10% or more over a 12 month period.  

Analysföretag - Goldman Sachs 

• OP = Outperform. We expect this stock to outperform the median total return 
for the analyst’s coverage universe over the next 12 months.  

• IL = In-Line. We expect this stock to perform in line with the median total 
return for the analyst’s coverage universe over the next 12 months.  

• U = Underperform. We expect  this stock to underperform the median total 
return for the analyst’s coverage universe over the next 12 months.  
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Analysföretag - Lehman Brothers 

• 1 = Strong buy. Expected to outperform the market by 15 or more percentage 
points. 

• 2 = Buy. Expected to outperform the market by 5 – 15 percentage points. 
• 3 = Market. Expected to perform in line with market, plus or minus 5 

percentage points.  
• 4 = Market Underperform. Expected to underperform the market by 5-15 

percentage points.  
• 5 = Sell. Expected to underperform the market by 15 or more percentage points.  

Analysföretag - JP Morgan 
 

• Overweight; Over the next six to twelve months, we expect this stock will 
outperform the average total return of the stocks in the analyst’s (or the analyst’s 
team’s) coverage universe.  

• Neutral; Over the next six to twelve months, we expect this stock will perform 
in line with the average total return of the stocks in the analyst’s (or the analyst’s 
team’s) coverage universe.  

• Underweight; Over the next six to twelve months, we expect this stock will 
underperform the average total return of the stocks in the analyst’s (or the 
analyst’s team’s) coverage universe.  

 

Analysföretag - Merril Lynch 
 

• 1 – Buy; 10% or more for Low and Medium Volatility Risk Securities – 20% or 
more for High Volatility Risk Securities.  

• 2 – Neutral; 0 – 10% for Low and Medium Volatility Risk Securities – 0 – 20 
% for High Volatility Risk Securities.  

• 3 – Sell; Negative return.  
 


