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Inledning I modern tid, andra världskriget och framåt, har finansanalytikerns roll vuxit 

markant och dess inverkan på börsen diskuteras numera flitigt. Forskning har bedrivits flitigt 

utomlands om hur dem arbetar inom yrket men materialet I Sverige är dessvärre väldigt 

tunt. Det finns en studie från 1992 av Lars Olbert där han kartlägger svenska 

finansanalytikers informationsanvändning och vilka värderingsmodeller som används i 

praktiken och inte bara i teorin. Denna kartläggning skulle vara intressant, och releveant, att 

uppdatera. Därav denna studie. 

Syfte Syftet med denna studie är att undersöka vilken information och värderingsmodeller 

som svenska finansanalytiker använder vid företagsvärdering 2011 samt att kartlägga om det 

finns skillnader i informationsanvändning mellan 1992 och 2011. 

Metod Studien utgår ifrån en kvantitativ metod där empirin samlades in genom en 

webenkät. En pilot-intervju samt en pilot-enkät genomfördes innan den slutgilta enkäten 

skickades ut. Hypoteserna grundade sig i förändringar mot Olbert där även intressanta 

teoretiska samband testades av dessa förändringar. 

Slutsatser Studiens resultat visar att det skett förändringar i användandet av information 

och värderingsmodeller men vi finner även att visa modeller och viss information är 

oförändrad. Precis som tidigare är fundamental analys den vanligaste metod även 2011. 

Inom teknisk analys ser vi mindre förändringar medan i beta analysen ser vi en större 

förändring. Den enskilt största förändringen är en ökad användning av kassaflödesanalyser. 

P/E-talsvärdering däremot används marginellt mer idag än 1992. 
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Abstract 

Title Differences in information and valuation model usage by financial 

analysts between 1992 and 2011.  

Date  2012-05-21 

Authors  Robin Andersson and Fredrik Streby 

Advisor  Christopher von Koch 

Course   4FE03E Thesis in Business Administration - Major Finance 30hp 

Education  Graduate Business Administration Programme, Linnaeus University 

Introduction In modern times, the Second World War and onwards, the role of the 

financial analysts has grown significantly and it’s influence and impact on the stock exchange 

is now widely discussed. Research has been conducted extensively abroad in their profession 

and how they work but the material in Sweden is very thin. There is a study by Lars Olbert 

from 1992 in hich he indentifies information use and the valuation models used in practice 

by swedish analysts and not just in theory. This study would be interesting, and relevant, to 

update. Hence this study. 

Purpose The purpose of the study is to examine the information and valuation models 

that Swedish financial analysts use 2011 and to identify whether there are differences in 

information usage between 1992 and 2011. 

Method The study is based on a quantitative method where empirical data were gathered 

through a web-based survey. An interview and a test-survey was issued before the actual 

survey was sent out. The hypothesis’ were based on the changes from Olbert and also 

interesting theoretical relationships were tested. 

Conclusions Our results demonstrate that there are changes in the usage of information 

and valuation models, but we also find that the usage of some models and information is 

unchanged. As before, the fundamental analysis, is the most common valuation method in 

2011. In technical analysis, we find minor changes while in beta analysis, we find a major 

change. The single biggest change is the increased use of cash flow. P/E-valuation is also 

used more today than in 1992. 
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1. Inledning 

nledningskapitlet tar vid med en beskrivning av finansanalytikers bakgrund, 

informationsupptagning från företag och betydelse för samhället.  Den informationen 

har som syfte att ge läsaren en förståelse av problemet som belyses i studien. I 

problemdiskussion, som följer efter bakgrunden, klarläggs det problem som studeras. 

Problemdiskussionen mynnar sedan ut i problemformuleringen och studiens syfte. Därefter 

presenteras studiens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.0 Historisk utveckling 

 Efter andra världskriget förändrades synen på aktier globalt från att tidigare varit en 

sparform och det tack vare två stora förändringar. Den första förändringen var en 

lagstiftning, rörande informationsplikten från noterade bolag, som krävde att information 

från företag var korrekt, jämförbar och att den gavs ut regelbundet. Den lagstiftningen 

gjorde det enklare att få tag på information om noterade bolag. Det andra som ändrades var 

synen på vad ett företags värde egentligen var för något. Värdet på ett företag förändrades 

från att endast varit priset på företagets tillgångar till en idé om att det fanns ett 

fundamentalt värde i företagets framtida aktieutdelning. Dessa två förändringar resulterade 

i att samhället började se aktiemarknaden annorlunda. Samtidigt som det skedde ökade 

antalet förvaltare och även synen på förvaltare och deras arbete. Definitionen av 

förvaltarnas arbete utvecklades från att göra säkra investeringar till att ta fram all möjlig 

information om ett företag innan en investering ägde rum (Dewey, 1939; Burk, 1988). 

Information från företag blev oerhört viktig och det fanns ett behov av att kunna tolka samt 

förstå informationen på ett korrekt sätt (Burk, 1988). Investerare ville nämligen kunna 

bedöma vilka effekter företagsinformationen kunde frambringa och den typen av 

information bedömdes, innan andra världskriget, intuitivt av investerare (Kendall och 

Kendall, 1981).  

I 
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I samband med att informationen från företag blev mer lättillgänglig och att antalet 

förvaltare ökade uppstod efterfrågan på en ny typ av yrkesgrupp, vilket är vad idag kallas 

den professionelle finansanalytikern. Efterfrågan resulterade i att finansanalytiker snabbt 

ökade i antal och efter andra världskriget var det norm för investerare att ta hjälp av 

finansanalytiker vid investeringar (Burk, 1988). Det ansågs nämligen viktigt att ta hjälp av 

finansanalytiker för att få en god och aktsam förvaltning av aktier (McClockey, 1990) och en 

väl genomförd analys, som en finansanalytiker gjort, kan ge fördelar till investerare eftersom 

det ger mer kunskap om företag och aktier, vilket gör det möjligt att lokalisera aktier med 

bättre avkastning (Hägglund, 2001).  

I samband med att analytikeryrket växte fram och då började ställa krav på rapporteringen 

av företagen, började även företagen och mäklarnas krav på marknaderna och länders 

generella ekonomiska klimat att öka. Exempel på dessa krav tar Zagorchev et al. (2011) upp i 

deras studie. Där belyser de att under de senaste två decennierna (1991-2011) har flertalet 

länder runt om i världen påbörjat, och kontinuerligt fortsatt jobba med, en utveckling av sina 

finansiella marknader, att stärka sin tekniska bas samt inrätta en mer stabil ekonomisk miljö 

för företag. Detta främst för att nyss nämnda faktorer anses vara angörande för ekonomiskt 

välstånd. 

En finansanalytiker arbetar dagligen med finansiella analyser av företag, där den vanligaste 

analysen är värdet av aktier. I värdering av aktier tolkar och bedömer finansanalytikern 

information som företag ger ut till marknaden. Finansanalytikern kan alltså ses som en 

mellanhand som förmedlar finansiell information mellan företag och investerare (Olbert, 

1992). Finansanalytiker sprider även annan typ av information från företag men främst den 

finansiella (Lang och Lundholm, 1996), vilket sker i rekommendationer som har väsentlig 

inverkan på handel och aktiers avkastningar (Ryan och Taffler, 2000). 

1.1.1 Teknisk utveckling 

Under de senaste 50åren har det skett stora förändringar inom ekonomin, bland dessa 

förändringar nämns bland annat utvecklingen inom informationsteknik, investerare som har 

blivit mer erfarna och aktiemarknader som blivit mer utvecklade. Alla dessa förändringar har 

haft sin egen prägel på aktiemarknadernas beteende (Yanxiang och Finnerty, 2002). 
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Yanxiang och Finnerty (2002) tar upp ämnet med den tekniska utvecklingen i deras studie 

från 2002. Där belyser de det faktum att teknikens framsteg ger möjligheten till att hantera 

större kvantiteter, bättre kvalité, högre hastighet och frekvens, lägre informationskostnader 

och snabbare handel. Alla dessa faktorer menar de hjälper till att öka effektiviteten på 

marknaden, öka volymen/likviditeten samt minskar volatiliteten i marknaden. 

Eftersom det är generellt accepterat att tro att utvecklade marknader är mer effektiva och 

mindre volatila än mindre utvecklade marknader, eller marknader under utveckling, så är det 

även logiskt att frågan om en marknad blir mer effektiv ju mer utvecklad den är ställs 

(Yanxiang och Finnerty, 2002). 

Yanxiang och Finnerty (2002) använder sig av en regression för att undersöka hur olika 

tekniska innovationer genom tiden har påverkat marknaden och dess effektivitet. För att 

mäta detta delar de in Dow Jones Industrial Average Index från 1896 till 1998 i sex stycken 

underkategorier, beroende på innovation. Dessa undergrupper är; 

 1896-1927: Karaktäriseras av införandet av telegraf och telefon 

 1928-1945: Radion fick genomslagskraft och var den största mediakanalen 

 1946-1965: TV började växa fram som den populäraste mediakanalen och datorer 

började även de växa fram som kraftfulla verktyg för ekonomiska och finansiella 

analyser till institutionella investerare. 

 1966-1980: Kommersiella stalliter möjliggjorde att information globaliserades på 

fåtalet minuter 

 1981-1990: Datorer började tillåta företag att redovisa sina kostnader och annan 

operativ information snabbare än tidigare, den personliga datorn började bli ett 

vanligt instrument för investerare samt att datorerna började underlätta för börserna 

att ta emot och processera större ordrar 

 1991-nutid: All information är genast mycket snabbare tillgänglig för generella 

investerare genom internet, köp och sälj via telefon och internet minskade drastiskt 

transaktionskostnaderna. Datorerna har gjort det möjligt för datorprogram som 

genast visar kursförändringar och därför sker handeln snabbare då investerare lättare 

uppfattar arbitrage-möjligheter. 
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Skillnaden mellan vår studie och Yangxiang och Finnerty (2002) är att när de skriver ”nutid” 

menar dem 2002 och inte 2011. Däremot visar studien på den tekniska utvecklingen över 

tiden och vilka olika innovationer som historiskt sett haft relevans. I och med att vår studie 

handlar om åren 1992-2011 så stämmer deras indelning även bra in på vår studie då den 

senaste riktigt stora innovationen får anses vara Internet. 

En av de många fördelarna, och skillnaderna, som persondatorn bidragit med är att 

informationsflödet blivit snabbare och billigare för privatpersoner. Detta har i sin tur lett till 

en markant ökning i intradagshandeln (daytraders) (Yanxiang och Finnerty, 2002). 

1.2 Problemdiskussion 

Om antagandet att marknaden är effektiv är sant, innebär det att all information finns på 

marknaden och att det därmed inte är möjligt att göra någon överavkastning, vilket då 

betyder att finansanalytiker hade varit överflödiga. En vara på en effektiv marknad 

innehåller all information och priset anses då vara korrekt till 100 procent.  (Olbert, 1992), 

Stanley et al. (1981) samt Bjerring et al. (1983) påvisar dock att det kan vara lönsamt för 

investerare att följa finansanalytikers reviderade vinstprognoser då de kan erhålla 

överavkastning om de följer publicerade rekommendationer från finansanalytiker. I och med 

att dessa två påståenden är direkt motsägelsefulla kan det vara lönt att se över vilken 

information som verkligen används av finansanalytiker och även på vilket sätt denna 

information används.  

Finansanalytiker är bland de främsta användarna av den finansiella information som företag 

ger till marknaden. Finansanalytiker har därmed en viktig roll som yrkesgrupp eftersom att 

de fungerar som informationsförmedlare och därmed påverkar prissättningen på 

aktiemarknaden. Finansanalytikern påverkar prissättningen genom de rekommendationer 

de ger ut. Ett krav på rekommendationerna är att de skall kunna knytas samman till den 

information som rapporterats för att på så sätt kunna bindas till vilken information som är 

användbar i verkligheten (Shipper, 1991). Under de senaste årtiondena har det genomförts 

studier om just värde relevans i redovisning, vilka undersöker den empiriska relationen 

mellan aktiers värde och specifika redovisningstal. Syftet med dessa studier är att bedöma 

om redovisningen förklarar värdet av aktier (Fung et al., 2010) och om redovisningen sker 
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enligt de redovisningsstandarder som finns (Holthausen och Watts, 2001). Det finns dock en 

oro för att redovisning och finansiell rapportering inte tillfredsställer de behov av 

information som investerare och andra intressenter har (Lee och Tweedie, 1977, 1981, 1990; 

Rimerman, 1990).  

Det kan sägas att letandet efter information och värderingsmodeller som bestämmer priser 

på aktier i kapitalmarknader kan förklaras som jakten på den helige gral (Ramnath et al., 

2008). Även Olbert (1992) påpekar att det inte finns en optimal värderingsmodell av aktier, 

utan för tillfället används olika former av värderingsmodeller i olika omfattning och med 

olika syften (Hägglund, 2001). 

Belkaoui et al. (1977) påvisar att det finns olika faktorer som har inverkan på vilken 

information en aktieanalytiker använder vid prognos, en av dessa är vilken sida av Atlanten 

de befinner sig på. Det finns mycket litteratur rörande finansanalytiker och deras arbetssätt i 

USA och även England. Det finns däremot inte alls lika mycket som rör Sverige. Historiskt sett 

finns det endast ett fåtal studier som berör vilka typer av information som finansanalytiker 

använder som underlag vid bedömningar av aktier men i de studier som genomförts påvisas 

det att finansanalytikernas vinstprognoser eller mer exakt vinst per aktie har varit den faktor 

som bäst förutser en akties kursutveckling (Olbert, 1992). Information som baseras på vinst 

är viktig vid en analys av värdet på aktier medan information från balansräkningen inte är av 

samma betydelse, om ens någon betydelse alls. Icke-finansiella kvalitativa faktorer är de 

faktorer som är de mest signifikanta i att förklara en finansanalytikers 

bedömning/rekommendation. Speciellt i en analys av företagets ledning och strategi (Breton 

och Taffler, 2001). Healy och Hutton (1999) påvisar även att det finns fler faktorer som 

finansanalytiker tar hänsyn till då de värderar företag. Dessa faktorer är redovisningspolicy, 

kvalitet i rapportering, analys av årliga och kvartalsvisa företagsrapporter samt andra 

kompletterande upplysningar. Finansanalytikers prognoser på ett företag skiljer sig också 

beroende på olika dimensioner, som till exempel beroende på vilken tidpunkt företaget blivit 

analyserat och den underförstådda informationen i prognosen (O’Brien 1988). Gleason och 

Lee (2003) finner att prognosens effekt beror på om en finansanalytiker kan tillförse 

marknaden med ny information som inte redan finns offentligt. 
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Barron et al. (2002) påstår att egenartad information spelar stor roll för finansanalytikern 

men att den kommer i olika form. Barron et al. (2002) kallar den ”O-information” och att den 

kan ta olika skepnader för olika sorters finansanalytiker. En förändring i redovisningsnormer 

kan vara O-information för en finansanalytiker som behärskar redovisning medan en 

lagändring kan vara O-information för en annan finansanalytiker som behärskar 

makroperspektivet. Poängen Barron et al. (2002) vill få fram är att egenartad information i 

sig inte är värd någonting, men i samband med en värdering och en prognos kan den vara 

skillnaden mellan en bra och en dålig rekommendation. 

Block (1999) påvisar ett resultat av en enkät som skickats till 880 medlemmar i AIMR 

(Association for Investment Management and Research) att hälften av dessa respondenter 

aldrig använder nuvärdesvärderingstekniker. Även Bradshaw (2002) finner att 

finansanalytiker inte hänvisar till att de använder nuvärdes värderingstekniker som en metod 

att tillförlita sig på vid rekommendationer. Demirakos et al. (2004) finner att det finns andra 

värderingstekniker som är relevanta för finansanalytiker. Till största del bygger nämligen 

finansanalytiker sina rekommendationer på Price per earnings (P/E) multiplar. 

Tidigare forskning visar på att det är mer sannolikt att analytiker följer företag som förser 

dem med mer information eller med bättre kvalitet, vilket är ett krav för en god analys av 

företaget (Ramnath et al., 2008). Lang och Lundholm (1996) påvisar att kvaliteten i den 

information som företag redovisar har en effekt på analytikers beslut att följa företag och 

precisionen i deras prognoser. Det blir därmed viktigt att förstå vilken information en 

finansanalytiker använder och om den är av tillräckligt god kvalitet för att kunna dra 

slutsatser om den informationen leder till en sämre/bättre precision i prognoser. I tidigare 

studier påvisas det även att informationen från företag som är svår att få tag på och tolka för 

finansanalytiker har en negativ effekt på deras precision i prognoser (Brown et al., 1987; 

Duru och Reeb, 2002). Det kan bero på tidsbrist eller att processen att prognostisera blir 

begränsad på grund av informationen (Plumlee, 2003). Alltså måste information som 

finansanalytiker använder för att värdera företag vara lättillgänglig och lätt att tolka för att 

bidra till en högre precision i prognoser. Det kan dock även vara på det viset att 

finansanalytiker kan vara tvungna göra en avvägning mellan aktualitet och precision i deras 
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prognoser eftersom att vänta på mer ny information kan ge en bättre precision men sämre 

aktualitet (Ramnath et al., 2008). 

Informationen som finansanalytiker till störst del använder sig av härstammar som sagt av 

den information företagen ger ut i form av årsredovisningarna och andra finansiella 

rapporter (till exempel kvartalsrapporter, utdelningar, vinst-varningar). Eftersom 

finansanalytiker lägger stor vikt vid denna information är det då självfallet väldigt viktigt att 

denna information håller hög klass. I januari 2005 infördes IFRS (International Financial 

Reporting Standards) av IASB (International Accounting Standards Board) som ett steg i att 

globalisera redovisningen (Soderstrom och Sun, 2007). Även detta påverkar 

finansanalytikerna som helhet och ändrar förutsättningarna i deras yrke då informationen de 

får förändras. 

Det finns åtminstone tre viktiga skäl till att studera prognoser hos finansanalytiker. Första 

skälet är att investerare kan dra nytta av att kunna identifiera mer exakta prognoser 

eftersom att det ger större lönsamhet i investeringar och den prognosprecisionen bygger till 

stor del på resultatprognoser i företag (Loh och Mian, 2005). Det är alltså betydelsefullt att 

förstå vad precisionen i en prognos bygger på eftersom att investerare kan få en högre 

avkastning med en högre precision.  För det andra, från en forskares perspektiv, är det 

viktigt att kunna identifiera exakta prognoser eftersom att på en effektiv marknad bör 

marknadens förväntningar återspeglas i den bästa, mest tillförlitliga, information vid varje 

tidpunkt, (Ramnath et al., 2008) alltså den mest exakta precision i en prognos som en 

finansanalytiker har på ett företag. Ramnath et al. (2008) hävdar vidare at det vore 

intressant att forska om finansanalytikers processer att ta upp information och 

användningen av den över tid. Det som verkligen blir intressant att studera är om det finns 

någon skillnad över tid och om den förändringen får effekt på en akties värdering. För det 

tredje är det intressant att se vilka modeller och tillvägagångssätt som används i praktiken 

och inte bara i teorin. Detta för att se om de värderingsmodeller och tekniker som användes 

vid Olberts (1992) undersökning fortfarande är aktuella och relevanta.  

I ett försök att reda ut och klargöra de problemen vi har diskuterat ovan har vi nedan en 

konceptuell modell där vi försöker förklara de olika problematiska områdena och hur de 
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sitter samman. Det vill säga vilka informationskällor och värderingsmodeller en 

finansanalytiker använder vid värdering av företag. 

 

Figur 1: Konceptuell modell (Egen modell) 

Vår konceptuella modell ovan börjar med ämnet, Värdering och Analys, i toppen. Därefter 

kommer två beskrivande delar av finansanalytiker och Effektiva marknader. Där beskriver vi 

vad en finansanalytiker har som arbetsuppgift och hur den arbetsuppgiften har vuxit fram, 

men också funktionen som finansanalytiker används i marknaden. Därefter har vi valt att 

dela upp analytikerns analys och värdering i de beståndsdelar som ingår. Under 

företagsvärdering tittar vi på tre större tillvägagångssätt, nämligen beta analys, fundamental 

analys samt teknisk analys. Efter det tittar vi djupare på vilka värderingsmodeller som 

används. Där har vi valt att fokusera på relativvärdering (P/E-talsvärdering) och 

kassaflödesvärdering då vi funnit förändringar inom dessa utomlands. Vidare har vi valt att 

titta på redovisningen och hur den påverkar analytikernas arbete för att slutligen se hur stor 

del privat information har i analytikerns arbete. 
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1.3 Olberts studie (1992). 

Olberts (1992) studie av finansanalytikers värderingsmodeller och informationskällor vid 

aktievärdering är den senaste forskningen av sitt slag i Sverige. Det finns ett antal liknande 

studier som genomförts i framförallt England och USA. 

Syftet med studien var att kartlägga vilka värderingsmodeller och informationskällor som 

finansanalytiker använder då de värderar aktier. Resultatet av denna studie visar på att 

finansanalytikers arbetsmetoder i mångt och mycket kretsat kring en fundamental analys av 

företag. Hela 90 procent av respondenterna använde nästan alltid en fundamental analys. 

Finansanalytikerna använder i stor utsträckning information som kommer från 

delårsrapporter och årsredovisningar som underlag vid värdering av aktier. Det är enligt 

Olbert (1992) en indikation på att finansanalytiker inte utgår från att aktiemarknaden är 

informationseffektiv på semi-stark nivå, utan att de istället kan hitta aktier som är under- 

eller övervärderade genom att analysera information som finns allmänt tillgänglig. Däremot 

påvisar Olbert (1992) att finansanalytiker inte använder teknisk analys i stor utsträckning och 

att det inte finns en stor tilltro till den. Fler än 75 procent av respondenterna svarade att de 

nästan aldrig använde den tekniska analysen. Det gavs en förklaring att den endast används i 

timingsyfte.  

1.4 Studiens Bidrag 

Tanken bakom denna studie är att öka förståelsen bakom finansanalytikers beslutsfattande 

och på vilka grunder de ger ut sina prognoser. En stor del i beslutsfattandet hos en 

finansanalytiker bygger på kvaliteten och ursprunget i underlaget. Med anledning av 

finansanalytikernas centrala roll som mellanhand mellan företag och investerare är det 

förvånande att ingen forskat vidare inom finansanalytikernas arbetsmetoder sedan Olbert 

(1992).  Sedan Olberts studie från 1992 har det skett mycket inom ämnet inte bara inom 

redovisning utan även tekniska förändringar över hela marknader och länder. Med dessa 

förändringar över de senaste två decennierna är förutsättningarna annorlunda idag för en 

finansanalytiker. Därmed finns det en möjlighet, och ett intresse, i att studera 

finansanalytikers informationsanvändning 2011. Dessa data kan sedan jämföras mot Olberts 

licentiatavhandling från 1992. Det innebär att vi kan förnya studien och utvärdera om 
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information som användes 1992 fortfarande är relevant vid värdering av företag 2011. Det 

ger också möjlighet till en jämförelse av skillnader i informations- och 

värderingsmodellsanvändning. 

 Vår studie ger ett teoretiskt, praktiskt och metodmässigt bidrag. Att göra en enkätstudie och 

undersöka analytiker är ett teoretiskt bidrag i sig självt. Ett ytterligare bidrag är att jämföra 

förändringar över tid mot Olbert. 

I brist på tidigare forskning känner vi att vår studie kan i praktiken bidra med ökad 

medvetenhet inte bara hos finansanalytiker utan även hos intressenter i övrigt. Eftersom det 

endast har utförts en större enkätstudie inom detta ämne i Sverige, och ett fåtal fler 

utomlands, ger det oss en möjlighet att studera vilken information som svenska 

finansanalytiker har som underlag vid värdering av aktier. Förhoppningsvis kommer vår 

studie därmed vara till nytta inte bara för studenter och finansanalytiker utan för alla aktörer 

och intressenter på de finansiella marknaderna. Forskningen visar att finansanalytiker 

använder andra finansanalytikers prognoser i sina prognoser (Mira och Taylor, 2011). Denna 

studie ger därmed ökad förståelse för den enskilde analytikern om hur övriga kommer fram 

till sina prognoser. 

Vårt metodmässiga bidrag är att vi genomför mer djupgående statistisk analys än Olbert 

rörande vissa variabler men genomför också statistisk analys på samma övergripande sätt 

som Olbert. 

1.5 Problemformulering 

Existerar det skillnader i vilken information och värderingsmodeller som finansanalytiker 

använder vid värdering av företag mellan 1992 och 2011. 

1.6 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken information och värderingsmodeller som 

svenska finansanalytiker använder vid företagsvärdering 2011 samt att kartlägga om det 

finns skillnader i informationsanvändning mellan 1992 och 2011. 
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1.7 Disposition 

1.7.1 Kapitel 2 - Uppsatsens metod 

I detta kapitel förklarar vi vår metod. Vi motiverar kort vårt val av en riktad intervju men 

förklarar även vår datainsamling närmare. Vidare beskriver och motiverar vi våra val av 

teorier. Slutligen följer en genomgång av valda informationskällor och en överskådlig 

källkritik. 

1.7.2 Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

I detta kapitel tar vi upp teorier inom ämnet som kan tänkas ligga till grund för 

aktievärderingar och förändringar. Vi väljer att belysa vilken information och 

värderingsmodeller som finansanalytiker kan använda vid värdering av företag. 

1.7.3 Kapitel 4 - Empirisk metod 

I uppsatsens fjärde kapitel presenterar, och motiverar, vi valet av undersökningsmetod 

närmare. Detta följs upp av en beskrivning av metoden för vårt tillvägagångssätt vid 

utformning av frågor, alltifrån inläsning, förundersökning, pilotintervju till de slutgiltiga 

enkätfrågorna. 

1.7.4 Kapitel 5 - Empirisk analys 

I det femte kapitlet presenteras det empiriska materialet som har samlats in genom en 

intervju och pilotenkät men även det datamaterial som har erhålls av huvudstudien genom 

enkäter, som skickas ut till finansanalytiker. I analysen kommer vi diskutera våra hypoteser 

med bas i våra data. Vi kommer även utföra statistiska test för att på så sätt kunna testa våra 

hypoteser. 

1.7.5 Kapitel 6 - Slutsats 

I det sista och avslutande kapitlet redogör vi för våra slutsatser. De viktigaste delarna ur 

analysen lyfts fram för att vävas ihop till en slutsats som besvarar vår problemformulering, 

och på så sätt lever upp till studiens syfte. Slutligen ges förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 

 metodkapitlet förklaras och argumenteras det först för den teoretiska utgångspunkt 

och den forskningsansats som är lämplig för denna studie. Därtill följer en redogörelse 

av vår kunskapssyn och de informationskällor som används. Slutligen i källkritiken 

argumenteras det för källorna och de valda vetenskapliga teorierna för just denna studie. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

För att kunna uppnå studiens syfte och besvara problemformulering krävs det att 

genomförandet av uppsatsen baseras på valet av forskningsansats och kräver därmed 

kunskap om varför en viss forskningsansats anses lämplig för just vår studie (Holme och 

Solvang, 1997).  

2.1.1 Forskningsansats 

För att uppfylla vårt syfte skall vi undersöka vilka faktorer och hur stor del de har i en 

prognostisering av en akties värde. Studien kommer vara uppdelad i tre delar; den första 

delen består av en riktad intervju med en finansanalytiker. Detta gör vi för att säkerställa att 

frågorna i Olberts enkät fortfarande är aktuella och om de skiljer sig, lägga till de sektioner 

som inte fanns med då. Den andra delen består som sagt av en enkätstudie som vi kommer 

att skicka ut till finansanalytiker i Sverige. De data som vi erhåller från vår enkätstudie 

kommer vi sedan använda oss utav för att genomföra hypotestester. Slutligen, del tre, 

kommer således bestå utav analyser utav de data vi samlat in genom enkätstudien men även 

analyser av de prognospricksäkerhetsdata som vi har samlat in. 

Då det finns mycket med litteratur som berör ämnet finansanalytiker och även utländska 

studier har vi valt att genomföra en deduktiv forskningsansats (Saunders et al., 2009). Nyss 

nämnda litteratur innehåller en stor mängd värderingsmodeller vars teori skall fungera som 

grunden i studien. Utifrån dessa teorier kommer vi kunna arbeta fram flertalet hypoteser 

(Saunders et al., 2009). Dessa hypoteser kommer vi sedan att testa mot vår empiriska studie 

för att på så sätt kunna bekräfta eller hitta felaktigheter i den teori vi valt (Bryman och Bell, 

2005). 

I 
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Anledningen till att vi väljer en deduktiv ansats istället för en induktiv ansats är att det finns 

mycket tidigare litteratur som behandlar teorierna som vi använder oss av och därför anser 

vi att teorierna är väl beprövade och förankrade. En induktiv ansats hade varit svårt att 

genomföra i vårt fall då vårt problem utgår ifrån befintliga teorier där våra hypoteser testas 

med empiriskt material mot just nämnda teorier. En induktiv ansats bygger på att teorin 

grundar sig i empiriska observationer och inte vise versa (Bryman och Bell, 2005). 

2.1.2 Kunskapssyn 

Då vi i vår studie har för avsikt att mäta vikten av olika informationskällor i finansanalytikers 

dagliga arbete är det högst relevant för oss att inte försöka påverka respondenterna i deras 

svar, det vill säga att vi håller oss objektiva. Att vara objektiv vid insamling av data gör att vi 

använder oss av positivismens genomförande. Medan positivism bygger på det konkreta och 

mätbara så bygger dess motsats, hermeneutik, på tolkningar av olika fenomen och därför är 

det också en dålig forskningsprocess för oss då vi mäter och analyserar ett samband 

(Saunders et al., 2009). 

2.1.3 Teori och källor 

Vid insamling av information rörande ämnet finansanalytiker använde vi oss främst av 

vetenskapliga artiklar som alla på sitt eget vis berör ämnet finansanalytiker och finansiella 

analyser. Dessa artiklar kommer främst från tidigare  forskning inom ämnet men även ifrån 

Linnéuniversitets universitetsbiblioteks söktjänst, OneSearch. Insamling av källor till vår 

teoretiska referensram har till viss del även den byggt på referenser från tidigare forskning 

och avhandlingar.  

De sökord som vi använt oss på OneSearch för att hitta tidigare forskning inom området är; 

finansanalytiker, financial analysts, precision i prognos, precision in forecasts, Efficient 

market hypothesis, valueing companies, företagsvärdering. Vi har även använt ett flertal till, 

vilka behandlar de olika teoridelerna och dessa är; private information, relative valueing, 

fundamental and technical valuation, cash flow valuation, IFRS and accounting standards. 

Dessa sökord har även kombinerats för att finna hur de påverkar varandra. 
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2.1.4 Källkritik 

Källor kan tidvis vara tvivelaktiga beroende på att vilket ursprung det har, om det innehåller 

felaktigheter samt om det inte är tillräckligt begripligt (Bryman och Bell, 2005). Därmed har 

vi genomgripande varit kritiska mot den litteratur vi använder i studien. Främst för att ge oss 

en god förståelse och insikt i de trender som finns i tidigare relevant forskning. Den 

forskningen ligger som grund till denna studie, vilket därmed ökar trovärdigheten. Vi 

tenderar även att använda påståenden som flera forskare ter sig föra, i tidigare forskning om 

finansanalytiker, då det styrker tillförlitligheten i källorna som vi använder.  

De källor som vi primärt använt oss av i den teorietiska referensramen är vetenskapliga 

artiklar från ekonomiska journaler, vilka är peer-reviewed. Dessa artiklar anses vara 

tillförlitliga då de är skrivna och/eller granskade av experter inom det område som är i fokus 

(Saunders et al., 2009). Vissa av dessa artiklar är skrivna så pass tidigt som på 1970- och 

1980-talet och skulle då kunna anses vara föråldrade. Däremot ligger de fortfarande som 

grund för forskning, som sker idag, och därmed kan även vi använda dessa då de fortfarande 

är relevanta. Vi har även använt oss av ett par elektroniska källor som ofta kan ses vara 

tvivelaktiga (Hames, 2007). Däremot använder vi endast de källorna som förklaring av 

databasen I/B/E/S på Datastream. 

Avsnitten metod och empirisk metod har främst baserats på Saunders et al. (2009), men 

även annan litteratur som Bryman och Bell (2005) har använts. Vi har där använt olika 

resonemang de för och de kan anses vara trovärdiga då flera av resonemangen 

överrensstämmer hos de olika författarna. 
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3. Teoretisk referensram 

 detta kapitel redogörs det för de vetenskapliga teorier som kan klarlägga vilken 

information och vilka värderingsmodeller en aktieanalytiker använder för att värdera 

företag. Dessa teorier verkar som en bas till vår studie. Efter vartdera teoriavsnittet 

presenteras en hypotes, vilken kommer kunna användas i en analys mot det empiriska 

materialet och därmed kunna presentera en teoretisk modell som resulterar i olika faktorer 

som kan ha inverkan på vilka skillnader det finns i informationsanvändning. 

3.1 – Effektiva Marknader och Finansanalytikern 

3.1.1 Effektiva marknadshypotesen 

Marknaden är effektiv, är ett klassiskt ekonomiskt uttryck. Olbert (1992) definierar detta 

ekonomiska uttryck som att all tillgänglig information återspeglas i marknaden och att 

marknadens reaktion på ny information, som har inverkan på aktier och dess pris, inträffar 

blixtsnabbt. Fram till 1990-talet var den allmänna uppfattningen, med undantag för ett antal 

anomalier, att marknader i det stora hela vara effektiva och att all information speglades i 

priset på aktier (Fama, 1970, 1991; Elton och Gruber, 1995). Vidare beskriver Damodaran 

(2002) samma teori med följande citat; 

”An efficient market is one where the market price is an unbiased estimate of the true value 

of the investment.” (Damodaran, s.113 200) 

För att teorin skall stämma enligt Damodaran (2002) är det flera viktiga punkter som skall tas 

i beaktning. Med detta menas: 

 I motsats till vad den breda massan tror behöver inte priset på en effektiv marknad 

alltid vara det samma som tillgångens rätta värde vid varje given tidpunkt. Det viktiga 

är att de imperfektioner som finns på marknaden är slumpmässiga, alltså följer 

begreppet random walk. Random walk betyder att det inte går att härleda något 

mönster med enbart historiska värden. Det innebär att priset på tillgången kan både 

vara högre och lägre än det sanna värdet (Damodaran, 2002). 

 Om det faktum att avvikelser från priset är helt slumpmässiga (random walk) innebär 

det att det finns lika stor chans för en aktie att vara över eller undervärderad vid en 

I 
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viss tidpunkt. I en effektiv marknad kan detta innebära att en aktie med ett lågt P/E-

tal har samma möjlighet att vara över- eller undervärderad som en aktie med ett 

högt P/E-tal (Damodaran, 2002). 

 Om avvikelserna från marknadspriset mot det sanna värdet är slumpmässiga innebär 

det att ingen investerare, eller grupp av investerare, systematiskt kan finna över- 

eller undervärderade aktier genom någon investeringsstrategi som helst 

(Damodaran, 2002). 

För att enklare kunna testa teorin om effektiva marknader delar Fama (1970) in effektiva 

marknader i tre undergrupper, nämligen; svag, semi-stark och stark. De undergrupperna är 

utformade på det viset för att kunna testa teorin mer utförligt med hjälp av olika 

informationskällor. I svagt effektiva marknader ingår bara historisk information för att sätta 

priset, till exempel historiska aktiekurser. I semi-starkt effektiva marknader ingår inte bara 

historisk information utan även allmän information, som till exempel finansiella rapporter. 

Slutligen, i starkt effektiva marknader ingår all information; historisk, allmän och privat 

information (Fama, 1970; Damodaran, 2002). 

3.1.1.1 Svagt effektiva marknader 

Den initiala forskningen behandlade vad vi idag kallar svagt effektiva marknader det vill säga 

informationsgrupper som bestod av historisk information såsom historiska priser eller 

avkastningar. De flesta resultaten av denna forskning menar Fama (1970) mynnade ut i 

litteratur om random walk.  

3.1.1.2 Semi-starkt effektiva marknader 

När forskarna märkte att forskningen gav resultat och att hypotesen stämde på svagt 

effektiva marknader riktade de sin uppmärksamhet mot semi-starkt effektiva marknader där 

frågorna berörde snabbheten av förändringarna i priset och hur det anpassade sig till andra 

allmänna informationskällor som till exempel årsredovisningar, kvartalsrapporter, 

aktieuppdelningar (Fama 1970). 
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3.1.1.3 Starkt effektiva marknader 

Utöver historisk information och allmän information handlade testerna, och forskningen, 

kring starkt effektiva marknader om huruvida enskilda investerare, eller någon grupp av 

investerare, hade monopolistisk tillgång till information som påverkade priser. Med 

monopolistisk tillgång menas att få utvalda hade tillgång till information som inte 

allmänheten hade (Fama, 1970). 

Fama (1970) skriver att vi generellt inte skall glömma att den effektiva marknaden baseras 

på hypotesen om att tillgångspriserna, vid en slumpmässigt vald tidpunkt, reflekterar all 

tillgänglig information. Fama (1970) finner att begreppet effektiv marknad till större del 

stämmer överrens med de data som finns dock skall det inte försummas att det är en 

nollhypotes och som med alla nollhypoteser förväntas det inte att den kommer vara sann till 

hundra procent. Fama (1970) menar att kategoriseringen i svag, semi-stark och stark gör det 

möjligt för oss att specificera vid vilken nivå av information som hypotesen förkastas. 

För att se om en marknad verkligen är effektiv identifieras det hur mycket information som 

egentligen återspeglas i aktiens pris (Fama, 1970). Även Olbert (1992) använder sig av 

samma indelning som Fama (1970) gör i sin analys av effektiva marknader.  Olbert (1992) 

finner att vid det svagare steget är forskare generellt överrens om att aktiemarknaden är 

effektiv. Samma forskare är även överrens om att aktiemarknaden inte är effektiv vid det 

starkare steget. Olbert (1992) hävdar att om investerare kan uppnå överavkastning 

(avkastning över index) kan påståendet att ”marknaden alltid har rätt” förkastas. 

3.1.2 Finansanalytikern 

En finansanalytiker är en informationsförmedlare (Schipper, 1991; Revsine et al., 2004). Med 

detta menas att finansanalytikern förmedlar information mellan investerare och företag. 

Den information som förmedlas är finansiell information rörande företags värde, närmare 

bestämt värdet på företagets aktier. Som tidigare påvisats är finansanalytikern den största 

användaren av finansiell information (Schipper, 1991). 

Ibland kan det uppstå förvirring rörande begreppet finansanalytiker då det fungerar som ett 

generellt uttryck för finansanalytiker, portfölj- och kapitalförvaltare, mäklare samt 
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ekonomijournalister. Vi kommer dela upp finansanalytiker i dessa olika undergrupper för att 

få ett liknande urval som Olbert (1992) men då vi använder begreppet finansanalytiker i 

uppsatsen inkluderas alla dessa undergrupper. Även om alla dessa återfinns på 

finansanalytikernas vanligaste arbetsplats, fondkommissionärsfirmor, så har de olika 

innebörd. Det som skiljer dessa åt är att en finansanalytiker jobbar allt som oftast med att 

utföra grundliga företagsanalyser, det är sedan dessa företagsanalyser som portfölj- och 

kapitalförvaltaren samt mäklaren använder som grund i sina placeringar (Olbert, 1992). 

Ännu en skillnad är att finansanalytikerns arbetssätt skiljer sig från portföljförvaltarens 

arbetssätt genom att de enligt Moizer och Arnold (1984) gör mer detaljerade analyser på ett 

lägre antal aktier. Däremot påvisas det att de använder samma metoder att värdera aktier. 

Som tidigare nämnt är finansanalytikers vanligaste arbetsplats en fondkommissionärsfirma 

men det finns även andra yrkesgrupper som jobbar med aktievärderingar och aktieanalyser. 

Ett exempel på ett sådant yrke kan vara ekonomijournalister som även de behöver en 

analytisk förmåga vid analyser och krönikor angående aktievärden. Det är inte ovanligt att 

ekonomijournalister använder finansanalytiker som källor i sina krönikor om börsen men det 

är ömsesidigt då finansanalytikerna dagligen håller sig uppdaterade om vad som skrivs i 

affärspressen. Båda är aktiva på aktiemarknaden där framförallt de finansanalytikerna har en 

central roll. Ju fler finansanalytiker som följer en aktie, desto större torde sannolikheten vara 

för en rättvisande prissättning (Olbert, 1992).  

Tidigare studier har påpekat vikten av finansanalytikers vara eller inte vara. Schipper (1991) 

och Revsine et al. (2004) argumenterar för finansanalytikernas vara då de anser att de är de 

viktigaste informationsanvändarna av finansiell information och således även de viktigaste 

informationsförmedlarna av samma information. Med tanke på att finansanalytikers yrke 

innebär en viss nivå av kunskap och analytisk förmåga anses de vara mer sofistikerade 

användare av den information som finns på marknaden och det därför i kontrast till “vanliga 

investerare” är det mindre sannolikt att missförstånd uppstår (Schipper, 1991). En annan 

viktig funktion som finansanalytiker bidrar med är att chefer sannolikt lämnar mindre 

felaktiga, förvridna och påverkade finansiella rapporter till marknaden när de vet att 

finansanalytiker kan komma att inspektera dem. Detta leder i sin tur till att 
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marknadsaktörerna ser finansanalytikers ineffektiva behandling av information som 

bevisunderlag för att hela marknaden är ineffektiv. 

Ett resultat av denna tankegång är att finansanalytikers precision i prognoser kan fungera 

som ett sätt att mäta hur effektiv marknaden egentligen är (Schipper, 1991). En annan bra 

anledning till att undersöka finansanalytikers prognoser för eventuella fel är att bevisen för 

ineffektivitet på marknaden bygger på ”onormala” aktieavkastningar. Dessa bevis är alltid 

öppna för kritik då den förväntade avkastningens riktmärke kan vara missriktad och 

missvisande (Fama 1998). Fördelen med att följa finansanalytikers prognoser i detta fall är 

att de inte lider av problematiken med ett riktmärke som kan vara missvisade och därför är 

ett positivt sätt att studera generella marknadsineffektiviteter. 

3.1.3 Utveckling inom finansområdet 

Under de senaste 50 åren har det skett en signifikant utveckling inom 

informationsteknologin. Investerare har under samma period blivit mer erfarna, 

aktiemarknaden har utvecklats och ekonomier mer stabila. Alla dessa förändringar har haft 

effekt på beteendet på aktiemarknaden. Yanxiang och Finnerty (2002) förklarar att de 

framsteg som skett inom informationsteknologin bidrar till en mer effektiv marknad, lägre 

volatilitet och högre likviditet i marknaden. Det beror på att information kan hämtas och 

delas i större kvantiteter, har bättre kvalitet, snabbare och till lägre kostnad. Utöver det har 

investerares förmåga att använda relevant information ökat. 

Yang et al. (2011) finner att tidsskalan i handeln av aktier minskat. Det beror på förbättrade 

kommunikationssystem som utvecklats i samband med användandet av internet, vilket har 

gjort att affärer kan göras direkt. Tidsåtgången för att få tag i nyheter har minskat drastiskt 

och därmed gjort att nyheter har effekt på marknaden och aktier direkt när de släpps. Yang 

et al. (2011) konstaterar dock att även om mycket har förändrats är en finansanalytikers 

arbetssätt i mångt och mycket detsamma som tidigare. 

3.2 Fundamental analys, Teknisk analys och Beta analys 

Identifiering av faktorer som förklarar priset för en aktie har länge varit i fokus i litteraturen 

om värdering av företag. Tidigare forskning om aktievärdering är delad i två distinkta 

metoder, vilka är fundamental och teknisk analys. Även om förespråkare för fundamental 
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och teknisk analys alltid kommit överrens om vilka generella faktorer som är viktiga för att 

förklara en aktiekurs pågår det en debatt om vilka specifika faktorer som har särskild 

relevans vid aktievärdering (Bettman et al., 2009). En del som Bettman et al. (2009) inte 

uppmärksammar men som Olbert sammankopplar med fundamental - och teknisk analys är 

beta analys. 

3.2.1 Fundamental analys 

Barker (1999) hävdar att finansanalytiker uppfattar sig själva att kunna skapa mervärde 

genom att omvandla rådata till relevant information med stort värde vid aktievärdering. Det 

är den processen som kallas för fundamental analys. Den fundamentala analysen syftar alltså 

till att bestämma det fundamentala värdet på företaget. Det innebär värdering av företag 

och aktier baserat på information om företaget och dess omvärld som finns tillgänglig för 

allmänheten. En fundamental värdering av ett publikt bolag syftar till att bestämma huruvida 

ett företags aktier är under- eller övervärderade gentemot det noterade marknadspriset för 

aktien (Nilsson et al., 2009). 

Inom ramen för en sådan analys identifieras en rad olika finansiella variabler som kallas 

fundamentals, så som vinst, risk, tillväxt, konkurrens, etcetera. Dessa fundamentals är 

användbara vid värdering av aktier (Lev och Thiagarajan, 1993). 

Fundamental analys är den vanligaste analysen av aktier i Sverige 1992. Totalt sett använde 

90 procent av finansanalytikerna nästan alltid fundamental analys enligt Olbert (1992). 

Finansanalytikerns arbetsmetoder kretsade alltså kring en fördjupad fundamental analys där 

information från årsrapporter och delårsrapporter fungerade som underlag för 

aktievärdering. Det är en indikation på att aktiemarknaden är effektiv på den halvstarka 

nivån eftersom offentlig information, som finns tillgänglig för alla, kan utnyttjas för att 

identifiera aktier som är under- eller övervärderade (Olbert, 1992). Fundamental analys är 

enligt Freid och Givoly (1982) bättre på att prognostisera en akties värde än teknisk analys. 

3.2.2 Teknisk analys 

Teknisks analys är en av de vanligast använda strategierna för att empiriskt testa den 

effektiva marknadshypotesen i svag form. Den testar den svaga formen eftersom teknisk 
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analys är en analys av företags aktiekursers historiska utveckling som utgångspunkt (Brock et 

al., 1992; Hudson et al., 1996; Mills, 1997). Utifrån den historiska utvecklingen kan mönster 

upptäckas och därmed kan slutsatser angående framtida utveckling av aktiekurser dras 

(Nilsson et al., 2009). 

Inom den tekniska analysen av aktier finns ett flertal olika metoder. Flertalet av dessa 

metoder utgår från ett diagram av aktiernas historiska utveckling där syftet är att identifiera 

information som påvisar att en aktie är felaktigt prissatt (Milionis och Papanagiotou, 2011). 

De finansanalytiker som använder diagrammetoder kallas chartreaders. Däremot uttalar sig 

inte finansanalytiker, som använder teknisk analys, i termer om aktier är över- eller 

undervärderade utan de refererar till att aktier är över- eller underköpta. En teknisk analys 

resulterar alltså inte i hur mycket aktier är värda utan istället i om aktier är felaktigt prissatta 

och i en prognos om aktiekursers framtida utveckling. Både den tekniska och den 

fundamentala analysen av företag och aktier är tillvägagångssätt som svenska 

finansanalytiker använder då de ger ut rekommendationer av felaktigt prissatta aktier 

(Nilsson et al., 2009). 

Användandet av teknisk analys har dock fått motstå en del kritik och den baseras på att 

värderingstekniken förutsätter en situation med en svagt effektiv aktiemarknad (Hägg, 

1989), vilket innebär att aktiepriset endast reflekterar historisk information. Teknisk analys 

skulle alltså vara överflödig om marknaden är effektiv på halvstark och stark nivå, och 

därmed kan inga övernormala vinster uppnås med endast teknisk analys (Fama, 1991). 

Barker (1999) påvisar att den tekniska analysen inte är av stor praktisk användning. Olbert 

(1992) instämmer med Barker men visar även att svenska finansanalytiker inte använder den 

tekniska analysen lika frekvent som de amerikanska och engelska. Det beror på antalet 

investerare i Sverige var förhållandevis lågt, vilket medför en lägre omsättning. 

Även om kritiken mot teknisk värdering är stor tror vi med tanke på utvecklingen av internet 

och datorer att den tekniska analysen används mer än 1992. Det beror på att det i dagsläget 

är enklare att samla in och sammanställa mer information snabbare. Detta borde gynna den 

tekniska analysen men även den fundamentala analysen eftersom den bygger på flera olika 

variabler som alla skall sammanlänkas till en värdering av en aktie. Därmed kan 



29 

 

finansanalytiker använda båda dessa i en större skala än tidigare eftersom det numera är 

effektivare att värdera aktier. 

3.2.3 Beta analys 

CAPM är en jämviktsmodell som förklarar sambandet mellan en akties risk och dess 

avkastning. För att modellen skall fungera krävs det att marknader är effektivt fungerande. 

Sambandet i CAPM är ett linjärt samband mellan risk och avkastning och det är risken som 

benämns beta (β). Beta värdet skall dock inte misstolkas som att det mäter tillgångens 

specifika risk utan hur den korrelerar med marknaden (Ross et al., 1999). Myers et al. (2008) 

påpekar på samma sätt att betavärdet mäter hur känslig en aktie är gentemot rörelse i 

marknaden men samtidigt hävdar dem att för att veta hur riskfull en aktie är skall den också 

ställas mot andra aktier. Marknadens betavärde är lika med ett och en aktie som korrelerar 

till fullo med marknaden har således också ett betavärde på ett. Har en aktie ett större beta 

än ett reagerar den kraftigare än vad marknaden gör och mindre än ett reagerar mindre 

(Ross et al., 1999). 

CAPM har kritiserats för att den använder sig av marknadsportföljen som bas för att mäta en 

akties risk. Marknadsportföljen än nämligen ett begrepp som endast kan hänföras till att 

existera i teorin men inte i praktiken då måttet på marknadsportföljen i verkligheten endast 

är ett index av aktier (Ross, 1977). Flertalet andra forskare kritiserar också CAPM och 

betavärde beroende på att de inte kan anses lämpliga för att värdera aktier. Ett exempel på 

det är Reinganum (1981) som i sin studie bevisade att det inte finns en korrelation mellan 

uppskattade betavärden och genomsnittlig avkastning från aktier. Dessutom fanns det ingen 

tillförlitlig skillnad i avkastning mellan aktier med höga respektive låga betavärden, vilket 

även Fama och French (1992) instämmer med. I samband med den kritik som finns mot beta 

värdet påvisar Barker (1999) att beta analys inte är av en stor praktiskt användning. 

Hansson och Wells (1987) påvisar, i sin studie om betavärden i svenska marknaden, att 

betavärden varierar en hel del över tid och att höga betavärden inte kompenserar för den 

ökade risk som ett högre betavärde innebär. 

 Hypotes 1: Den fundamentala analysen används i lika stor grad idag som 1992. 
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 Hypotes 2: Teknisk analysen används i större grad idag än 1992 

 Hypotes 3: Beta analys används i lägre grad idag än 1992  

3.3 Värderingsmodeller 

Finansanalytiker använder en mängd olika värderingsmodeller vid sina analyser och dessa 

kan vara alltifrån de mest grundläggande till mer avancerade modeller. Däremot kan dessa 

modeller och instrument delas in i flera undergrupper, nämligen relativvärdering, 

kassaflödesvärdering samt real-options värdering (Damodaran, 2002). Demirakos et al. 

(2004) påvisar att det finns ett par av alla värderingsmodeller som används mer i praktiken 

av finansanalytiker. Det är framförallt P/E-modell eller kassaflödesvärdering som används 

som en dominant modell vid aktievärdering. 

3.3.1 Relativvärdering 

Den vanligaste värderingsformen är relativvärdering. Relativvärdering kallas även 

jämförande värdering och bygger på en jämförelse av tillgångar (Nilsson et al., 2009) där 

tillgången som värderas inte är unik, vilket därmed tillåter jämförelser (Damodaran, 2002). 

Med detta menas att värdet av en tillgång är härledd från en liknande tillgång och sedan 

jämförs dessa med hjälp av olika standardiserade variabler som har sina grunder i till 

exempel kassaflöden, intäkter eller tillgångens bokförda värde. Några vanliga variabler är 

price-earnings ratio, price-book value ratio, price-sales ratio med flera (Damodaran, 2002). 

Enligt Nilsson et al. (2009) krävs följande information för att kunna använda relativvärdering; 

Minst ett jämförelseobjekt, en prismultipel som till exempel (P/E-talet) och information som 

kan justera skillnader, om det finns några, mellan de tillgångar som jämförs.  

En fördel med relativvärdering är att den speglar marknadens uppfattning och stämning, 

vilket ibland kan vara fördelaktigt att värdera ett företag utifrån. Nilsson et al. (2009) tar upp 

följande exempel; Ledningen i ett företag som skall introduceras på en marknad med höga 

P/BV-tal gör rätt i att lyssna till ”marknadens uppfattning” istället för att bestämma priset 

med traditionella värderingsmodeller då värdet riskerar att bli missvisande.  

Relativvärdering kräver inte lika mycket information som andra modeller som till exempel 

kassaflödesvärdering, vilket också är en fördel. Det medför att fondförvaltare och 
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finansanalytiker använder relativvärdering som ett första verktyg att gallra ut de aktier som 

kan vara av intresse att följa. Därefter används mer sofistikerade modeller för att värdera 

aktier (Nilsson et al., 2009) som till exempel kassaflödesvärdering. Med tanke på att 

relativvärderingen är så pass enkel påstår Damodaran (2002) att dess ekonomiska innebörd 

ibland kan bli förbisedd. Detta kan leda till att den lika enkelt kan brukas och tolkas rätt som 

missbrukas och tolkas fel. Nilsson et al. (2009) specificerar detta påstående med nackdelen 

att relativvärdering kan övervärdera en undervärderad aktie som jämförs med en redan 

övervärderad aktie. Ytterligare en nackdel med relativvärdering är att de endast värderar en 

tillgång över en kort tid och därmed inte tar hänsyn till de långsiktiga trenderna på 

marknaden (Nilsson et al., 2009). 

Bradshaw (2002) finner att finansanalytiker ofta motiverar sina prognoser med 

relativvärdering, främst med P/E-tal och långsiktiga tillväxt prognoser, där PEG ration är 

positivt korrelerade med hur en finansanalytikers skapar värderingsprognoser av företag.  

3.3.1.1 Price-earnings ratio (P/E-talet) 

Med tanke på att den är simpel att ta fram är P/E-talet den vanligaste multipeln som 

investerare använder sig utav. P/E-talet räknas fram ur marknadspriset per aktie genom vinst 

per aktie (Damodaran, 2002). 

P/E = Marknadspriset per aktie/Vinst per aktie 

3.3.2 Kassaflödesvärdering 

Kassaflödesvärdering brukar även benämnas diskonterat kassaflöde. Modellen bygger på att 

förväntade framtida kassaflöden diskonteras med hjälp av nutida kassaflöden. Det här 

tillvägagångssättet innebär att det erhålls ett nuvärde på företaget baserat på beräknade 

framtida kassaflöden i företaget (Damodaran, 2002). Kassaflödet är det maximala belopp 

som företaget faktiskt kan överföra till sina aktieägare utan att avstå från framtida tillväxt 

(Nilsson et al., 2009). Den litteratur som finns om vinstbaserade prognoser är omfattande 

och har funnits under en längre tid. Däremot får litteraturen om kassaflödesprognoser anses 

vara relativt ny. Kassaflödesprognoser skiljer sig till viss del från vinstprognoser. Även om det 

finns en hög korrelation mellan de olika prognosmetodernas pricksäkerhet är det direkt fel 
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att anta att en analytiker som ger ut korrekta och pricksäkra vinstprognoser även kan ge ut 

pricksäkra kassaflöden (Pae och Yoon, 2009).  

Mcinnis och Collins (2009) påvisar att det finns fördelar med att finansanalytiker 

tillhandahåller kassaflödesprognoser då de ökar transparensen i företag och avskräcker 

företagsledningar från opportunistiskt handlande när det gäller periodiseringar. Den 

övervakande känslan kassaflödesprognoser ger har bland finansiell rapportering lett till att 

företag med kassaflödesprognoser använder sig i mindre grad av vinstbaserade mål och 

uppvisar en bättre kvalitet i sina periodiseringar än ett företag som inte använder sig av 

kassaflödesprognoser. Kassaflödesprognosers pricksäkerhet är även viktigt enligt Ali (1994), 

Rayburn (1986) och Wilson (1986) då kassaflöden och vinstinformation blir allt viktigare och 

viktigare i att uppskatta ett företags värde. 

Analytiker som oftare använder sig av kassaflödesprognoser, är rutinerade inom 

kassaflödesprognoser, och täcker färre företag anses ha en bättre prognospricksäkerhet än 

analytiker som använder kassaflödesprognoser mer sällan, har mindre rutin av 

kassaflödesprognoser och täcker fler företag (Pae och Yoon, 2009). Call (2008) kompletterar 

McInnis och Collins (2009) i sin artikel som bygger på upptäckten av att tillhandahållandet av 

kassaflödesprognoser förbättrar förmågan av nuvarande operativa kassaflöden för att 

förutsäga framtida operativa kassaflöden och hjälper även till att dämpa, och minska, 

felprissättningen på kapitalmarknaden.  

Penman (2001), Copeland et al. (2000), och Palepu et al. (2000) föredrar värderingsmodeller 

som baseras på flera perioder, som till exempel kassaflödesvärdering, än värderingar som 

endast är baserade på en enda periods jämförelsetal. De föredrar dem eftersom de är 

teoretisk överlägsna. Däremot står de i kontrast till bevis av vilka värderingsmodeller som 

används i praktiken. Barker (1999) påvisar nämligen att kassaflödesvärdering är av liten 

praktiskt användning. Däremot påvisar Demirakos et al. (2004) fem år senare motsatsen till 

det resultat som Barker fick 1999. Det hänvisar alltså till att kassaflödesvärdering anses mer 

väsentlig vid värdering av aktier.  Imam et al. (2008) hänvisar också till att 

kassaflödesvärdering blivit mer använd och viktigare vid aktievärdering än vad tidigare 

studier visat. Vi spekulerar även i huruvida den förändringen visat sig i studier på universitet, 
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vilket torde innebära att de finansanalytiker som tagit examen efter att kassaflödesvärdering 

började anses mer värdefull kommer använda kassaflödesvärdering i större utsträckning än 

de innan. För att separera examensår hos finansanalytikerna används 1998 och tidigare, 

1999-2004 och 2005 och senare. Dessa årtal används eftersom det är då studier gjorts och 

de visar olika resultat av hur praktiskt användbar kassaflödesvärdering. 

3.3.3 Finansiella nyckeltal 

Finansiella ratio är ett viktigt verktyg, som ofta används, för att analysera ett företags 

finansiella hälsa. Ratios är användbara eftersom att de tillhandahåller en bild av ett företags 

prestationer vid en viss tidpunkt. Men det används inte endast för att studera ett företags 

prestationer över tid utan även gentemot andra företag (Bandyopadhyay och Chakraborty, 

2010). 

Finansiella ratio förser ett snabbt och relativt enkelt sätt att värdera den finansiella hälsan 

hos ett företag. Dessa ratio används ofta som en startpunkt för mer detaljerad finansiell 

analys eftersom de hänvisar till vad som är bra eller dåligt i ett företag. Finansiella ratio kan 

också beskrivas som redovisningsratio eftersom de beskriver relationer mellan vissa poster i 

finansiella rapporter, så som årsredovisningen. Dessa ratio är mycket populära att använda 

eftersom de både är lätta att beräkna och att de är enkelt att få tillgång till input i 

beräkningarna. För externa användare av finansiella rapporter förser finansiella ratio det 

enda sättet att analysera ett företags finansiella position och prestationer (Malíková och 

Brabec, 2012). Exempel på olika finansiella ratio är; räntabilitet på eget och sysselsatt 

kapital, likviditet och kapitalstruktur (Olbert, 1992; Malíková och Brabec, 2012). 

3.3.4 Gordons modell 

Vid investeringar finns det förväntningar av de som investerar att få avkastning. Avkastning 

vid köp av aktier består av två delar. Den första delen är utdelning som sker löpande under 

tiden som aktien ägs och den andra är det förväntade priset som aktien sedan säljs till. 

Gordons modell baseras på att en akties framtida förväntade pris bestäms av framtida 

aktieutdelningar. Vid beräkningar av framtida utdelningar tas hänsyn till tre faktorer och 

dessa är; tillväxt, utdelningspolitik samt avkastningskrav (Hägg, 1989). 
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Modellen kan användas till att värdera företag som befinner sig i ett stabilt tillstånd, alltså 

att företaget växer med en stabil takt över lång tid och utdelningar förväntas öka i samband 

med det. Det innebär att det finns begränsningar i modellen eftersom att det inte går att 

värdera företag som inte har en stabil tillväxt och därmed kan inte företag värderas med 

hjälp av modellen. Ett företag kan inte heller ha högre tillväxttakt i utdelningar än 

investerarnas avkastningskrav då priset på aktien tenderar att gå mot oändligheten 

(Damodaran, 1994).  

Utöver dessa begränsningar kritiseras modellen beroende på att enbart se till 

aktieutdelningen då värdet ofta blir för lågt. Det krävs alltså mer än bara utdelningen för att 

kunna värdera ett företag (Damodaran, 1994). Men det slutar inte där utan modellen 

kritiseras också för att inte kunna värdera företag som inte har någon utdelning eller med låg 

utdelning (Gärtner och Olbert, 1995). 

3.3.5 Substansvärdering 

Substansvärdet i ett företag är det kapital som finns investerat i det. Det vill säga skillnader 

mellan tillgångar och skulder. Då en aktie värderas utifrån substansvärdering sker det genom 

att företagets kapital delas med antalet aktier. Det är en metod som inte är alltför frekvent 

använd då det inte är aktuellt att dela ut samtliga tillgångar och skulder som avkastning till 

ägare (Hägg, 1989). 

 Hypotes 4: Kassaflödesvärdering används mer idag än 1992 

 Hypotes 5: Vid kassaflödesvärdering behövs det mer information och längre 

tidsperiod. 

 Hypotes 6: Kassaflödesvärdering används i högre grad av nyutexaminerade 

finansanalytiker. 

 Hypotes 7: P/E-tal vid värdering av aktier används i lika stor utsträckning idag som 

1992 

3.4 Privat Information 

Den information som finansanalytiker använder sig av kan delas in i flera olika grupper; 

kvartalsrapporter, media, årsredovisningar, samtal med företagsledningen etcetera. Men 
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informationen kan även delas in i två större grupper, nämligen privat och offentlig 

information. Med offentlig information menas all information som är tillgänglig för 

allmänheten (vid en semi-stark nivå enligt den effektiva marknadshypotesen). Privat 

information däremot, det är information analytikerna får bland annat vid samtal med 

företagsledningen. Även om företagsledningen vid dessa samtal kanske inte ger mer 

information är vad som redan är utlämnat så menar analytiker på att det går att tolka 

personen och informationen annorlunda än om informationen endast dyker upp i de 

finansiella rapporterna (Intervju med Finansanalytiker X, Stockholm, 2012).  

Privat information kan skapas av både marknadens aktörer, så som mäklare, 

portföljförvaltare, och av företagen själva. Offentliggörandet av information bidrar till 

spridningen av den finansiella information som finns på marknaden. Även om dessa två 

skapar samma sorts information så har de två olika motiv med detta som även ger olika 

ekonomiska effekter, marknadens aktörer vill öka sin egen vinst genom att öka klyftan 

mellan informerade och oinformerade investerare. Detta leder till en ökad kapitalkostnad 

för företagen. Företagen däremot vill att deras informationssläpp skall minska detta gap 

mellan informerade och oinformerade aktörer och på så sätt sänka deras kapitalkostnad 

(Zhang, 2001).  

Även privat information går att dela in i två olika grupper; nämligen privat 

marknadsinformation och privat företagsinformation. Det som skiljer dessa åt är att privat 

marknadsinformation är information som rör en bransch eller en marknad medan privat 

företagsinformation är information som rör enskilda företag (Albuquerque et al., 2008).  

Zhang (2001) finner att i motsats till konventionella tankar om företag och privat information 

så kan kapitalkostnaden, antingen positivt eller negativt, relateras till företagets rapportering 

av information. Detta leder till att det är viktigt för företagen att försöka styra den privata 

information som finns om företaget och marknaden för att försöka hålla nere 

kapitalkostnaden. 

Icke-finansiella kvalitativa faktorer är de faktorer som är de mest signifikanta i att förklara en 

finansanalytikers bedömning/rekommendation. Speciellt i en analys av företagets ledning 

och strategi menar Breton och Taffler (2001) . Detta går hand i hand med Mira och Taylor 
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(2011) som menar att privat information är oerhört viktig att även om finansanalytikern inte 

har privat information om ett företag, eller inte heller har någon möjlighet till att skaffa den 

sortens information, så tittar den aktuella analytikern på andra analytiker som har privat 

information och tar den informationen i beaktning vid en värdering. Orens och Lybaert 

(2010) har gjort en studie i Belgien som visar på att icke-finansiell information används i 

större grad av finansanalytiker som har mindre erfarenhet och som analyserar ett större 

antal företag. 

Olbert (1992) fann i sin studie att den största delen, cirka 70 procent, av alla svenska 

finansanalytiker diskuterade mellan en till tre gånger per år med företagsledningen i de 

bolag som de följde. Det framkom också att finansanalytiker ansåg att privat information 

som uppkom i dessa samtal med företagsledningar var av stor vikt. Finansanalytikerna ansåg 

nämligen i genomsnitt att diskussioner med företagsledningens betydelse var 4,3 på en skala 

mellan 1 till 5 där svaret 5 att informationen var mycket värdefull. Med tanke på Gleason och 

Lee (2003) påstående om att prognosens effekt beror på om en finansanalytiker kan tillförse 

marknaden med ny information som inte redan finns offentligt, bygger vi vår hypotes på att 

privat information är än viktigare idag och används i större grad nu än 1992, för att skapa 

fördelar. 

 Hypotes 8: Privat information/Icke finansiell kvalitativ information används i högre 

grad och är av större betydelse idag än 1992. 

 Hypotes 9: Icke-finansiell information används i större grad av svenska 

finansanalytiker som har mindre erfarenhet och som analyserar ett större antal 

svenska företag. 

3.5 Redovisning av finansiell information 

3.5.1 Finansiell Information 

Redovisningssystem och redovisningsdata har alltid varit något som funnits historiskt sett. På 

flertalet ställen runt om i världen har forskare funnit spår som tyder på redovisningens vara 

eller inte vara. Detta visar på att redovisningsinformation alltid har varit intressant för 

människan och dess prestationer (Schroeder och Clark, 1998). 



37 

 

Soderstrom och Sun (2007) argumenterar för att redovisningen och dess standarder som 

följs av revisorerna påverkar redovisningens kvalitet. Därför menar de att en introduktion, 

eller förändring, av nya standarder skall påverka kvaliteten i redovisningen hos företag. De 

menar att introduktionen av IFRS has lett till att de flesta länder i Europa har fått ändra sina 

redovisningsstandarder och därför torde även kvaliteten i deras redovisning påverkas. 

Under 1990- och 2000-talet har förändringar inom finansiell - och redovisningsreglering 

bidragit till en signifikant ökning av obligatoriska upplysningar av företag till externa 

användare av informationen. Utöver det, har de tekniska framstegen samt finansiella 

områdets utveckling gjort det betydligt svårare för företag att förmedla information om dess 

prestationer på ett tydligt och informativt sätt. Resultatet av dessa svårigheter har lett till en 

oro över effektiviteten i förmedling av information från företag och förmågan för investerare 

att kunna fatta välgrundade beslut baserade på den informationen (Lehavy et al., 2011). 

Redovisningen kan delas in i i två större delar, en intern och en extern del. Deras 

gemensamma syfte är att tillgodose intressenter och beslutsfattare med information. Det 

gemensamma syftet delas som sagt in i två delar; den interna redovisningen tillgodoser de 

interna beslutsfattarna (till exempel den verkställande direktören och företagsledningen) 

medan den externa redovisningen tillgodoser de externa beslutsfattarna (till exempel 

aktieägare, investerare, leverantörer och Kunder). Beslutsfattarna skiljer sig åt på det sättet 

att de interna beslutsfattarna har tillgång till all information, publicerad och icke-publicerad 

information. Externa beslutsfattarna däremot får nöja sig med enbart publicerad 

information (Smith, 2006). 

3.5.1.1 Intern redovisning 

Den interna redovisningens största syfte är att tillgodose företagets ledning med den 

information de behöver för att underlätta deras arbete. Exempel på detta kan vara planering 

eller kontroll över företaget (Smith, 2006). 

3.5.1.2 Extern redovisning 

Den externa redovisningens främsta syfte är att förmedla information om företaget till dess 

externa intressenter. En av anledningarna till att detta är relevant för företagen är för att 
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företagen är beroende av intressenternas kapital för att bedriva sin verksamhet. Därför är 

det viktigt att företagens externa redovisning förmedlar information gällande dess 

ekonomiska status till användare utanför företaget, som inte kan ta fram den informationen 

själva (Smith, 2006). 

Beslut rörande finansiell rapportering påverkar direkt, och indirekt, den informationen som 

finns i de finansiella rapporterna som användarna av finansiell information använder. Detta 

kan i sin tur påverka vilka val informationsanvändarna sedan står inför. Det finns två sätt att 

bedöma hur stora effekterna blir vid beslut rörande finansiell rapportering (Deegan och 

Unerman, 2008); 

 Att bestämma effekten av informationen baserat på de enskilda 

informationsanvändarna 

 Att bestämma effekten av vad offentliggörande av information gör med 

aktiekurserna 

Det har genomförts en del studier som använder börskurser som bas för utvärdering av 

redovisningsinformation (Dechow, 1994). 

Enligt Dechow (1994), kan vinst förväntas vara ett mer användbart mått på ett företags 

prestanda än kassaflöden då vinst förväntas ha färre problem med timing och matchning. 

En aktiekurs reaktion på ny information används för att se om informationen i 

tillkännagivandet har informationsinnehåll, medan ett starkt samband mellan finansiell 

information och aktiepriser/avkastningar över en längre tid indikerar på att informationen 

tillhandahållen av redovisningssystemet reflekterar information som används av 

kapitalmarknaden. Denna information kommer från flera olika källor (Deegan och Unerman, 

2008). 

Vi baserar en hypotes på oron att redovisning blivit sämre och att finansanalytiker då anser 

att informationskällor från årsredovisningar är av mindre betydelse. 

 Hypotes 10: Informationskällor i årsredovisningen har blivit mindre värdefulla för 

finansanalytiker. 
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3.6 Prognospricksäkerhet 

Eftersom finansanalytiker är de viktigaste användarna av finansiella rapporter bör deras 

prognospricksäkerhet påverkas av förändringar i den finansiella rapporteringen. Inte nog 

med att analytikerna anses vara de som använder de finansiella rapporterna mest, de anses 

även vara sofistikerade användare (Schipper, 1991; Revsine et al., 2004). Det vill säga 

användare som kan tolka informationen korrekt och minimera felen i feltolkningar. Således 

torde en högre kvalitet i redovisningen leda till en högre kvalitet i prognospricksäkerheten 

(Schipper, 1991). 

En aktiekurs reaktion på ny information används för att se om informationen i 

tillkännagivandet har informationsinnehåll, medan ett starkt samband mellan finansiell 

information och aktiepriser/avkastningar över en längre tid indikerar på att informationen 

tillhandahållen av redovisningssystemet reflekterar information som används av 

kapitalmarknaden. 

Deegan och Unerman (2008) finner att aktiekurser reagerar på offentliggörande av finansiell 

information och att samma information på lång sikt visar starkt samband med aktiepriser 

och avkastningar så kan följande konstateras; finansiell rapportering påverkar 

prognospricksäkerheten på både kort och lång sikt. 

Soderstrom och Sun (2007) argumenterar för att redovisningen och dess standarder som 

följs av revisorerna påverkar redovisningens kvalitet. Därför menar de att en introduktion, 

och förändring, av nya standarder skall påverka kvaliteten i redovisningen hos företag.  

Ett exempel på större förändringar som till viss del kan vara med och bidra till en eventuell 

skillnad mot 1992 är introduktionen av IFRS. IFRS är en internationell redovisningsstandard 

som implementerades senast 2005. Den har lett till ett skift i redovisningen ifrån att ta upp 

historiska kostnader till att istället försöka använda sig av rättvisande värden. Tanken med 

detta är att IFRS skall ge en bättre uppskattning av tillgångars värde och således även ge en 

bättre uppskattning av den ekonomiska verkligheten då tillgångars värde ändras med tiden. I 

förlängningen är meningen att detta leder till en ökad kvalitet av redovisningen. En nackdel 

är dock att det ger beslutsfattare och revisorer en större möjlighet att förändra, och 
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förvränga, värdena om de så vill, vilket i sin tur försämrar kvaliteten på redovisningen 

(Omrod och Taylor, 2004). 

Det har bevisats att utländska finansanalytikers precision i prognoser vid värdering av aktier 

har ökat i samband med att IFRS infördes 2005. Däremot finns det inga bevis på att lokala 

finansiella analytikers prognospricksäkerhet har blivit bättre (Tan et al., 2011). 

 Proposition 1: Förändringar i användande av värderingsmodeller och 

informationskällor har påverkat prognospricksäkerheten hos finansanalytiker 
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3.7 Sammanfattning av hypoteser 

3.7.1 Fundamental -, teknisk och beta analys 

Hypotes 1: Den fundamentala analysen används i lika stor grad idag som 1992. 

Hypotes 2: Teknisk analysen används i större grad idag än 1992. 

Hypotes 3: Beta analys används i lägre grad idag än 1992. 

3.7.2 Kassaflödesvärdering och Relativvärdering 

Hypotes 4: Kassaflödesvärdering används mer idag än 1992. 

Hypotes 5: Vid kassaflödesvärdering behövs det mer information och längre tidsperiod. 

Hypotes 6: Kassaflödesvärdering används i högre grad av nyutexaminerade finansanalytiker. 

Hypotes 7: P/E-tal vid värdering av aktier används i lika stor utsträckning idag som 1992. 

3.7.3 Privat information 

Hypotes 8: Privat information/Icke finansiell kvalitativ information används i högre grad och 

är av större betydelse idag än 1992. 

Hypotes 9: Icke-finansiell information används i större grad av svenska finansanalytiker som 

har mindre erfarenhet och som analyserar ett större antal svenska företag. 

3.7.4 Redovisning 

Hypotes 10: Informationskällor i årsredovisningen har blivit mindre värdefulla för 

finansnalytiker. 

3.7.5 Prognospricksäkerhet 

Proposition 1: Förändringar i användande av värderingsmodeller och informationskällor har 

påverkat prognospricksäkerheten hos finansanalytiker. 
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4. Empirisk Metod 

 den empiriska metoden beskrivs den undersökningsmetod som studien baseras på. 

Själva undersökningsmetoden börjar med en kvalitativ datainsamling genom en 

intervju och sedan en kvantitativ datainsamling som sker med hjälp av en 

enkätundersökning. Det förklaras även till vilken population studien riktar sig till och urvalet 

som gjorts av denna population. Dessutom ges en beskrivning till de olika variabler som finns 

med i studien och hur dessa variabler operationaliseras till kvantitativa variabler som är 

mätbara. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Syftet med denna studie är att kartlägga vilken information finansanalytiker använder som 

underlag vid prognos 2011 i jämförelse med 1992.  

För att infria detta syfte, med hjälp av en deduktiv ansats, skall vi göra en förklarande studie, 

som upprättar samband mellan variabler (Saunders et al., 2009). Vi skapade ett antal 

hypoteser för att besvara detta samband och det kräver en viss data. Med tanke på att 

studien bygger på en deduktiv ansats betyder det att den mest lämpliga 

undersökningsmetod, för att få den data som behövs, är en kvantitativ undersökning 

(Bryman och Bell, 2005) av finansanalytikernas informationsanvändande vid prognoser idag.  

En fördel med den kvantitativa undersökningsmetoden är att den kan behandla en större 

mängd av observationer än en kvalitativ undersökningsmetod. Det gav oss alltså möjligheten 

att undersöka fler respondenter än om vi enbart använt oss av kvalitativ 

undersökningsmetod då vi inte hade kunnat studera ett tillräckligt stort antal 

finansanalytiker för att kunna dra generella slutsatser. Därmed skulle vi heller inte kunnat 

förkasta eller acceptera de hypoteser som finns med i studien och inte heller kunna förklara 

om det finns några samband av förändring i användning av information och 

värderingsmodeller hos finansanalytiker och om det haf effekt på precision i prognoser 

(Jacobsen, 2002). 

I 
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4.2 Undersökningsdesign 

4.2.1 Surveyundersökning 

Tanken med undersökningen är att kartlägga den information som finansanalytiker använder 

som underlag vid prognos 2011. Det innebär att det krävs en undersökningsdesign som 

möjliggör att vi kan ta del av information från ett stort antal finansanalytiker, vilket uppfyller 

syftet med att generalisera våra slutsatser till alla svenska finansanalytiker. Den design som 

är lämplig för den typen av undersökningar är en surveyundersökning eftersom den tillåter 

en stor datainsamling på ett ekonomiskt sätt (Saunders et al., 2009). Med tanke på att vi har 

tänkt kartlägga informationen som finansanalytiker använder som underlag till prognos 2011 

var en surveyundersökning även att föredra eftersom den designen genomförs vid en 

specifik tidpunkt och tillåter studier av relationer mellan variabler (Bryman och Bell, 2005). 

Det finns även fler fördelar som visar på att en surveyundersökning är lämplig för vår studie 

och dessa är att en surveyundersökning kan förknippas med en deduktiv ansats, att de är 

lätta att förklara, förstå och jämföra (Saunders et al., 2009). 

Varken en fallstudie eller en experimentell undersökningsdesign hade tillåtit oss att uppfylla 

syftet med denna studie. Fallstudien ses nämligen inte som användbar eftersom att den har 

fokus på ett specifikt fall eller händelse (Bryman och Bell, 2005), vilket innebär att vi inte 

skulle kunnat dra generella slutsatser av den designen. Den experimentella designen anses 

inte heller lämplig för vår studie eftersom den på liknande sätt, som fallstudier, inte kan 

generaliseras till populationer (Yin, 2007). 

4.2.2 Longitudinell undersökningsdesign 

Eftersom vi även har som syfte att jämföra den data vi har för 1992 och 2011 krävs det en 

undersökningsdesign som tillåter en studie över två tidpunkter. Det innebär att vi använder 

oss av en longitudinell undersökningsdesign för studien som helhet då den nämligen har som 

styrka att den tillåter att studera förändringar över tid, vilket uppfyller studiens syfte. Den 

vanligaste frågan vid en longitudinell design är att besvara huruvida något förändrats över 

tid (Saunders et al., 2009). Designen ger oss alltså möjlighet att besvara vår 

problemformulering.   
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Dock är tidsbegränsningen ett problem för många longitudinella studier då det inte finns 

tillräckligt med tid att endast använda primärdata för studien. Däremot kan sekundärdata ge 

en möjlighet att ändå kunna fullfölja en jämförelsestudie. Då är det viktigt att primärdata 

och sekundärdata är insamlade med liknande metoder för att en tillförlitlig jämförelse 

mellan dem skall kunna förekomma. Därmed har vi utformat vår surveyundersökning att den 

besvarar liknande frågor som Olbert hade med i sin studie från 1992, men även lagt fokus på 

förändringar i till exempel teknik, redovisningsprinciper och vilken 

information/värderingsmodeller som är viktiga eftersom de kan förklara skillnader hos 

finansanalytikers användning av information och värderingsmodeller. Det kan också ofta visa 

sig användbart att jämföra primärdata med sekundärdata eftersom egna resultat kan sättas i 

ett mer allmänt sammanhang (Saunders et al., 2009). 

4.3 Datainsamling 

För att infria vårt syfte har vi ett behov av att samla in data som tillåter att besvara de 

hypoteser som vi har. Därmed har vi utformat en undersökningsdesign, som tillåter att samla 

in primärdata och sekundärdata, som innefattar ett antal moment. Vi inleder studien med 

moment ett, vilket är att samla in sekundärdata från Olberts enkät 1992. De data som 

krävdes från 1992 är vilken information som svenska finansanalytiker använder som 

beslutsunderlag vid företagsvärdering. Det gav en förståelse av hur det såg ut tidigare och 

var en förutsättning till jämförelse med 2011. 

Därefter konstruerade vi en förundersökning, som är moment två. Förundersökningen 

genomförs med en intervju av en finansanalytiker i samband med pilot test av enkäten, som 

underlättar framtagandet av enkätutformning.  

Det tredje momentet är insamling av primärdata som sker med en enkätundersökning. Den 

ger oss de data som krävs för att jämföra med Olberts studie från 1992. En 

enkätundersökning är nämligen lämplig för vår studie eftersom vi använder oss av en 

surveyundersökningsdesign (Bryman och Bell, 2009) och eftersom den då kan jämföras med 

en tidigare liknande enkät (Saunders et al., 2009).  

Det fjärde och sista momentet är att samla in sekundärdata angående finansanalytikers 

precision i prognoser åren 1992 och 2011. Dessa data hämtar vi ifrån I/B/E/S (Institutional 
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Brokers’ Estimate System) på databasen Datastream (I/B/E/S, 2012-04-01).  Jämfört med 

andra pricksäkerhetsdata har I/B/E/S framförallt två attribut som är bättre än till exempel 

Value Line som också sparar finansanalytikers prognosprecision. I/B/E/S är bättre än Value 

Line då I/B/E/S uppdateras med ny data av resultat av finansanalytikers pricksäkerhet i 

prognoser varje månad medan Value Line endast gör det en gång i kvartalet. Det innebär att 

I/B/E/S ger ut prognosprecisionsdata som är närmre daterade till vinst tillkännagivande hos 

företagen. En annan fördel med I/B/E/S är att de prognospricksäkerhetsdata baseras på 

många analytikers prognoser (Ramnath et al., 2008), vilket innebär att det är lättare för oss 

att använda då vi skall generalisera våra resultat.  

Enligt Brown och Sivakumar (2003) måste det även tas hänsyn till hur prognoserna är 

skapade.  I I/B/E/S sparas de prognoser som baseras på EPS (earnings per share) hos en aktie 

jämfört med Compustat, som även de sparar finansanalytikers prognospricksäkerhet, som 

sparar prognoser baserade på operativa resultat. EPS förutsäger framtida vinster bättre, är 

närmre associerat med aktiekursen och producerar en högre korrelation mellan prognosfel 

och avkastning.  

4.4 Förundersökning 

För att skapa oss en uppfattning om vilken typ av information en finansanalytiker använder 

som underlag för prognos gjordes först en förstudie i form av en intervju och ett pilot test av 

enkäten. Det förklaras även nedan vilka fördelar en förundersökning kan ge och vilken form 

av förundersökning är lämplig för just vår studie. 

4.4.1 Intervju 

Saunders et al. (2009) hävdar att användandet av intervjuer kan underlätta att ge tillförlitlig 

och giltig information som är relevant till de forskningsfrågor och syften som en studie har.  

Vi har använt oss av en semistrukturerad intervju som en del av förundersökningen då den 

till synes var mest lämplig för denna studie eftersom den, i en förklarande studie, ger 

möjligheten att undersöka relationer mellan variabler och att den även kan medverka till att 

identifiera frågor som kan användas i en strukturerad enkät (Saunders et al., 2009). En 

semistrukturerad intervju ger även oss möjligheten att tolka svar som vi får. Intervjuade 
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personer kan använda ord och idéer på ett specifikt sätt som gör att möjligheten att tolka 

dessa ger ett större djup och användningsområde till det data som vi samlar in (Saunders et 

al., 2009). Intervjuade personer kan även, i semistrukturerade intervjuer, börja reflektera 

över ämnen som inte ingår i den specifika frågan eller ämnen som den som intervjuar inte 

tänkt på (Bryman och Bell, 2005). Detta leder till att även om frågorna är bestämda kan 

information rörande andra ämnen inkluderas i intervjun och bidrar till att insamlingen består 

av bättre och bredare data (Saunders et al., 2009). 

Intervjun genomfördes med en bekant, finansanalytiker X, till författarna av uppsatsen. 

Detta urval faller inom ramen av bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är ett urval där 

någon i forskarens närhet är den som medverkar. Det kan vara alltifrån kollegor, studenter, 

bekanta etcetera (Bryman och Bell, 2005). Anledningarna till att vi har använt oss av 

bekvämlighetsurval är att flera, men den enskilt största är att vi blivit hänvisade till 

rapportsäsong (rapportsäsong är då företagen släpper sina rapporter, som är en av 

finansanalytikernas stressigaste period på året) då vi varit i kontakt med flera stora 

analysavdelningar (Nordea, Swedbank, Handelsbanken bland annat). En bekant på en 

mindre firma ställde upp att på sin fritid bli intervjuad. Vid användning av 

bekvämlighetsurval är det dessvärre omöjligt att generalisera svaren (Bryan och Bell, 2005) 

men det påverkar inte oss till en så stor grad då intervjun enbart är ett kompletterande steg 

till utformningen av slutenkäten. Valet av att använda en intervju ansikte mot ansikte och 

inte över telefon grundade sig i att det är lättare att se att respondenten besvarar frågorna 

på ett korrekt sätt och även att känna av hur sanningsenliga svaren är (Denscombe, 2009). 

Vi antecknade mycket av den information och de kommentarer som respondenten gav då 

denne besvarade de frågor vi ställde vid intervjun. Vi spelade även in intervjun med en 

diktafon eftersom det bidrar till en noggrannare analys av informationen och att vi verkligen 

får med alla svar, vilket det annars fanns chans att missa (Bryman och Bell, 2005). All denna 

information och kommenterar används, som tidigare beskrivits, som ett komplement till 

enkäten. Pilot enkäten, som beskrivs nedan, gav även en indikation på hur vi skulle förtydliga 

och förändra frågor men visade även på hur vi kan operationalisera våra hypoteser.   
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4.4.2 Pilot enkät 

Precis som för intervju använde vi oss av bekvämlighetsurval vid pilot testet av enkäten och 

har ingen större inverkan på enkätens generalisering eftersom det endast är ett prov av 

enkäten. Tanken med pilot testet av enkäten är att kunna förtydliga och förfina enkäten för 

att respondenter inte skall ha några problem med att besvara enkäten samt att det tillåter 

att bedöma enkätfrågorna utifrån ett metodkritiskt synsätt, nämligen utifrån validitet och 

realibiltet. Initialt är det även viktigt att låta en expert eller en kunnig besvara och 

kommentera hur representativa och lämpliga frågorna i enkäten är (Saunders et al., 2009).  

Vi har alltså därmed gjort en förundersökning där finansanalytikern X har besvarat och 

kommenterat våra frågor i enkäten. Därigenom har vi kunnat förändra vissa frågor som 

ansågs oklara men även kunnat lägga till ett par svarsalternativ, vilka ansågs viktiga av 

finansanalytiker X. Vidare förklaras att en förundersökning bör genomföras trots tidspress, 

för annars finns det ingen vetskap om enkäten kommer fungera överhuvudtaget (Saunders 

et al., 2009).  

4.5 Enkätutformning 

 

Figur 2: Visar olika utformningar av enkäter (Saunders et al., 2008) 

Enkäter 

Självadministrerade 

Internet och intranet-
förmedlade 

frågeformulär 

Post eller mail-
frågeformulär 

Utdelning och 
insamlingsformulär 

Intervjuadministrerade 

Telefonfrågor 
Strukturerade 

intervjuer 
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För att uppnå syftet med denna studie krävs det att vi kan ta del av vilken information och 

värderingsmodeller som finansanalytiker använder idag. För att ta del av den informationen 

valde vi att använda oss av enkäter som skickas via internet, alltså till finansanalytikers 

mailadresser på det företaget de arbetar, eftersom vi har för avsikt att generalisera 

resultatet. Metoden att samla information med enkäter passade oss eftersom det gav oss 

möjligt att ta del av svar från en mängd respondenter snabbt och enkelt men även att 

administrationskostnader är lägre för enkäter i förhållande till postenkäter (Denscombe, 2009). 

En enkätundersökning anses också lämplig för vår studie eftersom vi använder oss av en 

surveyundersökningsdesign (Bryman och Bell, 2005) och eftersom den då kan jämföras med 

en tidigare liknande enkät. Enkäterna tillåter även att studera förhållande mellan variabler 

(Saunders et al., 2009), vilket är precis det vi skall göra. 

Däremot finns det även nackdelar med enkätmetoden som vi använder. Det finns nämligen 

risk för att respondenter mailadresser inte stämmer eller att de väljer att inte besvara 

enkäten överhuvudtaget (Bryman och Bell, 2005), vilket innebär att svarsfrekvensen riskerar 

att bli låg. Vidare påstår Bryman och Bell (2005) att det även är en nackdel att respondenter 

inte kan kommentera olika funderingar de har med enkäten. Det kan leda till att 

respondenterna tolkar frågor på olika sätt. Vi har även försökt motverka det med ett 

svarsfält där respondenten kan förklara egna kommentarer och funderingar, som kan 

komma att uppstå. 

Det finns även en risk för bortfall vid för många frågor, därmed måste enkäter ofta 

begränsas i storlek av antal frågor (Bryman och Bell, 2005). Vi har totalt 19 frågor, se bilaga, 

vilket kan tyckas vara många. Däremot har vi ett behov av många för att kunna få ett 

godtyckligt resultat och för att kunna dra jämförelser med Olbert (1992) krävde det att vår 

studie hade liknande antal frågor och liknande frågor. Olbert (1992) hade nämligen en 

svarsfrekvens på 42 % och det innebär att eftersom vår enkät liknar dennes att bortfallet på 

grund av för många frågor inte har alltför stor effekt på vår studie. 

Trots dessa nackdelar valde vi att använda oss av enkäter eftersom fördelarna väger över 

nackdelarna. Då det är lättare att administrera, möjlighet att studera förhållanden mellan 

variabler och att de blir lättare att jämföra med Olberts (1992) enkät. 
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4.6 Operationalisering 

I denna del av studien förklaras det hur vi kan uppnå vårt syfte med hjälp av våra hypoteser. 

För att kunna uppnå syftet krävs det att vi kan pröva de hypoteser som vi tagit fram i den 

teoretiska referensramen. Det innebär att vi måste operationalisera de hypoteser vi tagit 

fram (Holme och Solvang, 1997). En förutsättning för operationaliseringen är att de 

teoretiska begreppen utformas till begrepp som är kvantitativt mätbara, vilka de inte är från 

början (Saunders et al., 2009). För att de teoretiska begreppen skulle kunna mätas empiriskt 

skapades frågor i enkäten, se bilaga 2, vilka kan mätas empiriskt och besvara de hypoteser vi 

skapat (Holme och Solvang, 1997). Vidare i detta kapitel beskrivs beroende variabeln och 

vilka de oberoende variablerna är. 

4.6.1 Beroende, oberoende och kontroll variabler 

En beroende variabel påverkas då andra variabler förändras (Saunders et al., 2009). Vår 

beroende variabel blir därmed förändringen av pricksäkerhet i prognoser mellan 1992 och 

2011 eftersom att den påverkas av förändringen, mellan 1992 och 2011, i vilka 

informationskällor och värderingsmodeller som en finansanalytiker använder. Den sist 

nämnda förändringen är alltså de oberoende variablerna som ger upphov till förändring i 

beroende variabeln (Saunders et al., 2009). Prognospricksäkerheten diskuteras inte i 

enkätfrågorna utan hämtas från Datastream. Själva förändringen i pricksäkerhet mäts 

procentuellt av hur väl prognoser slog in.  

Våra oberoende variabler är de faktorer som har inverkan på beroende variabeln. Dessa 

faktorer är förändringar i informationskällor och värderingsmodeller som finansanalytiker 

använde mellan 1992 och 2011. Vi visar hur vi operationaliserar de oberoende variablerna, 

för att göra dem empiriskt mätbara i en tabell nedan samt hur vi tar hänsyn till kontroll 

variabler som både har inverkan på oberoende och beroende variabler (Saunders et al., 

2009). Tabellen nedan visar alltså en sammanställning som vi gjort. Där beskriver vi vad 

frågorna i enkäten baseras på så som tidigare forskning och teoretiskt perspektiv.  
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Teoretiskt 
perspektiv 

Tidigare Forskning 
Oberoende 
variabler: 

Operationalisering Fråga 

Redovisning 

Deegan & Unerman, 
2008; Dechow, 1994; 

Soderstrom & Sun, 
2007; Schroeder & 
Clark, 1998; Smith, 

2006; Artwood, 2011 

Redovisning 

 

13 & 17 

Offentlig 
information 

Bettman et al., 2009; 
Lev & Thiagarajan, 

1993; Freid & Givoly, 
1982 

Fundamental 
analys 

 

9, 10, 17 
& 19 

Historisk 
information 

Bettman et al., 2009; 
Brock et al., 1992; 

Hudson et al., 1996; 
Mills, 1997; Milionis & 
Papanagiotou, 2011; 

Fama, 1991 

Teknisk analys 

 

9 & 10 

Offentlig 
information 

Reinganum, 1981; 
Hansson & Wells 1987; 

Beta Analys 
 

9 & 10 

Privat 
information 

Orens & Lybaert, 2010; 
Albuquerque et al., 
2008; Zhang, 2001; 

Breton & Taffler, 2001; 
Mira & Taylor, 2011 

Privat 
information 

 

17 & 18 

Värderingsmodell
er 

Nilsson, 2009; 
Damodaran, 2002 

Olika 
värderingsmode

ller så som 
kassaflödesvärd

ering och 
relativvärdering 

 

11 - 16 

  
Kontroll 

variabler: 
  

Utbildningars 
inverkan på 

finansanalytiker 
Block, 1999 

Utbildning & 
Examensår 

 

8 

Skillnader hos 
finansanalytiker 

Olbert, 1992; Arnold & 
Mozier, 1984; Hägglund, 

2001 

Sysselsättning, 
Erfarenhet, 

Branschbevakni
ng, Mottagare 
av analys och 

Antal bevakade 
företag  

 

1 - 7 

Tabell 1: Operationaliseringstabell (egen tabell) 
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4.6.2.1 Finansanalytikern 

Frågorna ett till åtta är skapade för att vi skall kunna dela in materialet vi får från 

finansanalytikerna i mindre delpopulationer. Dessa frågor är; 

1. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

2. Har du under 2011/2012 arbetat med värdering (riktkurser-forecasts) av aktier i din 

yrkesutövning? 

3. Vilken är den huvudsakliga mottagaren av de företagsanalyser som du tagit fram? 

4. Hur många år har du arbetat med värdering av aktier i din yrkesutövning? var vänlig 

svara i antal år. 

5. Hur stor del av din vecka ägnar du normalt, direkt och indirekt år värdering av företag 

som är noterade på Stockholmsbörsen? 

6. Hur många olika företag analyserar du kontinuerligt under ett år? 

7. Ange vilka branscher du kontinuerligt följer (hämtat från Global Industry 

Classification Standard (GICS) 

8. Vilka utbildningar har du genomfört och när tog du examen? 

Med dessa frågor kan vi belysa olika skillnader hos finansanalytiker som kan tänkas 

uppkomma. Det har nämligen tidigare påvisats av Barron et al. (2002) att det finns skillnader 

hos finansanalytiker, som till exempel att vissa finansanalytiker kan använda viss 

information, så kallad O-information, som de har god kunskap och erfarenhet av som fördel 

vid värdering av företag. Även Ramnath et al. (2008) påpekar att det finns skillnader, så som 

incitament, hos finansanalytiker som har inverkan på vilken information och 

värderingsmodeller de använder.  

De indelningar av finansanalytiker vi avser att använda oss är sysselsättning, vilken typ av 

utbildning samt vilket år examen togs, vilken/vilka branscher, antalet företag de följer, hur 

stor av arbetsvecka som går åt till att värdera aktier och vem som är den huvudsakliga 

mottagaren av analysen är. Dessa indelningar har använts i tidigare forskning (Olbert, 1992 

och Arnold och Moizer, 1984) och beroende på svarsfrekvens ämnar vi därmed att försöka 

använda dem. Tanken med det är att möjliggöra en god jämförelse. Däremot har vi utöver 

dessa lagt till indelningen utbildning och examensår då detta är viktigt att studera eftersom 
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det kan bidra till generella skillnader till vilken information och värderingsmodeller en 

finansanalytiker använder. Det är en indelning som även använts i tidigare studier (Block, 

1999).  

Frågorna ett till åtta samlar alltså in data om de olika indelningarna av finansanalytiker. 

Fråga två fungerar som en filterfråga där endast ja och nej kan anges som svar. Tanken med 

fråga två är att filtrera bort de som inte arbetat med företagsvärdering under 2011/2012 och 

därmed kommer vi inte använda den data. 

 4.6.2.2 Fundamental -, teknisk – och beta analys 

För att underlätta att mäta fundamental analys särskiljer vi den från de värderingsmodeller 

som baseras på fundamentala värden så som kassaflödesvärdering eller relativvärdering. 

Alltså tolkar vi endast den mest grundläggande offentliga informationen, som fundamentala 

värden. Den fråga som vi använder oss är; 

9. Hur ofta använder nedanstående faktorer vid värdering av aktier? 

Tanken med fråga nio är att undersöka hur frekvent de använder olika faktorer vid värdering 

av aktier och en av faktorerna är fundamental analys. Fråga nio besvaras i en femgradig 

likert-skala där svarsalternativen är; Nästan alltid 96%-100%, Vanligen 66%-95%, Ibland 36%-

65%, Sällan 6%-35% Nästan aldrig 5%-0%. Vi använder en likert-skala då den använts i 

tidigare studier (Olbert, 1992; Arnold och Mozier, 1984) och därmed kan vi jämföra 

frekvensen av användandet idag gentemot 1992.  

Då fundamental analys övergriper så pass stor del av information som företag delar ut 

offentlig och att 90 procent av finansanalytiker i Sverige använde den analysen 1992 (Olbert, 

1992) försöker vi även dela in den i mindre faktorer då vid skall mäta hur värdefull 

fundamental analys är vid aktievärdering. Dessa faktorer mäts i fråga 17 och 19. 

17.  Hur värdefull anser du att nedanstående informationskällor vara vid värdering av 

aktier?  

19. Hur värdefull anser du att nedanstående faktorer vara vid värdering av aktier? 
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Exempel på dessa faktorer är nettoomsättning, rörelseresultat, etcetera, vilka ger än djupare 

förståelse av den fundamentala analysen och vi ansåg att det inte skulle varit tillräckligt att 

använda fundamental analys som ett svarsalternativ då den innehåller så pass många olika 

viktiga informationskällor. Frekvensen av användandet av dessa faktorer mäts procentuellt 

men även varför finansanalytiker använder dem. Den indelningen har även använts i tidigare 

studier (Olbert, 1992; Arnold och Mozier, 1984) och kan därmed ge en god jämförelse. 

Resultaten i dessa studier visar på att information som baseras på vinst är viktig vid en analys 

av värdet på aktier medan information från balansräkningen inte är av samma betydelse, om 

ens någon betydelse alls (Breton och Taffler, 2001).  

Precis som tidigare nämnt är tanken med frågorna nio och tio att studera hur frekvent 

finansanalytiker använder sig av olika faktorer vid företagsvärdering. Frekvensen av 

användandet av teknisk analys och beta analys är en av de faktorer som respondenterna kan 

besvara. För att mäta hur frekvent finansanalytiker använder teknisk analys och beta analys, 

används samma femgradiga likert-skalor som beskrivit tidigare. Tanken är att vi även här 

skall kunna dra en jämförelse mellan frekvensen av användning av teknisk analys och beta 

analys idag gentemot 1992. Men även ge en indikation på varför det är skillnad, om det nu är 

det, och om kritiken om att den tekniska analysen är överflödig då marknaden är effektiv på 

halvstark och stark nivå (Hägg, 1989) haft inverkan på användandet av den. Med denna 

information skall vi kunna mäta och besvara om hypoteserna vi för om teknisk analys 

stämmer. 

4.6.2.4 Privat information 

En del av fråga 17 och fråga 18 berör privat information och tillhör den starkt effektiva 

marknadshypotesen. Den privata informationen eller icke-finansiella kvalitativ information 

förklarar en finansanalytikers prognos av företagsvärdering bäst. Speciellt i en analys av 

företagets ledning och strategi (Breton och Taffler, 2001).  

17.  Hur värdefull anser du att nedanstående informationskällor vara vid värdering av 

aktier? 
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I fråga 17 får respondenten rangordna hur värdefull olika informationskällor är och där är 

enskilda diskussioner med företagsledning med som ett svarsalternativ, vilket kommer tolkas 

som privat information. Därmed kan vi studera vilka/vilken informationskälla som anses 

mest värdefull vid en företagsvärdering och om privat information anses vara värdefull eller 

inte för finansanalytikern. Det är viktigt att förstå med tanke på att Gleason och Lee (2003) 

finner att prognosens effekt beror på om en finansanalytiker kan tillförse marknaden med ny 

information som inte redan finns offentligt. Vi försöker även mäta privat på ett sådant sätt 

att den kan jämföras med 1992. Vi använder därmed samma svarsalternativ; 1 som inte är 

alls värdefull, 2, 3, 4 och 5 som är mycket värdefull, som använts i tidigare studier (Olbert, 

1992). 

18. Hur ofta, i genomsnitt per företag, för du diskussioner med företagsledningen under 

ett år?  

Fråga 18 mäter alltså hur frekvent enskilda diskussioner förs med företagsledningen och 

tanken med den frågan är att den skall bidra till att visa på hur viktigt privat information är 

för finansanalytikern och hur stor betydelse det har för en prognos av ett företags värde. 

4.6.2.5 Värderingsmodeller 

För att studera skillnader i värderingsmodeller använder vi tre frågor, vilka är; 

10. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid värdering av aktier? var vänlig 

kryssa för ett alternativ för varje faktor 

11. Har ni på er arbetsplats andra modeller, än de som tas upp i föregående frågor, som 

du använder vid värdering av aktier? 

12. Vilka större skillnader i arbetsmetoder/modeller för värdering av aktier har du 

upplevt under din yrkesverksamma tid och hur har det påverkat ditt sätt att arbeta? 

Vi fortsätter alltså oss av att använda oss av liknande frågor som under de andra 

kategorierna för att göra det så enkelt som möjligt att svara på frågorna. Värderingsmodeller 

är något som är oerhört viktigt för finansanalytiker och som tidigare förklarat är letandet 

efter en optimal värderingsmodell något som eftersträvas (Ramnath, 2008; Olbert, 1992). Vi 

mäter alltså värderingsmodeller i lägre kategorier så som kassaflödesvärdering och P/E-tal 
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precis på samma sätt som vid den fundamentala analysen. Vi gör det beroende på att vi vill 

få mer information om vilka modeller finansanalytiker använder och inte endast om att de 

använder en värderingsmodell. Frekvensen av användandet mäts procentuellt i samma 

likert-skala som tidigare, som också användes av Olbert (1992). Detta görs med tanke på 

Hägglunds (2001) uttalande om att värderingsmodeller används vid olika tillfällen och syften. 

Vi har också med en fråga om de använder egna företagsmodeller, så kallade in-house 

models, som kategori och vad dessa baseras på för att se om det sker en förändring mot mer 

eller mindre användande av sådana. Vi är medvetna om att respondenterna förmodligen 

inte vill dela med sig av sådan information då egna modeller kan ge så pass enorma fördelar i 

deras arbete men det vore väldigt intressant och se om de delar av sig av det och vad dessa 

modeller då baseras på. Vi kommer inte heller kunna dra en jämförelse mot 1992 men 

eftersom värderingsmodeller utvecklas kan det vara viktigt att ha kunskap om det och även 

kunna dra slutsatser om hur relevanta de är i dagens läge. 

Vi har även med tre frågor om hur långt tillbaka i tiden finansanalytiker beaktar information 

vid värdering av aktier och hur långt in i framtiden som finansanalytikern gör prognoser; 

13. Vid värdering av aktier, hur många årsresultat tillbaka i tiden brukar du normalt 

beakta i din analys? 

14. Vid värdering av aktier, hur långt in i framtiden brukar du normalt göra prognoser? 

15. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? 

Fråga 14 och 15 mäts i antal år och månader, och kan därmed jämföras med tidigare studie 

av Olbert (1992). Vi gör det främst för att se om det skett en förändring av 

kortsiktighet/långsiktighet i finansanalytikerns tänk och arbete vid värdering av företag samt 

om det kan ha inverkan på precision i prognoser. Fråga 16 används för att studera vilka 

faktorer vid värdering av aktier som prognostiseras och kan kopplas till fråga 14 och 15. 

4.6.2.6 Redovisning 

Tidigare forskning visar på att det är mer sannolikt att analytiker följer företag som förser 

dem med mer information eller med bättre kvalitet, vilket är ett krav för en god analys av 

företaget (Ramnath et al., 2008). Det betyder att redovisning är oerhört viktigt för 
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finansanalytiker och därmed viktigt för oss att mäta. Vi kommer även här mäta förändringen 

av hur värdefulla olika informationskällor i årsredovisningen är från 1992 och 2011. Vi 

kommer mäta precisionen under den tiden och därmed se om det är några skillnader. De 

frågor som mäter redovisningen baseras på om finansanalytikerna märkt några skillnader i 

arbetssätt och metoder som de använder vid värdering av aktier.. 

13. Vilka större skillnader i arbetsmetoder/modeller för värdering av aktier har du 

upplevt under din yrkesverksamma tid och hur har det påverkat ditt sätt att arbeta? 

Medan fråga 16 mäter hur värdefull de anser de olika delarna av redovisning är som 

informationskälla, så som till exempel årsredovisning, etcetera. 

16. Hur värdefull anser du att nedanstående informationskällor vara vid värdering av 

aktier? 

4.7 Urval och Population 

Den sista delen av deduktiv ansats är generalisering av studiens syfte. För att kunna 

generalisera regelbundenheter i mänskligt socialt beteende är det nödvändigt att välja ut ett 

stickprov/urval som är av tillräcklig numerisk storlek (Saunders et al., 2009). 

Vi avgränsar oss till att studera finansanalytiker, portföljförvaltare/kapitalförvaltare, 

fondförvaltare och börsmäklare/institutionsmäklare som alla arbetar i Sverige och som 

analyserar svenska publika företag, som population. Dessa publika företag är 

marknadsnoterade medan privata företag inte är det. Anledningen till den avgränsningen är 

att det är lättare för finansanalytiker att ta del av information hos publika företag (Nilsson et 

al., 2009), vilket innebär att alla finansanalytiker har all offentlig information från företagen 

och därmed bidrar inte den offentliga informationen till informationsasymmetri. Då skiljer 

inte precisionen i prognoser på basis av informationsasymmetri i offentlig information utan 

istället hur finansanalytikerna tolkar och mäter den offentliga informationen, och vilken 

privat information de använder.  

Det krävs ett urval som kan representera hela populationen. För det finns nämligen en risk 

för urvalsfel om stickprovet skiljer sig från populationen och resultatet kan då bli snedvridet 

(Denscombe, 2009).  
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För att kunna göra en så likartad studie som Olberts valde vi, precis som Olbert, att vända 

oss till Svenska Finansanalytikers Förening (SFF) för att få deras medlemsregister. Det var så 

Olbert gjorde för att få sina respondenter och det var vår initiala tanke. SFF ville dock inte 

lämna ut dessa uppgifter varpå vi fick välja ett annat tillvägagångssätt för att replikera 

Olberts studie. 

Då vi inte kunde använda oss av exakt samma tillvägagångssätt studerade vi Olberts 

respondenter. Detta gjorde vi för att kunna söka upp samma urval som Olbert haft. När vi 

haft Olberts urval klart för oss gick vi vidare med att söka upp de olika respondent-

grupperna. Vi har använt oss av internet för att lokalisera alla de respondenter vi har i vårt 

urval. Vi provade främst två olika sätt då vi letade fram finansanalytiker som värderar 

svenska publika företag. Den första metoden, som inte gav något vidare resultat, var att 

studera analytikerhus, banker och andra finansiella institut som arbetar med värdering av 

aktier och där identifiera finansanalytiker. Istället fann vi att det var lättare använda den 

omvända metoden. Att studera de svenska publika företagen från Large cap, mid cap och 

small cap på OMX-stockholm som svenska finansanalytiker värderade. Det visade sig att 

större delen av de företag som fanns på large -, mid – och small cap hade en 

analytikerförteckning över vilka finansanalytiker som analyserade företaget. Därmed kunde 

vi få fram namn, telefonnummer, mailadresser och vart finansanalytikerna arbetade. På så 

sätt fick vi fram vårt urval av finansanalytiker, till vilka vår enkät kommer att skickas ut till. 

Vissa av dessa finansanalytiker visade sig ha andra sysselsättning, som till exempel 

portföljförvaltare. Vi fick även fram fler portföljförvaltare genom att leta på olika företags 

hemsidor där de hade en sida där de visade upp sina samarbetare.  

Vi använder oss alltså av ett bekvämlighetsurval där vi letade upp de respondenter som 

fanns tillgängliga för oss att hitta på internet. Det kan innebära att urvalet blir något skevt 

och kan bidra till svårigheter att generalisera resultatet. Däremot motverkar vi dessa 

svårigheter genom att vi har försökt lokalisera hela populationen, vilket innebär att urvalet 

inte ligger långt ifrån hela populationen. Det visar sig exempelvis i att det endast är ett fåtal 

företag som inte hade en analytikerförteckning på sin hemsida och därmed är större delen 

av analytiker med i vårt urval. Hela urvalet är alltså framtaget från internet, vilket enligt 
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Bryman och Bell (2005)är ett skevt urval eftersom urvalet då har längre utbildning, är yngre 

och inte etniskt representativt. Däremot kan detta inte kopplas till vårt urval eftersom vi 

undersöker en yrkesgrupp vilka har en omfattande utbildning och då vi inte söker ett urval 

som är etniskt jämställt utan ett som är närliggande den totala populationen. 

Då Olberts population inte bara bestod av finansanalytiker utan även fondförvaltare 

(portföljförvaltare/kapitalförvaltare) så vände vi oss till morningstar.se och bad om en 

förteckning över deras fondförvaltare. Då fick vi en förteckning över fondförvaltare. 

4.8 Metodkritik 

En god design för en undersökning är viktig eftersom att sannolikheten att göra fel kan 

reduceras. För att minska sannolikheten för fel tas två faktorer hänsyn till och de är; 

tillförlitlighet(reliabilitet) och validitet (Saunders et al., 2009). 

4.8.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten är enormt viktigt för att minska fel och för att öka tillförlitligheten ser vi till 

att våra tekniker för att samla in data och analysmetoder ger konsistenta resultat (Saunders 

et al., 2009). Det är framförallt viktigt att ha en god tillförlitlighet i en kvantitativ studie 

(Holme och Solvang, 1997). För att öka tillförlitlighet tog vi hänsyn till om samma data kan ge 

samma resultat vid ett annat tillfälle, om samma resultat kan uppnås av en annan forskare 

samt transparens i hur data gav upphov till ett resultat (Saunders et al., 2009). 

Vi tog hänsyn för tillförlitlighet genom att vi använde en enkät där alla våra respondenter 

fick besvara samma frågor och därmed kunde vi uppnå en högre tillförlitlighet i studien 

(Hägg och Wiedersheim-Paul, 1994). För att ytterligare öka tillförlitlighet i studien 

genomfördes, som tidigare beskrivits, en förundersökning. Den förundersökningen ökar 

nämligen tillförlitligheten i både frågorna resultatet av enkäten (Holme och Solvang, 1997). 

Förundersökningen gav ju nämligen upphov till att finslipa formuleringen av frågorna i 

enkäten och även ta hänsyn till de kommentarer som respondenten hade i både intervju och 

pilot enkäten. 
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4.8.2 Validitet 

Utöver den goda tillförlitligheten som vi eftersträvar är även validitet i studien en viktig 

komponent då den visar på om resultaten av en studie verkligen stämmer. Ett problem som 

har inverkan på validiteten är huruvida en studie kan generaliseras (Saunders et al., 2009). Vi 

motverkade en lägre generaliserbarhet med använda en kvantitativ undersökningsdesign 

och genom att vi tog fram ett representativt urval, vilket var av tillräckligt stor numerisk 

storlek (Saunders et al., 2009).  

En annan faktor som har inverkan på validiteten i en studie är om enkäten mäter det som är 

tänkt för den att mäta (Bryman och Bell, 2005). För att öka validiteten i vår studie försökte vi 

även vara så tydliga vi kunde i själva forskningsprocessen, där val motiveras för att 

underlätta för läsarens förståelse av ämnet och hur problemformuleringen kan lösas. För att 

ytterligare styrka validiteten använde vi oss av liknande frågor som Olbert gjorde 1992 

eftersom att det då ger upphov till jämförelse och därmed uppnår vi även en högre 

tillförlitlighet och validitet i resultaten av jämförelsen mellan 1992 och 2011. 

4.9 Bortfallsanalys 

Totalt skickade vi ut vår enkät till 464 svenska finansanalytiker som analyserar de svenska 

publika bolagen på large -, mid - och small cap. Utav dessa 464 uppstod direkt ett bortfall av 

160 finansanalytiker beroende på oklara eller felaktiga mailadresser.  

Vidare uppstod ett bortfall som grundades i att respondenter inte kunde besvara enkäten av 

olika anledningar, vilket är vanligt enligt Jacobsen (2002). Bortfallet bestod av totalt 20 

finansanalytiker som till exempel hade slutat, var mammalediga eller inte ansåg sig kunna 

besvara enkäten beroende på att de inte arbetade med aktier. Det ger oss ett totalt urval av 

284 respondenter. Av dessa 284 respondenter svarade totalt 34 på enkäten som vi skickade 

ut. Däremot var tre av dessa svar ofullständiga och gick inte att använda. Det ger oss till slut 

en total svarsfrekvens av 10,9 %. 

Då Olbert hade en svarsfrekvens på drygt 42% så skiljer den sig ifrån vår svarsfrekvens på 

10,9%. Det kan tyckas vara en stor skillnad men det viktiga är att de svaren vi har fått in 

faktiskt är jämt fördelade över kategorierna. Olberts fördelning var 42% finansanalytiker, 
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35% portföljförvaltare samt 23% Övrigt. De som kategoriseras övrigt i kommer att placeras 

som finansanalytiker samt portföljförvaltare. Grundtanken bakom det är att de som 

kategoriserats som övrigt använder samma metoder att värdera aktier som finansanalytiker 

och portföljförvaltare. (Olbert, 1992; Moizer och Arnold, 1984). Det ger en fördelning i 

Olberts studie på 54,5% finansnalytiker och 45,5% portföljförvaltare. Vår fördelning vid 

samma uträkning blir 56,5% finansanalytiker, 43,5% portföljförvaltare och det finns ingen 

statistiskt signifikant skillnad mellan vår fördelning och Olberts (1992). Se bilaga 7 för 

uträkning av statistisk signifikans. 

4.10 Databearbetning 

Vår insamlade empiriska data analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS, där vi 

först analyserade varje variabel för sig för att sedan analysera dem tillsammans med 

varandra för att testa våra hypoteser. För en komplett kodningsmall över frågorna i enkäten 

se separat bilaga, Bilaga 4. Kodning av frågor och svar. 

4.10.1 Univariat analys 

För att beskriva enskilda variabler och deras förhållanden genomförs univariata analyser, där 

resultatet från enkäten presenteras i olika diagram, centralmått och tabeller. Vid univariata 

analyser brukar typvärdet vara det som används flitigast framför median- och medelvärdet. 

Detta för att studiens variabler till stor del är kvalitativa på nominal, men även ordinal, nivå 

vilket gör att ett rättvist medelvärde är svårt att beräkna. En nackdel med typvärdet är att 

det ger minst information av de tre centralmåtten men i de fall där det har varit möjligt har 

ett kompletterande medelvärde även räknats ut (Djurfeldt et al., 2010).  

Nästa steg är att undersöka spridningen i svaren. Spridningen undersöker vi för att se hur 

stora skillnader det är i svaren. För att undersöka spridningen och för att kunna mäta den 

används måttet modalprocent. Modalprocenten anger typvärdets andel i procent av alla 

respondenter. Det är ett tal som varierar mellan 0 och 100. Ju närmare 100 desto lägre är 

spridningen. Det vill säga en spridning på 100 innebär att alla respondenter har svarat med 

samma svar. Det kan vara intressant att mäta spridningen då vi kan ha samma typvärde men 

en stor skillnad i spridningen (Djurfeldt et al., 2010).  
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För att se om sambanden med Olberts studie är statistiskt signifikanta så kommer vi främst 

använda oss av ett så kallat Chi2 test. Chi2 testet är ett test som visar huruvida en variabels 

frekvensfördelning avviker ifrån en förväntad eller specificerad fördelning i populationen 

(Djurfeldt et al., 2010). Vi väljer då att specificera Olberts studie som en förväntad 

fördelning. 

4.10.2 T – test av medelvärde 

För att testa om ett medelvärde, från ett urval, skiljer sig signifikant från ett förväntat eller 

uppmätt medelvärde, kan en variant av ett t-test användas. T-testet utgår från en 

testfunktion som besvarar om stickprovet för en hypotes ligger innanför eller utanför de 

kritiska värdena. Är stickprovet utanför kan nollhypotesen förkastas (Djurfeldt et al., 2010). 

4.10.3 Bivariat analys 

För att styrka eller förkasta hypoteser som innehåller två variabler används bivariat analys. 

Det utförs för att testa samvariationen (korrelationen) eller sambandet mellan två variabler 

och vad den eventuella orsaksrelationen kan visa. I en orsaksrelation, som vi undersöka här, 

är det alltid minst en variabel som påverkar en annan. Det är då viktigt att ha koll på vilken 

som är beroende och oberoende, då det är den oberoende som påverkar den beroende och 

som då påverkar vilket resultat som erhålls (Djurfeldt et al., 2010). Även vid våra bivariata 

analyser kommer vi att använda oss utav Chi2 test men då för att se om det finns ett 

samband mellan vår insamlade data istället för att ställa våra svar gentemot Olberts. 

4.10.4 Multivariat analys 

För att kunna undersöka hur två eller fler oberoende variabler påverkar en beroende 

variabel används multivariat analys. Genom att studera flera oberoende variabler och dess 

samvariation kan det samtidigt urskiljas om och vilket samband de har, eller inte har, med 

det beroende variabeln. För att göra detta används oftast regressionsanalyser. En 

regressionsanalys är en modell där ett samband mellan två eller fler variabler studeras och 

hur väl en variabel (oberoende) kan förklara den beroende variabeln, kallat förklaringsgrad. 

För att se förklaringsgraden används r-square (r2)-värdet (Hair et al., 2010). 
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5. Empirisk analys 

 det femte kapitlet presenteras den empiri vi tagit fram med hjälp av enkätutskicket till 

finansanalytikerna. Därefter härleds de hypoteser vi tagit fram i den teoretiska 

referensramen till den empiri vi har genom att använda statistiska tester i SPSS för att 

analysera vår empiri och därmed kunna antingen acceptera eller förkasta våra hypoteser.  

 

5.1 Hypotesprövningar 

Hypoteserna behandlar till stor del förändringen i användning från Olberts studie från 1992. 

Hypoteserna 1, 2, 3, 4, 7 samt 8 bygger alla på förändring mot Olberts material och kommer 

därför att behandlas som univariata variabler med univariata analyser. Först kommer en kort 

redogörelse göras för Olberts resultat och de kommer presenteras i en frekvenstabell med 

tillhörande stapeldiagram. Därefter kommer en sammanställning av enkätsvaren, även dessa 

i frekvenstabell med tillhörande stapeldiagram, för att slutligen testas med hjälp av ett Chi2 

test mot Olberts svar för att se om det finns ett samband mellan enkätsvaren och Olberts 

svar. Utöver det kommer även en analys mot teorin att göras för att slutligen se om det går 

att acceptera eller förkasta hypotesen. 

Hypoteserna 5, 6 samt 9 berör förändring i variabler. Därför kommer här genomföras 

multivariata och bivariata analyser. Detta gör vi för att se om det finns linjära samband 

mellan variablerna och om det är så att dessa samband kan förklara utvecklingen som skett. 

Även här kommer en analys mot teorin att göras för att se om det går att förklara den 

förändring som skett, eller förklara varför det inte skett en förändring. Därefter kommer vi 

med våra test att antingen acceptera eller förkasta hypotesen. 

Hypotes 10 kommer vara en blandning av flera mindre underhypoteser där vi tittar 

övergripande på framförallt innehåll i årsredovisningen och hur den förändringen har sett ut 

gentemot Olberts. Här kommer vi sammanställa Olberts resultat och vårt resultat i 

lättöverskådiga tabeller för att sedan analysera materialet med ett t-test av medelvärdet. 

I 
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I proposition 1 kommer vi undersöka prognospricksäkerheten. Anledningen till att den 

benämns proposition är för att vi inte kan koppla enskilda prognoser till enskilda analytiker 

och därför blir jämförelsen högst generell. 

Tabeller och uträkningar som inte redovisas i löpande text kommer finnas längre bak i 

arbetet, som bilagor. 

5.2 Hypoteser om fundamental -, teknisk – och beta analys  

5.2.1 Hypotes 1: Den fundamentala analysen används i lika stor grad idag som 

1992. 

Fundamental analys är den vanligaste analysen av aktier under 1992. Totalt sett använde 90 

procent av finansanalytikerna nästan alltid fundamental analys enligt Olbert (1992). Enligt 

tidigare empiri används alltså den fundamentala analysen av i princip alla finansanalytiker. 

Med tanke på hur finansanalytiker uppfattar sig själva att skapa mervärde då de använder 

sig av fundamental analys (Barker, 1999) och den omfattning som den fundamentala 

analysen användes 1992 har vi skapat en hypotes om att den fundamentala analysen 

fortfarande är av stor relevans och används i lika stor utsträckning idag.  

För att kontrollera om det skett en förändring av användandet av fundamental analys 

använder vi oss av en ett signifikanstest mellan användandet av fundamental analys idag 

jämfört med 1992. Utifrån det testet kommer vi alltså statistiskt att antingen kunna 

acceptera eller förkasta hypotesen om att fundamental analys används i lika stor 

utsträckning idag som 1992.  

I Hypotes 1 har vi använt oss utav en kvalitativ variabel på en ordinal skala. Först presenterar 

vi Olberts resultat 1992 med hjälp av typvärdet som centralmått, modalprocenten som 

spridningsmått, frekvenstabell, stapeldiagram samt Chi2 test av fördelningen, vilka alla är 

mått som enligt Djurfeldt et al. (2010) statistiskt kan säkerställa om hypotesen stämmer då 

det är en kvalitativ variabel på en ordinal skala. 
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Användande 96% - 100% 66% - 95% 36% - 65% 6% - 35%  0% - 5% Genomsnitt 

Fundamental analys 91,2% 9,7% 0,7% 0,0% 0,4% 96,3% 

Teknisk analys 1,1% 2,9% 6,6% 13,9% 75,5% 11,5% 

Beta analys 0,7% 7,4% 24,2% 34,6% 33,1% 26,8% 

Tabell 2: Frekvenstabell över finansanalytikers användande av fundamental -, teknisk – och 

beta analys 1992 (Olbert, 1992). 

I Olbert studie 1992 är typvärdet för användande av fundamental analys 98%. 98% I detta 

fall betyder det att på frågan om hur ofta finansanalytiker använder sig av fundamental 

analys har 91,2% av respondenterna svarat att de använder fundamental analys i 96%-100% 

av fallen. Detta ger oss ett typvärde på 98% ((96+100)/2 = 98). Modalprocenten är 91,2. 91,2 

i modalprocent innebär en mycket låg spridning.  

 
 

Tabell 3: Stapeldiagram över användande av fundamental -, teknisk - och beta analys 1992 

(Olbert, 1992). 

Det vi kan observera från stapeldiagrammet ovan är att den fundamentala analysen 

användes i långt större utsträckning 1992 än både teknisk och beta analys.  
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Användande 96% - 100%  66% - 95% 36% - 65% 6% - 35%  0% - 5% Genomsnitt 

Fundamental analys 90,3% 9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 96,3% 

Teknisk analys 0,0% 3,2% 9,7% 29,0% 58,1% 14,9% 

Beta analys 0,0% 6,5% 9,7% 16,1% 71,0% 15,2% 

Tabell 4: Frekvenstabell över finansanalytikers användande av fundamental -, teknisk – och 

beta analys 2011. 

Utifrån frekvenstabell ovan kan det ses att den fundamentala analysen nästan alltid används 

av 90,3% av respondenterna. De flesta finansanalytiker använder alltså fundamental analys 

2011. Däremot använder knappt en av 6 finansanalytiker varken den tekniska - eller beta 

analysen. Från våra enkätsvar får vi ett typvärde som är 98%. Det typvärdet är precis samma 

som Olbert (1992) fick i sin studie. Andelen som använder fundamental analys skiljer sig 

alltså inte nämnvärt från 1992 till 2011. Även modalprocenten, som för vår studie är 90,3, är 

i mångt och mycket detsamma som tidigare.   

 
 
Tabell 5: Stapeldiagram över användande av fundamental -, teknisk - och beta analys 2011. 
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Användande av 
fundamental analys 

Observed N Expected N Residual 

66%-95% 3 2,3 ,7 

95%-100% 27 27,7 -,7 

Total 30   

Tabell 6: Tabell över observerad och förväntad fördelning av användandet av fundamental 

analys. 

Utifrån tabell 6 kan vi skåda att de observerade antalen för respektive svarsalternativ 3 och 

27 inte skiljer sig nämnvärt från de förväntade antal som vi fått från Olbert (1992). Det ger 

nämligen endast en residual på 0,7 för de som använder fundamental analys 66-95% och -

0,7 för de som använder 95-100%.  

Chi2 test av fundamental analys 
 

Chi2 ,205* 

Df 1 

Asymp. Sig. ,651 

Tabell 7: Chi2 test av användandet av fundamental analys. *1 cell (50,0%) have expected 

frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 2,3. 

Då vi endast haft svar i de två övre svarsalternativen, det vill säga 66%-95% och 96%-100% 

har vi enbart möjliga att testa dessa mot Olberts två översta alternativ (även dessa 66%-95% 

och 96%-100%).  Men då fördelningen i Olberts resultat till största del även har flest frekvens 

i dessa svar kan det anses godtagbart. Det är nämligen endast 1,1% som av Olberts 

respondenter som svarat att de använder fundamental analys mindre än 66%.  

I och med att signifikansnivån ligger på 0,651 kan vi inte förkasta hypotesen. Vår 

observerade fördelning skiljer sig alltså inte nämnvärt från den förväntade fördelningen. 

Alltså använder sig finansanalytiker den fundamentala analysen i lika stor utsträckning som 

tidigare. Det visar på att finansanalytiker fortfarande anser att marknaden är semi effektiv 

eftersom att de använder sig av den fundamentala analysen i så pass stor utsträckning. Det 

stämmer överrens med det resultat som Olbert (1992) fann, nämligen att offentlig 

information som finns tillgänglig för alla kan användas till att identifiera aktier som är 
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antingen under - alternativt övervärderade. Användandet av fundamental analys har alltså 

under de senaste 20 åren inte förändrats.  

5.2.2 Hypotes 2: Teknisk analys används i högre grad idag än 1992 

Den tekniska analysen användes generellt av 11,5% av alla svenska finansanalytiker 1992. 

Den låga frekvensen av användandet 1992 stämmer överrens med kritiken om att den 

tekniska analysen kräver en svagt effektiv marknad och är överflödig om det inte är en svagt 

effektiv marknad (Fama, 1991). Däremot används den tekniska analysen i högre frekvens av 

amerikanska och engelska finansanalytiker (Olbert, 1992) Vi har skapat en hypotes om att 

den tekniska analysen används i större utsträckning idag beroende utveckling teknik som 

underlättar framtagandet av datamaterial samt att de engelska och amerikanska 

finansanalytikerna haft inverkan på arbetssättet hos svenska finansanalytiker. 

För att kontrollera om det skett en förändring av användandet av teknisk analys använder vi 

oss av en ett signifikanstest mellan användandet av teknisk analys idag jämfört med 1992. 

Utifrån det testet kommer vi alltså statistiskt att antingen kunna acceptera eller förkasta 

hypotesen om att teknisk analys används i lika stor utsträckning idag som 1992.  

Hypotes två bygger på en kvalitativ variabel på en ordinal skala. Då det är just den typen av 

variabel har vi valt att presentera den med hjälp av typvärdet som centralmått, 

modalprocenten som spridningsmått, frekvenstabell, stapeldiagram samt Chi2 test av 

fördelningen. Dessa mått hjälper oss att antingen acceptera eller förkasta hypotesen enligt 

Djurfeldt (2010). 

Användande 96% - 100%  66% - 95% 36% - 65% 6% - 35%  0% - 5% Genomsnitt 

Teknisk Analys 1992 1,1% 2,9% 6,6% 13,9% 75,5% 11,5% 

Teknisk Analys 2011 0,0% 3,2% 9,7% 29,0% 58,1% 14,9% 

Tabell 8: Frekvenstabell över användande av teknisk analys 1992 (Olbert, 1992) och 2011. 

Från tabell 8 kan det urskiljas att teknisk analys inte används i stor utsträckning varken 1992 

eller 2011. Typvärdet för teknisk analys 1992 är lika med 2,5% då det är 75,5% av alla 

finansanalytiker som nästan aldrig använder teknisk analys 0%-5% vid aktievärdering. 

Eftersom 75,5% besvarade typvärdet innebär det att modalprocenten blir 75,5 som kan ses 

som en vara en relativt låg spridning av svar. För 2011 är typvärde 2,5% och en 
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modalprocent på 58,1 då det är 58,1% som svarat att de använder teknisk analys i 0%-5% av 

värderingarna de gör. Det innebär att vi i likhet med 1992 har 2,5% som typvärde men att 

spridningen i vårt resultat är bra mycket större. Spridningen från typvärdet skiljer med 75,5-

58,1=21,4 mellan 1992 och idag, och det innebär att det är 21,4% större spridning i vårt 

resultat, vilket inte skiljer sig något från 1992. 

 

Tabell 9: Stapeldiagram över användandet av teknisk analys 1992 (Olbert, 1992) och 2011 

Den största skillnaden som kan tolkas utifrån stapeldiagrammet är att det skett en 

svarsfrekvensökning av alternativet 6%-35% och att den ökningen främst kommer från 

alternativet 0%-5%, som minskat i jämförelse med 1992. 

Användande av 
teknisk analys Observed N Expected N Residual 

0%-5% 14 20,6 -6,6 

6%-35% 9 3,8 5,2 

36%-65% 3 1,8 1,2 

66%-95% 1 ,8 ,2 

Total 27   

Tabell 10: Tabell över observerad och förväntad fördelning av användandet av teknisk 

analys. 
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Utifrån tabell 10 kan det urskiljas att det observerade värdet 14 är lägre än det förväntande 

värdet 20,6 för en 0%-5% användande av teknisk analys. Det innebär att det förändrats mot 

ett en högre grad av användning och det kan observeras i kategorin 6%-35% där det skett en 

ökning gentemot 1992. Även i de två resterande svarsalternativ har fått ett högre observerat 

värde i jämförelse mot det förväntade. Det kan alltså tolkas ur tabellen att det skett en 

förändring i användande av teknisk analys mellan 1992 och 2011. Det återstår att se om 

skillnaden är statistiskt signifikant, vilket visas i tabell 11 nedan. 

Användande av teknisk analys  

Chi2 10,113* 

df 3 

Asymp. Sig. ,018 

Tabell 11: Chi2 test av användandet av teknisk analys. *3cells (75,0%) have expected 

frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 0,8. 

Vid Chi2 test av förändring i användande av teknisk analys mellan åren 1992 och 2011 får vi 

som resultat en signifikansnivå på 0,018, vilket betyder att vi kan acceptera hypotesen att 

det har förändrats. Det beror på att 0,018 är lägre än 0,05 som är gränsen för att kunna 

acceptera hypotesen. Våra observerade värden skiljer sig alltså från de förväntade som vi 

hade enligt Olberts resultat 1992. Den tekniska analysen används idag i en större 

utsträckning än 1992. Även om vi fått fram en förändring i resultatet lyder dock vår slutsats 

om användandet av teknisk analys vid aktievärdering på ett liknande sätt som Olberts (1992) 

samt Barker (1999). Nämligen att eftersom det endast är 14,9% som använder teknisk analys 

anses den ha en liten praktisk användning. 

Dock är den generella ökningen i användandet av teknisk analys inte speciellt stor. Det ökar 

från 11,5%-14,9%, vilket innebär totalt 3,4 procentenheter i skillnad. Det kan då diskuteras 

huruvida finansanalytiker förändrat sin syn på teknisk analys och om de numera uppfattar 

aktiemarknaden som mer svagt effektiv än tidigare då användandet av teknisk analys kräver 

en svag effektiv marknad enligt Fama (1991). Den tekniska analysen är alltså inte överflödig, 

som den enligt Hägg (1989) är om marknaden skulle vara semi-stark eller starkt effektiv, 
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beroende på att de ändå knappt är 1 av 6 som använder den för att få fördelar vid värdering 

av aktier. Därmed kan övernormala vinster uppnås med teknisk analys (Fama, 1991).  

En tänkbar förklaring till det ökande användandet av teknisk analys kan vara de tekniska 

framsteg som skett (Yang och Finnerty, 2002) där finansanalytiker numera har datorer som 

kan hantera mer information på ett effektivtare sätt. Därmed är en teknisk analys inte lika 

tidskrävande och kan vara en faktor som bidrar till att värdera en aktie. En annan förklaring 

kan vara att aktiviteten på Stockholmbörsen numera är betydligt större än den var 1992, då 

aktiviteten på Stockholmsbörsen var lägre än på andra börser (Olbert, 1992).  

5.2.3 Hypotes 3: Beta analysen används i lägre grad idag än 1992 

Beta analysen har kritiserats av ett flertal olika forskare (Reinganum, 1981; Fama och French, 

1992; Barker, 1999). De har funnit att det inte finns en korrelation mellan avkastning och risk 

över tid och att risken som definieras som beta värdet inte är ett tilräckligt bra mått. Med 

den kritik som grund har vi skapar en hypotes att beta analysen inte används i lika stor 

utrsäckning idag som tidigare. 

För att kontrollera skillnader i användande av beta analys använder vi oss av ett 

signifikanstest. Det testet mäter om det skett en förändring mellan 1992 och idag. Baserat 

på signifikansnivå testet resulterar i kommer vi att kunna antingen acceptera eller förkasta 

hypotesen om beta analys. Även hypotes tre baseras på en kvalitativ variabel på en ordinal 

skala. Den variabeln presenteras för både vårt resultat och Olberts i typvärde som 

centralmått, modalprocenten som spridningsmått, frekvenstabell, stapeldiagram samt Chi2 

test av fördelningen.  

Användande 96% - 100%  66% - 95% 36% - 65% 6% - 35%  0% - 5% Genomsnitt 

Beta analys 1992 0,7% 7,4% 24,2% 34,6% 33,1% 26,8% 

Beta analys 2011 0,0% 6,5% 9,7% 16,1% 71,0 15,2% 

Tabell 12: Frekvenstabell över användande av beta analys 1992 (Olbert, 1992) och 2011. 

Typvärdet för 1992 är lika med 20,5%. % I detta fall betyder det att på frågan om hur ofta 

finansanalytiker använder sig av beta analys har 34,6% av de svarande svarat att de 

använder beta analys i 6%-35% av fallen. Detta ger oss ett typvärde på 20,5% ((6+35)/2 = 

20,5). Modalprocenten är 34,6. En modalprocent på 34,6 är låg och ger en relativt hög 
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spridning. Typvärdet för 2011  är lika med 2,5%. 2,5% innebär i detta fall att det på frågan 

om hur ofta finansanalytiker använder sig av beta analys har 71,0% av respondenterna 

svarat att de använder beta analys i 0%-5% av fallen. Detta ger oss ett typvärde på 2,5% 

((0+5)/2 = 2,5). Modalprocenten blir 71,0 och det ger en relativt låg spridning av svar. Alltså 

skiljer sig våra resultat från Olbert eftersom vårt typvärde är lägre än hans samt att vår 

spridning är mycket lägre. 

 

Tabell 13: Stapeldiagram över användande av beta analys 1992 (Olbert, 1992) och 2011. 

I en jämförelse i stapeldiagrammet mellan 1992 och 2011 kan det observeras att 

fördelningen ligger närmre 6%-35% för 1992 än 2011. Fördelningen för 2011 är i högre grad 

koncentrerad till 0%-5%. 

Användande 
av beta analys Observed N Expected N Residual 

0%-5% 17 8,7 8,3 

6%-35% 5 9,1 -4,1 

36%-65% 2 6,3 -4,3 

66%-95% 2 1,9 ,1 

Total 26   

Tabell 14: Tabell över observerad och förväntad fördelning av användandet av beta analys. 
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Det vi utläser från tabell 14 är att det observerade värdet och det förväntade värdet skiljer 

sig i tre fall av fyra för de olika svarsalternativen. Jämfört med Olberts resultat har vi en 

större fördelning i mindre användande av beta analys. Vi har ett observerat värde på 17 

finansanalytiker som nästan aldrig använder beta analys 0%-5% medan det förväntade 

värdet enligt Olberts studie skulle varit 8,7. Således har vi en mindre fördelning i de 

resterande svarsalternativ förutom 66%-95% där det observerade värdet inte skiljer sig från 

det förväntade. 

Användande av beta analys  

Chi2 12,801* 

Df 3 

Asymp. Sig. ,005 

Tabell 15: Chi2 test av användandet av beta analys. *1cell (25,0% have expected frequencies 

less than 5. The minimum expected cell frequency is 1,9. 

För hypotes tre uppnår vi en signifikansnivå på 0,005 i Chi2 testet. Det innebär att vi kan 

acceptera vår hypotes om förändring av användandet av beta analys. Det vi kan se är att 

användandet av betaanalysen minskat från 26,8% till 15,2%, vilket ger en total skillnad på 

11,6 procentenheter. Det finns således en signifikant statistik skillnad i användandet av beta 

analys mellan åren 1992 och 2011.  

Användandet av beta analys är alltså mycket låg av svenska finansanalytiker, vilket 

överrensstämmer med Barkers (1999) påstående om att beta analys inte har en stor 

praktiskt användning. En förklaring till det kan vara att användandet stämmer överrens med 

kritiken mot betavärdet, där betavärdet inte korrelerar mot avkastning över tid (Fama och 

French, 1991).  För svenska analytikers del kan även Hansson och Wells (1987) haft resultat 

haft inverkan på finansnalytikers användande av beta analys. De finner nämligen att 

betavärden förändras över tid och att avkastning inte kompenserar för höga betavärden. 
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5.3 Hypoteser om värderingsmodeller 

5.3.1 Hypotes 4: Finansanalytiker använder Kassaflödesvärdering mer idag än 

1992. 

Vi har skapat den här hypotesen om kassaflödesvärdering då vi har noterat att studier som 

är gjorda innan år 1999 påvisar att kassaflödesvärdering är av en liten praktisk användning 

(Barker, 1999) medan studier på senare år påvisat motsatsen (Demirakos et al., 2004; Imam 

et al., 2008). Hypotesen bygger även på att forskare anser kassaflödesvärdering, som 

baseras på flera perioder, vara teoretiskt överlägsna andra värderingsmodeller som endast 

bygger på en tidsperiods (Penman, 2001; Copeland et al., 2000; Palepu et al., 2000). Det 

torde då innebära att kassaflödesvärdering bör ses som en av de viktigaste komponenterna 

vi aktievärdering och då används i större utsträckning än det gjorde 1992 då det generellt var 

58,2% av finansanalytikerna som använde kassaflödesvärdering. 

För att kontrollera om den skett en signifikant förändring studerar vi variabeln, som precis 

som tidigare är en kvalitativ variabel på en ordinal skala. Det resulterar i att vi gör ett Chi2 

test för att säkerställa om hypotesen stämmer eller ej. 

Användande 96% - 
100%  

66% - 
95% 

36% - 
65% 

6% - 
35%  

0% - 
5% 

Genoms
nitt 

Kassaflödesvärdering 1992 19,9% 23,9% 30,5% 18,8% 7,0% 58,2% 

Kassaflödesvärdering 2011 51,6% 25,8% 16,1% 3,2% 3,2% 80,2% 

Tabell 16: Frekvenstabell över användande av kassaflödesvärdering 1992 (Olbert, 1992) och 

2011. 

Först bestämmer vi typvärdet för kassaflödesvärdering 1992 och det är i detta fall 50,5% 

eftersom det är flest respondenter som besvarat att de använder kassaflödesvärdering 36-

65% då de värderar aktier. Modalprocenten för 1992 är lika med 30,5 och det betyder att 

det finns en stor spridning i svaren. Från vårt resultat för 2011 kan vi se att användandet 

skiljer sig mycket från 1992. Typvärdet har förändrats från 50,5% 1992 till 98% idag. Det är 

en markant skillnad och vi kan även se att spridningen av svaren är lägre idag eftersom att 

modalprocenten idag är högre, nämligen 51,6. 
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Tabell 17: Stapeldiagram över användande av kassaflödesvärdering 1992 (Olbert, 1992) och 

2011 

Det framgår klart från tabell 17 att kassaflödesvärdering används av de flesta både 1992 och 

2011. Det kan även klart tydas att det skett en förändring mot att kassaflödesvärdering 

används i större utsräckning 2011 än 1992. 

Kassaflödesvärdering Observed N Expected N Residual 

0%-5% 1 2,2 -1,2 

5%-35% 1 5,8 -4,8 

36%-65% 5 9,4 -4,4 

66%-95% 8 7,4 ,6 

96%-100% 16 6,2 9,8 

Total 31   

Tabell 18: Tabell över observerad och förväntad fördelning av användandet av 

kassaflödesvärdering. 

Då vi granskar tabell 18 står det klart att de observerade antalet skiljer sig markant från de 

förväntade förutom på 66%-95% nivån där det inte finns någon stor skillnad. Vi kan tydligt 

notera att kassaflödesvärdering används betydligt mer utifrån både stapeldiagrammen och 

tabell 24. Skillnaden är omfattande för resterande svarsalternativ, speciellt för 96%-100%. 

Där residualen mellan det observerade antalet är 9,8 gentemot det förväntade. 
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Kassaflödesvärdering  

Chi2 22,466a 

Df 4 

Asymp. Sig. ,000 

Tabell 19: Chi2 test av användandet av kassaflödesvärdering. *1cell (20,0%) have expected 

frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 2,2. 

Hypotesen mer användande av kassaflödesvärdering idag än 1992 kan accepteras då vi får 

en signifikansnivå på 0,000% i Chi2 testet, vilket tyder på en markant förändring. 

Förändringen av kassaflödesvärdering överrensstämmer med den forskning som skett inom 

området. Det kan ses på Olberts (1992) resultat som överrensstämmer med Barkers (1999) 

påstående om att kassaflödesvärdering inte är av en stor vikt vid värdering. Däremot får vi 

ett resultat som överrensstämmer med de forskare som genomfört studier om 

kassaflödesvärdering efter 1999, då det påvisats att kassaflödesvärdering blivit allt mer 

relevant och används av fler finansanalytiker (Demirakos et al., 2004; Imam et al., 2008). 

Mcinnis och Collins (2009) påvisar att det finns fördelar med att finansanalytiker 

tillhandahåller kassaflödesprognoser då de ökar transparensen i företag och avskräcker 

företagsledningar från opportunistiskt handlande när det gäller periodiseringar. Den 

övervakande känslan kassaflödesprognoser ger har bland finansiell rapportering lett till att 

företag med kassaflödesprognoser använder sig i mindre grad av vinstbaserade mål och 

uppvisar en bättre kvalitet i sina periodiseringar än ett företag som inte använder sig av 

kassaflödesprognoser. Dessa fördelar tror vi även haft inverkan på att finansanalytiker 

använder kassaflödesanalys mer idag än tidigare. Dock behöver det inte vara 

finansanalytikerna som strävar efter det men investerare istället då önskar att ha säkra 

investeringar. Det kan alltså vara investerarnas krav och behov som gjort att 

kassaflödesvärdering ökat i användning av svenska finansanalytiker.  

55.3.2 Hypotes 5: Vid kassaflödesvärdering behövs det mer information över en 

längre tidsperiod 

McInnis och Collins (2009) tar upp det faktum att det finns fördelar med att analytiker tar 

upp och tillhandahåller kassaflödesprognoser och värdering. Några utav dessa fördelar som 
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omnämns är att kassaflödesprognoser ökar transparensen i företag och i det långa loppet 

avskräcker företag från opportunistiskt handlande. Ett betydligt äldre resonemang är det av 

Ali (1994), Rayburn (1986) och Wilson (1986) som konstaterar att prognoser av kassaflöden 

och vinster redan då blev viktigare och viktigare för att uppskatta ett företags värde. För att 

delvis testa Pae och Yoon’s (2009) påstående om att mer rutinerade kassaflödesutövare är 

bättre på kassaflödesanalyser tycker vi att det därför är relevant att urskilja om det finns ett 

samband mellan hur många perioder bakåt i tiden som används vid aktievärdering i 

förhållande till hur långt fram i tiden deras prognoser sträcker sig. Sambandet är intressant 

att studera då kassaflödesanalysen är en värderingsmodell som tar hänsyn till flera perioder 

enlig, vilket lett fram till vår hypotes. 

För att kontrollera hypotesen använder vi oss av chi2 tester för att observera om 

kassaflödesvärdering kan relateras till de två förklarande variabler som är hur långt in i 

framtiden finansanalytiker gör prognoser och hur många årsresultat tillbaka i tiden som de 

beaktar. De två förklarande variablerna tolkar vi som att de använder mer information och 

en större tidsperiod. Den beroende samt de oberoende variablerna är kvalitativ typ med 

ordinal skala, vilket innebär att chi2 test kan användas för att statistiskt testa hypotesen 

(Djurfeldt et al., 2010). Vidare förklarar Djurfeldt et al (2010) att vid ett chi2 test, med två 

oberoende variabler, rekommenderas det att en variabel testas för sig själv gentemot den 

beroende variabeln för överskådlighetens skull. 

Det första chi2 testet vi gör testar sambandet mellan kassaflödesvärdering och årsresultat 

som beaktas vid aktievärdering. Kassaflödesvärdering är den beroende variabeln i detta 

samband och årsresultat den oberoende.  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi2 4,854 8 ,773 

Likelihood Ratio 5,530 8 ,700 

Linear-by-Linear Association ,278 1 ,598 

N of Valid Cases 30   

Tabell 20: Chi2 test mellan kassaflödesvärdering och hur många årsresultat som beaktas vid 

aktievärdering. 
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I chi2 testet i tabell 20 får sambandet mellan användande av kassaflödesvärdering och 

årsresultat som beaktas vid aktievärdering ingen statistisk signifikans eftersom 

signifikansnivån mellan de två variablerna är 0,773 och det är större än signifikansnivå 0,05. 

Det innebär att vi inte kan styrka ett samband mellan användande av kassaflödesvärdering 

och årsresultat som beaktas vid aktievärdering. 

Precis som i första testet är kassaflödesvärdering den beroende variabeln, vilket innebär att 

prognoser är den oberoende. För att testa om det finns ett samband mellan dessa har vi 

nedan gjort ett chi2 test. 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi2 18,970a 16 ,270 

Likelihood Ratio 17,763 16 ,338 

Linear-by-Linear Association 3,083 1 ,079 

N of Valid Cases 31   

Tabell 21: Chi2 test mellan användande av kassaflödesvärdering och hur långt in I framtiden 

prognoser görs. 

Från tabell 21 kan vi notera att vi får en signifikansnivå på 0,27 för sambandet mellan 

användande av kassaflödesvärdering och hur långt in i framtiden prognoser görs. Det 

innebär att vi inte får ett samband med en statistisk signifikans och vi kan inte styrka 

sambandet. Då vi inte får en statistisk signifikans för varken det första testet eller det andra 

kan vi dra slutsatsen om att vi inte kan acceptera hypotesen om att kassaflödesvärdering 

kräver mer information och längre tidsperiod. Det är ett resultat som motsäger den hypotes 

vi fört om att användande av kassaflödesvärdering kräver mer information över en större 

tidsperiod.  

5.3.3 Hypotes 6: Kassaflödesvärdering används i högre grad av nyutexaminerade 

finansanalytiker. 

Barker (1999) menar, och visar, att kassaflödesvärdering så sent som 1999 är av liten 

praktisk användning. De efterföljande åren menar Copeland et al. (2000), Palepu et al. (2000) 

och Penman (2001) raka motsatsen då de skriver att de föredrar värderingsmodeller som 
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baseras på flera perioder, som till exempel kassaflödesvärdering, istället för värderingar som 

endast är baserade på enstaka perioder. 

Demirakos et al. (2004) påvisar raka motsatsen till Barkers uttalande, nämligen att 

kassaflödesvärdering visst anses vara betydligt väsentlig vid värdering av aktier. Någon som 

styrker Demirakos et al. (2004) undersökning är Imam et al. (2008) som ytterligare några år 

senare kommer fram till samma sak som Demirakos et al. (2004) det vill säga att 

kassaflödesvärdering är viktigt vid aktievärdering. 

Pae och Yoon (2009) påvisar senare att de analytiker som är mer rutinerade inom 

användandet av kassaflödesanalyser också ger en bättre analys och har en högre 

prognospricksäkerhet. Därför är det extra intressant att se om det har påverkat hur 

utbildningen ser ut inom kassaflödesvärdering. Är det så att de som tagit examen senare har 

på senare år fått mer utbildning inom kassaflödesanalyser och därför också använder de 

mer? 

För att se om det stämmer har vi valt att använda oss av en linjär regression där vi har 

användandet av kassaflödesanalyser som beroende variabel och examensår som oberoende, 

då vi vill se om det finns ett samband mellan förändringen i vilket år de har tagit examen och 

i vilken grad de använder kassaflödesvärdering. 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,493a ,243 ,209 ,896 

Tabell 22: Regressionsanalys, beräkning av R2. *Predictors: (Constant), Examensår 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,681 1 5,681 7,080 ,014* 

Residual 17,652 22 ,802   

Total 23,333 23    

Tabell 23: ANOVA .* Predictors: (Constant), Examensår. Dependent Variable: Hur ofta 

används kassaflödesvärdering. 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,348 ,423  12,648 ,000 

8b. Examensår -,609 ,229 -,493 -2,661 ,014 

Tabell 24: Coefficients.  Dependent Variable: Hur ofta används kassaflödesvärdering. 

I ovanstående tabeller ser vi att signifikansen är 0,014 vilket innebär att sambandet är 

signifikant på 5%-nivån, det vill säga förändringen i examensår påverkan på användningen av 

kassaflödesvärdering är mer än bara slumpen. Vi kan även se att vårt adjusted r-square 

värde är 0,209. Ett r-square värde på 0,209 betyder att 20,9% av förändringen i användandet 

av kassaflödesvärdering kan hänföras till examensår. 

Slutsatsen vi kan dra är att det finns ett samband mellan användningen av 

kassaflödesvärdering och vilket år examen har tagits. Det vill säga att ju senare examen är 

tagen desto mer används kassaflödesanalys. Sambandet överrensstämmer med föregående 

hypotes att kassaflödesanalys används i större utsträckning nu än tidigare och att det även 

haft effekt på utbildningen i på universitet och högskolor. Alltså är utbildningen i fas med 

utvecklingen av vilka värderingsmodeller som anses viktiga och kan förklara en akties värde. 

Utbildningar bygger även till stor del på teori, i vilken kassaflödesanalysen föredras då anses 

bättre än andra värderingsmodeller som endast bygger på en period (Penman, 2001; 

Copeland et al., 2000; Palepu et al., 2000)  

5.3.4 Hypotes 7: P/E-talsvärdering används i lika stor utsträckning idag som 1992. 

Enligt Nilsson et al. (2009) är relativvärdering den vanligaste värderingsformen, där är P/E-

talet den vanligaste som jämförs. Ofta används P/E-talet först för att gallra ut de aktier som 

är av värde att följa och anses vara mycket enkel att utföra (Damodaran, 2002). Vi bygger vår 

hypotes om att P/E-tal används vid värdering av aktier i samma grad idag som 1992 

beroende på att P/E-tals påvisats att fortfarande ofta användas. Men även att på att vi vid 

intervjun med finansanalytiker X (Stockholm, 2012) fått förklarat för oss att det ofta är en av 

de första faktorerna en finansanalytiker studerar. 
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För att kontrollera om hypotesen stämmer med verkligheten genomför vi ett Chi2 test på 

liknande sätt som tidigare. Där P/E-talsvärdering är en kvalitativ variabel med en ordinal 

skala. Den presenteras därmed i typvärde, modalprocent, frekvenstabell, stapeldiagram 

samt Chi2 testet. 

Användande  96% - 100%  66% - 95% 36% - 65% 6% - 35%  0% - 5% Genomsnitt 

P/E – talsvärdering 1992 56,8% 28,9% 10,7% 4,4% 1,1% 83,7% 

P/E – talsvärdering 2011 54,8% 38,7% 3,2% 3,2% 0,0% 87,2% 

Tabell 25: Frekvenstabell över användandet av P/E-talsvärdering 1992 (Olbert, 1992) och 

2011. 

Typvärdera för 1992 är lika med 98% då det är genomsnittet av 96%-100%. Modalprocenten 

blir därmed 56,8, vilket tyder på en medel spridning av svar. Jämfört med 1992 har det för 

2011 inte förändrats mycket då typvärdet är detsamma 98% och modalprocenten skiljer 

endast med 2 procentenheter. Därmed resultatet mycket lika i för både 1992 och 2011. 

 

Tabell 26: Stapeldiagram över användandet av P/E-talsvärdering 1992 (Olbert, 1992) och 

2011. 

Det står klart utrifrån tabell 27 att det inte skett några drastika förändringar i användandet 

av P/E-talvärdering mellan 1992 och 2011. Det är endast en minimal skillnad på 3,5 

procentenheter i användandet. 
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P/E-talsvärdering Observed N Expected N Residual 

6%-35% 1 1,4 -,4 

36%-65% 1 3,3 -2,3 

66%-95% 12 8,9 3,1 

96%-100% 17 17,5 -,5 

Total 31   

Tabell 27: Tabell över observerade och förväntade fördelningen i användande av P/E-

talsvärdering. 

Totalt sett skiljer inte den observerade fördelningen gentemot den förväntade knappt 

överhuvudtaget. Det är mycket små skillnader i svarsfrekvens för de olika svarsalternativen, 

vilket tyder på en mycket liten skillnad mellan 1992 och 2011 i användande av P/E-

talsvärdering. 

P/E-talsvärdering  

Chi2 2,789* 

Df 3 

Asymp. Sig. ,425 

Tabell 28: Chi2 test för användande av P/E-talsvärdering. *2 cells (50,0%) have expected 

frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1,4. 

Signifikansnivån för Chi2 testet är lika med 0,425 och det stämmer överrens med de tabeller 

tidigare som knappt visat på någon skillnad i användande av P/E-talsvärdering mellan 1992 

och 2011. Hypotesen kan alltså inte förkastas då den inte uppfyller de kriterier som krävs för 

att göra det. Det innebär att användandet P/E-talsvärderingen knappt har förändrats över tid 

utan att den fortfarande ses som lika relevant som 1992.  

P/E-talsvärdering är alltså fortfarande en av de vanligaste värderingsmodellerna, precis som 

Nilsson (2009) påstår. Med tanke på Damodarans (2002) påstående om att P/E-talsvärdering 

är en av de enklaste metoderna att värdera aktier anser även finansanalytiker det då de 

använder den i mycket stor utsträckning.  
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5.3.5 Förändringar i värderingsmodeller och prognoser 

I detta stycke har vi gjort en sammanställning av andra värderingsmodeller som används vid 

värdering av aktier. Med tanke på de förändringar vi funnit i värderingsmodellerna P/E-

talsvärdering och kassaflödesvärdering kommer vi även att studera ett flertal till. Ur Olberts 

resultat från 1992 kan det ses att det finansiella nyckeltal haft en betydande roll vid 

aktievärdering men även andra värderingsmodeller så som substansvärdering.   

Användande av olika 
värderingsmodeller 

96% - 
100%  

66% - 
95% 

36% - 
65% 

6% - 
35%  

0% - 5% 
Genoms
nitt 

Utdelningsbaserad värdering (Gordons 
modell, DDM) 

15,4% 27,2% 31,3% 22,4% 3,7% 57,5% 

Substansvärdering 53,9% 27,3% 14,8% 2,6% 1,5% 82,8% 

Finansiella nyckeltal (räntabilitet på 
E.K) 

62,6% 26,0% 9,5% 1,5% 0,4% 87,5% 

Finansiella nyckeltal (räntabilitet på 
S.K) 

38,9% 32,2% 14,4% 11,5% 3,0% 73,7% 

Finansiella nyckeltal (kapitalstruktur) 61,9% 31,1% 5,5% 1,1% 0,4% 88,8% 

Finansiella nyckeltal (likviditet) 35,5% 32,6% 20,1% 9,5% 2,2% 73,2% 

Investeringsutveckling (FoU) 38,5% 34,1% 22,0% 4,4% 1,1% 77,2% 

Variabilitet i vinst/aktie 16,2% 24,0% 28,4% 23,6% 7,7% 54,6% 

Aktiekurs senaste 12 månaderna 22,6% 29,3% 24,1% 16,3% 7,8% 61,4% 

Aktiekursens variabilitet 6,3% 14,8% 40,4% 25,2% 13,3% 44,0% 

Aktiens omsättning 16,7% 25,2% 25,2% 22,2% 10,7% 54,2% 

Tabell 29: Användande av värderingsmodeller 1992 (Olbert, 1992). 

Från våra respondenters svar har vi fått fram följande resultat av hur ofta finansanalytiker 

använder olika värderingsmodeller vid aktievärdering. 

Användande av olika 
värderingsmodeller 

96% - 
100%  

66% - 
95% 

36% - 
65% 

6% - 
35%  

0% - 
5% 

Genomsni
tt 

Utdelningsbaserad värdering (Gordons 
modell, DDM) 

3,3% 19,4% 23,3% 30,0% 23,3% 37,4%* 

Substansvärdering 6,5% 35,5% 19,4% 22,6% 16,1% 49,7%* 

Finansiella nyckeltal (räntabilitet på E.K) 16,1% 22,6% 22,6% 29,0% 9,7% 51,6%* 

Finansiella nyckeltal (räntabilitet på S.K) 9,7% 32,3% 29,0% 22,6% 6,5% 54,9%* 

Finansiella nyckeltal (kapitalstruktur) 25,8% 25,8% 32,3% 12,9% 3,2% 65,1%* 

Finansiella nyckeltal (likviditet) 20,0% 36,7% 33,3% 10,0% 0,0% 68,0% 

Investeringsutveckling (FoU) 16,1% 32,3% 25,8% 12,9% 9,7% 57,7%* 

Variabilitet i vinst/aktie 30,0% 16,7% 33,3% 13,3% 6,7% 62,6% 

Aktiekurs senaste 12 månaderna 16,1% 29,0% 16,1% 12,9% 25,8% 50,6%* 

Aktiekursens variabilitet 3,4% 3,4% 24,1% 55,2% 13,8% 30,0%* 



83 

 

Aktiens omsättning 9,7% 6,5% 19,4% 45,2% 19,4% 34,2%* 

Tabell 30: Användande av värderingsmodeller 2011. * Skillnaderna mellan 1992 och 2011 är 

signifikanta på 5 %-nivån i Chi2 test. Beräkningar av Chi2 test kan ses i bilaga 3. 

Utifrån tabell 30 och 31 kan vi observera att det är stora skillnader i vilka värderingsmodeller 

som används av finansnalytiker mellan 1992 och 2011. Framförallt är det värt att notera att 

de flesta har minskat i användande och att det är en statistiskt signifikant minskning. 

Gordons modell, substansvärdering och de finansiella nyckeltalen förutom likviditet har 

minskat i användande med 20-30%, vilket är en markant skillnad mellan 1992 och 2011. 

Vårt resultat visar på att finansiella nyckeltal minskat i användning men att det fortfarande 

är ett verktyg som används flitigt vid värdering av aktier precis som Bandyopadhyay och 

Chakraborty (2010) finner. Finansanalytiker anser alltså fortfarande att dessa nyckeltal är en 

god väg att gå för att värdera aktier. Däremot används de inte i lika stor utsträckning som 

tidigare vilket tyder på att nyckeltalen inte är riktigt lika värdefulla vid värdering 2011 som 

1992. 

Användandet av Gordons modell har också minskar mellan 1992 och 2011 med cirka 20 

procenenheter, vilket ändå kan sägas vara en markant skillnad som också är statistisk 

signifikant. Förändringen kan bero på att på den kritik som finns mot Gordons modell, där 

företag är tvungna att befinna sig i ett stabilt tillständ för att modellen skall fungera 

(Damodaran, 1994). Alltså kan förändringen bero på att det är färre företag som anses mer 

stabila idag än 1992. En annan anledning till minskning i användande kan vara att företag 

idag delar ut en lägre utdelning eller inte någon utdelning alls, vilket även det innebär att 

företag inte kan värderas med Gordons modell (Gärtner och Olbert, 1995). En respondent 

förklarar även i vår enkät att användande av olika värderingsmodeller beror på vilka 

värderingsmodeller som anses populära för tillfället.  

Det är även värt att notera att det skett förändringar i hur ofta finansanalytiker använder 

aktieinformation så som omsättning, variabilitet och aktiekursen över tid. Dessa förändringar 

är statisiskt signifikanta och visar på att det skett en betydande minskning av användandet 

av den typen av information vid aktievärdering.  
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Vi väljer även nedan att uppvisa hur ofta det görs prognoser för olika faktorer som används 

vid värdering av aktier.  

Hur ofta görs prognoser för olika 
faktorer 

96% - 
100%  

66% - 
95% 

36% - 
65% 

6% - 
35%  

0% - 
5% 

Genoms
nitt 

Försäljning 66,5% 20,7% 8,3% 3,0% 1,5% 86,7% 

Resultat efter finansnetto 79,3% 16,5% 3,0% 0,8% 0,4% 92,7% 

Resultat före bokslutsdisp. Och 
skatt 

47,8% 20,6% 16,6% 9,9% 5,1% 74,0% 

Cash flow 38,0% 32,3% 22,8% 4,9% 1,9% 75,8% 

Utdelning 42,4% 26,9% 17,8% 10,2% 2,7% 74,4% 

Vinst/aktie 78,2% 17,7% 3,0% 0,8% 0,4% 92,6% 

P/E-tal 62,9% 19,5% 9,8% 4,3% 3,5% 83,3% 

Räntabilitet på eget kapital 52,5% 27,0% 14,4% 3,8% 2,3% 81,3% 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 29,2% 26,8% 22,6% 14,8% 6,6% 64,8% 

Aktiekurs/market value of share 33,3% 23,4% 17,7% 12,1% 13,4% 63,2% 

Substansvärdering 50,8% 28,6% 12,6% 5,3% 2,7% 81,3% 

Tabell 31: Hur ofta prognoser görs för olika faktorer 1992 (Olbert, 1992). 

Hur ofta görs prognoser för olika 
faktorer 

96% - 
100%  

66 - 
95% 

36% - 
65% 

6% - 
35%  

0% - 
5% 

Genoms
nitt 

Försäljning 93,5% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 96,9%* 

Resultat efter finansnetto 93,4% 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 91,5%* 

Resultat före bokslutsdisp. Och 
skatt 

74,2% 9,7% 6,5% 3,2% 6,5% 84,6%* 

Cash flow 64,5% 25,8% 3,3% 0,0% 6,7% 85,9%* 

Utdelning 58,1% 19,4% 12,9% 3,2% 6,5% 79,20% 

Vinst/aktie 70,0% 20,0% 9,7% 0,0% 0,0% 89,6% 

P/e-tal 64,5% 16,1% 12,9% 3,2% 3,2% 83,5% 

Räntabilitet på eget kapital 46,7% 10,0% 13,3% 13,3% 16,7% 63,7%* 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 45,2% 16,1% 19,4% 3,2% 16,1% 68,1%* 

Aktiekurs/market value of share 48,4% 16,1% 9,7% 9,7% 16,1% 67,7% 

Substansvärde 22,6% 19,4% 29,0% 16,1% 12,9% 56,0%* 

Tabell 32: Hur ofta prognoser görs för olika faktorer 2011. * Skillnaderna mellan 1992 och 

2011 är signifikanta på 5 %-nivån i Chi2 test. Beräkningar i Chi2 test kan ses i bilaga 5. 

Det står klart utifrån tabell 32 och 33 att det är stora skillnader mellan 1992 och 2011 för 

vilka faktorer som det görs prognoser. Det är endast prognoser om utdelning, Vinst/aktie, 

P/E-tal och aktiekursen som det inte finns en signifikant förändring i av alla ovanstående 

faktorer. Det visar på en stor förändring i arbetssätt hos finansanalytiker som numera gör 
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mer prognoser på försäljning, resultat före bokslutsdispositioner och skatt, cash flow, 

räntabilitet på sysselsatt kapital och mindre på substansvärde, räntbilitet på eget kapital och 

resultat efter finansnetto.  

Tidigare fann vi ett ökat användande vid kassaflödesvärdering och det stämmer även 

överrens med att finansanalytiker också gör prognoser av kassaflödet mer än tidigare. Det 

stämmer även för substansvärdet och räntabilitet på eget kapital fast med ett mindre 

användande och att prognoser görs i mindre utsträckning. Frekvensen av hur ofta prognoser 

för P/E-tal görs överrensstämmer också med hur frekvent P/E-talsvärdering används där 

ingen av dem förändringen var statistiskt signifikanta. 

5.4 Hypoteser om Privat information 

5.4.1 Hypotes 8: Privat information/Icke finansiell kvalitativ information används 

i högre grad idag än 1992 och anses mer värdefull. 

Med tanke på Gleason och Lee (2003) påstående, om att prognosens effekt beror på om en 

finansanalytiker kan tillförse marknaden med ny information som inte redan finns offentligt, 

bygger vi vår hypotes på att privat information är än viktigare idag och används i större grad 

nu än 1992, för att skapa fördelar. Vi tolkar att antalet samtal med en företagsledning per år 

är ett försök i att få tag på privat information och även om företagsledningen vid dessa 

samtal kanske inte ger mer information är vad som redan är utlämnat menar analytiker på 

att det går att tolka personen och informationen annorlunda än om informationen endast 

dyker upp i de finansiella rapporterna (Intervju med Finansanalytiker X, Stockholm, 2012). Vi 

mäter också hur värdefull finansanalytiker anser diskussioner med företagsledning att vara 

eftersom att det även kan förklara om det skett en förändring. 

För att kontrollera om hypotesen stämmer gör har vi genomfört ett statistiskt test som 

säkerställer om hypotesen är statistiskt signifikant eller inte. Först och främst skall variabeln 

diskussioner med företagsledning beskrivas och det är en kvalitativ variabel med en ordinal 

skala. Det innebär att vi skall presentera som typvärde, modalprocent, i frekvenstabell samt 

stapeldiagram och ett Chi2 test. 
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Diskussioner med företagsledning per år Respondenter 1992 Respondenter 2011 

Aldrig 13 0 

mindre än 1 gång per år 28 0 

1 gång per år 69 1 

2 ggr per år 64 4 

3 ggr per år 37 3 

mer än 3 ggr per år 49 23 

Totalt 260 31 

Tabell 33: Frekvenstabell över hur ofta finansanalytiker för diskussioner med 

företagsledningar per företag och år 1992 (Olbert, 1992) och 2011. 

Utifrån tabellen ovan kan det ses att typvärdet för 1992 är lika med att ha en diskussion med 

per företagsledning och år eftersom det är flest respondenter som besvarat från på det viset. 

Det leder till en modalprocent på 69/260= 26,5%, vilket tyder på en stor spridning av svar. I 

jämförelse med Olberts svar kan det ses att typvärdet har förändrats. Numera är typvärdet 

mer än tre diskussioner per företagsledning och år. Det diskuteras alltså mer 2011 än 1992, 

vilket kan tyda på att privat information anses viktigare nu men kan även ha andra tolkningar 

så som möteskulturen har förändrats. Spridningen har svar har minskat jämfört med 1992 

eftersom modalprocenten idag ligger på 23/31=74,2%. I tabellen nedan kan det ses hur pass 

stor förändringen är. 

 

Tabell 34: Stapeldiagram över hur ofta finansanalytiker för diskussioner med en 

företagsledning per år 1992 (olbert, 1992) och 2011. 
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Från stapeldiagrammet ovan kan det tydligt ses en förändring i hur ofta finansanalytiker 

diskuterar med en företagsledning per år. Förändringen visar på att det förs diskussioner 

betydligt mer 2011 än 1992.  

Diskussioner med 

företagsledning per år 
 

 Category Observed N Expected N Residual 

1-aldrig  0 1,6 -1,6 

2-mindre än en gång/år  0 3,4 -3,4 

3-1 gång/år 3 1 8,2 -7,2 

4 - 2 ggr/år 4 4 7,6 -3,6 

5 – 3ggr/år 5 3 4,4 -1,4 

6 – mer än 3ggr/år 6 23 5,8 17,2 

Total  31   

Tabell 35: Tabell över observerade och förväntade fördelningen för hur ofta diskussioner 

förs med en företagsledning per år. 

Från tabellen ovan kan det utläsas att det skett enorma förändringar i hur ofta en 

finansanalytiker har samtal med en företagsledning per år. De observerade värdena skiljer 

sig mycket för varje svarsalternativ och det som kan tydas är att det är mycket fler 

företagssamtal per år nu än tidigare. 

Diskussioner med företagsledningen per år  

Chi2 63,938* 

Df 5 

Asymp. Sig. ,000 

Tabell 36: Chi2 test för hur ofta finansanalytiker för diskussioner per företagsledning och år. 

* 3 cells (50,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 

frequency is 1,6. 

I Chi2 testet får vi en signifikansnivå av 0,000%, vilket innebär att vi kan acceptera hypotesen 

om att privat information används mer idag än 1992. Det beror på att vi tolkar samtal med 

företagsledning som ett sätt för finansanalytiker som ett försök att få tag i privat 
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information. För att inte endast tillförlita oss på hur ofta finansanalytiker för diskussioner 

med företagsledningen tar vi även hänsyn till hur värdefull de anser informationen från 

företagsledningen är. Det visas i tabellen nedan. 

Värdet av diskussioner med företagsledningar Värdefullhet i genomsnitt Typvärde 

Diskussion med företagsledning 1992 4,46 4 

Diskussion med företagsledning 2011 4,9 5 

Tabell 37: Frekvenstabell över värdet av diskussioner med en företagsledning 1992 (Olbert, 

1992) och 2011. 

Värdet av diskussioner med företagsledningen 
Observed N Expected N Residual 

4 = värdefull 3 15,7 -12,7 

5 = mycket värdefull 26 13,3 12,7 

Total 29   

Tabell 38: Tabell över den observerade och förväntade fördelningen av hur värdefulla 

diskussioner med företagsledning anses. 

Från tabellen ovan kan det ses att den observerade fördelningen skiljer sig mycket från den 

förväntade som bygger på Olberts resultat från 1992. Det visar på att diskussioner med 

företagsledning är mycket värdefullt både under 1992 och idag. Det kan tolkas som om den 

är något mer värdefull idag än tidigare då fler besvarat att den är mycket värdefull idag än 

1992. 

Värdet av diskussioner med företagsledningen 
 

Chi2 22,249* 

Df 1 

Asymp. Sig. ,000 

Tabell 39: Chi2 test för hur värdefulla diskussioner med företagsledningar anses. *0 cells 

(0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 13,3. 

Även det här Chi2 testet visar på att samtal med företagsledning blivit mer relevant eftersom 

det skett en signifikant förändring I värdet av diskussioner med företagsledning. Hypotesen 

om att privat information/Icke finansiell kvalitativ information används i högre grad idag än 
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1992 och anses mer värdefull kan alltså accepteras utifrån båda testerna. Det 

överrensstämmer med Breton och Tafflers (2001) påstående om att icke finansiell 

information är en av de viktigaste faktorerna vid aktievärdering. Alltså bör det vara en hög 

grad av användning och att finansanalytiker anser att informationen är mycket värdefull, 

vilket vårt resultat speglar. 

Privat information har alltid varit viktig enligt flertalet studier (Olbert, 1992; Lee, 2003; 

Breton Taffler, 2001). Det är ett resultat som även vi får fram i vår analys. Däremot kan vi 

tolka att privat information blivit viktigare under de senaste 20 åren. Det kan bero på att 

marknaden på att marknaden alltmer blivit starkt effektiv då all information speglas i 

aktiepriserna (Fama, 1991) 

5.5.2 Hypotes 9: Icke-finansiell information används i större grad av 

finansanalytiker som har mindre erfarenhet och som analyserar ett större antal 

företag 

Då Orens och Lybaerts studie från 2010 uppmärksammar förhållandet mellan mindre 

erfarenhet hos analytikern och större andel företag i sin studie i Belgien inser vi att någon 

sådan fråga inte ställts i Sverige. Därför är även att samma påstående intressant i Sverige. 

För att undersöka om det finns ett samband mellan hur många företag en finansanalytiker 

analyserar och hur lång branscherfarenhet de har i förhållande till hur mycket icke-finansiell 

information de har så genomförs en regressionsanalys. 

 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,248a ,061 -,008 ,777 

Tabell 40: Regressionsanalys, bestämning av R2. * Predictors: (Constant), Antal företag som 

analyseras och Erfarenhet. 

Som vi kan se i tabellen ovan så är vårat r-square värde alldeles för lågt för att bidra som en 

förklaring till regressionen. Ett väldigt lågt r-square värde menar på att ingen av de 

oberoende variablerna i detta fall kan vara med och förklara den beroende variabeln som i 

detta fall är hur värdefulla diskussioner med företagsrepresentanter är. 
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,067 2 ,533 ,884 ,425a 

Residual 16,300 27 ,604   

Total 17,367 29    

Tabell 41: ANOVA. * Predictors: (Constant), Antal företag som analyseras och erfarenhet. 

Dependent Variable: Diskussion med företagsledning. 

Även i vår ANOVA-tabell kan vi se att det inte är signifikant. Att det inte är statistiskt 

signifikant betyder att det inte går att visa på något statistiskt mönster/statistisk inverkan på 

den beroende variabeln. Det vill säga att det inte finns något samband. 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5,375 ,661  8,134 ,000   

Erfarenhet -,084 ,196 -,083 -,430 ,671 ,924 1,083 

Antal företag som 
analyseras 

-,085 ,078 -,212 -1,091 ,285 ,924 1,083 

Tabell 42: Coefficients.  Dependent Variable: Diskussion med företagsledning. 

Detta resultat behöver inte tolkas som att privat information är överflödig eller överskattad, 

då det finns mycket teori och litteratur inom ämnet som stödjer användningen av enbart 

privat information. Däremot kan resultatet tolkas som så att det skiljer sig i Sverige mot hur 

det är i Belgien. Om detta bygger på arbetssätt, utbildning, kultur etcetera är värt att 

undersöka vidare. Vi får dock konstatera att i Sverige kan inte användningen av icke-

finansiell information förklaras med hjälp av antalet företag analytikern följer i samband 

med analytikerns erfarenhet.  
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5.6 Hypoteser om Redovisning och prognospricksäkerhet 

5.6.1 Hypotes 10. Informationskällor i årsredovisningen har blivit mindre 

värdefulla för finansanalytiker 

Tidigare forskning har visat på förändringar i redovisning- och finansiell reglering. Dessa 

förändringar har haft inverkan på vilken informaition som företag är tvungna att dela ut till 

sina intressenter (Lehavy et al., 2011) och har inverkan på kvaliteten i redovisningen 

(Soderstrom och Sun, 2007). Det har resulterat i en oro av att redovisningen inte fungerar på 

ett optimalt sätt. Vi baserar därmed en hypotes på att informationskällor som finns i 

redovisning, så som i årsredovisningar, inte är lika värdefulla idag som det var innan dessa 

förändringar, vilket tidsenligt överrensstämmer med Olberts studie 1992. 

För att om det skett en förändring i informationskällors värdefullhet använder vi oss av vårt 

data idag jämfört med Olberts data (1992). Datan från 1992 används alltså som ett förväntat 

värde idag och finns det skillnader mellan vårt observerade och de förväntade fördelningen 

innebär det att det är skillnader mellan 1992 och 2011. Vi tester även dessa skillnader om 

det är några statistiskt med ett Chi2 test.  
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Information ingår i Informationskällor Genomsnitt, 
Olbert(1992) 

Genomsnitt,  
vårt resultat 

Årsredovisning 
(ÅR) 

VD’s kommentarer 4,3 3,67* 

ÅR Verksamhetsberättelsen 4,27 2,93* 

ÅR Förvaltningsberättelsen 4,02 3,07* 

ÅR Resultaträkningen 4,78 4,93 

ÅR Balansräkningen 4,79 4,9 

ÅR Finansieringsanalys 4,22 3,83* 

ÅR Bokslutskommentarer och noter 4,8 4,17* 

ÅR Revisionsberättelsen 2,49 1,69* 

ÅR Fem år i sammandrag 3,83 2,55* 

 Delårsrapporter 3,3 4,83* 

 Offentlig statistik 3,4 4,07* 

 Informationsservice, (Direkt, SIX) 4,55 3,83 

 Affärspress (Di, Affärsvärlden, 
etc.) 

3,55 2,45* 

 Andra analytiker 4,46 2,76* 

 Företagens personaltidning 3,09 1,86* 

Tabell 43: Våra resultat. * Skillnaderna mellan 1992 och 2011 är signifikanta på 5 %-nivån i 

ett t-test av medelvärde. Beräkningar i T-testen kan ses i bilaga 6. 

Det står klart och tydligt att det skett stora förändringar av hur värdefulla finansnanalytiker 

anser olika informationskällor i årsredovisningen mellan 1992 och 2011. Det som framgår vid 

en överblick av skillnaderna är att textbaserade informationskällor (till exempel VDn’s 

kommentarer och revisionsberättelsen) inte anses lika värdefulla nu som 1992. Däremot är 

sifferbaserad information (till exempel resultat- och balansräkningen) bär mer värdefull idag 

än 1992 även om skillnade där inte är statistisk signifikant. Till viss del överrensstämmer det 

med oron om att redovisning inte fungerar optimalt (Lehavy et al., 2011) men endast för 

textbaserad information medans sifferbaserad information ändå är mer anses mer värdefull 

för finansanalytiker idag än 1992. 

Utifrån testerna får en statisktisk signifikant minskning i hur värdefullt finansnalytiker anser 

VD’s kommentarer, verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen, finansieringsanalys, 

bokslustkommentarer och noter, revisionsberättelsen som informationskälla i 

årsredovidningen. Det kan tolkas som att årsredovisningens värdefullhet har minskat 

beroende på förändringar i regleringen av redovisning och finans. Förändringar visar som 
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sagt på att vissa informationskällor i årsredovisningen blivit mindre värdefulla och andra 

något mer värdefulla. En annan anledning kan vara att kvaliteten i redovisningen förändrats i 

samband med regleringar (Soderstrom och Sun, 2007) och blivit sämre. 

Utöver informationskällorna i årsredovisningenstuderar även andra informationskällor som 

var värdefulla 1992 (Olbert, 1992). Även i dessa informationskällor står det klart att det skett 

förändringar i hur värdefulla finansanalytiker anser dem. Alla dessa informationskällor har 

förändrats och endast en av dem, informationsservice, visar inte på en statistisk signifikans. I 

jämförelse med 1992 anses informationskällorna; delårsrapporter och offentlig statistik mer 

värdefulla än 1992 och informationskällorna; affärspress, andra analytiker och företagens 

personaltiningar mindre värdefulla. 

5.6.2 Proposition 1. Förändringar i användande av värderingsmodeller och 

informationskällor har påverkat prognospricksäkerheten hos finansanalytiker 

Vid våra prognospricksäkerhetsberäkningar har vi valt att använda oss av Lang och Lundholm 

(1996) beräkningsmodell. Den bygger på det negativa absoluta värdet av den verkliga 

vinsten minus analytikerns prognos, skalad av det verkliga aktiepriset i början på året. 

Analytikerns prognos är medelvärdet av analytikernas prognoser per aktie i period t. 

                     
                                    

                                     
 

I tidigare forskning har även kontrollvariabeln earnings surprise använts för att ta hänsyn till 

oväntade händelser som en finansanalytiker inte kunnat inkludera då denne prognostiserade 

ett framtida värde av aktier och därmed har effekt på pricksäkerheten i en prognos. En 

sådan oväntad händelse kan till exempel vara att ett företag lanserar en ny produkt (Lang 

och Lundholm, 1996).  

                  
             

                            
 

 

I tabellen nedan visas förändringen av pricksäkerheten i finansanalytikers prognoser mellan 

åren 1987 och 2009.  
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År Antal prognoser/år Fel i pricksäkerheten 

1987 81 0,052881 

1988 74 0,226889 

1989 132 0,381395 

1990 168 0,13189 

1991 249 0,01133* 

1992 453 0,04401* 

1993 518 0,015312 

1994 623 0,01432* 

1995 881 0,01325* 

1996 1095 0,01876* 

1997 1175 0,01711* 

1998 1086 0,0085* 

1999 1305 0,01121* 

2000 1208 0,136757 

2001 1022 0,02277* 

2002 627 0,047535 

2003 585 0,037701 

2004 783 0,03146* 

2005 731 0,00434* 

2006 899 0,00662* 

2007 1093 0,008113 

2008 1129 0,011814 

2009 1061 0,01371* 

Tabell 44: Tabell överprognospricksäkerhet för svenska finansanalytiker i Sverige mellan 

1987 och 2009 (I/B/E/S, 2012-04-01). * Negativt tal som tolkas som ett absolut tal för att 

kunna dra jämförelser med de positiva talen.  

Som vi kan se i tabellen ovan medelvärdet för prognosernas pricksäkerhet inom ett intervall 

mellan cirka 1-5% ifrån förutom 1988,1989, 1990 samt 2000 då de är 22,7%, 38,1%, 13,2% 

samt 13,2% ifrån. Dessa årtal är något vad som kan kallas extremvärden men med tanke på 

att de finns representerade och kan bero på krisen som rådde under början på 90-talet är 

det inga värden vi väljer att exkludera. Finansiella kriser är en del av ekonomin och därför 

något vi väljer att ta med. 
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Figur 3: Prognospricksäkerhet för finansanalytiker i Sverige mellan 1987 och 2009 (I/B/E/S, 

2012-04-01). 

Det vi kan utläsa av figuren ovan (Figur 3) är att det finns en trend mot bättre pricksäkerhet i 

prognoser hos finansanalytiker. Prognospricksäkerheten med hänsyn till earnings surprise 

kan till 24,6% förklaras av den linjära trenden som finns mellan åren 1987 och 2009.  

 

 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,496a ,246 ,210 6,027 

Tabell 45: Regressionsanalys, beräkning av R2. *Förklarande variabler: (Konstant), årtalen 

mellan 1987 och 2009. 

y = -0,0065x + 0,133 
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Som tidigare nämnt kan vi även i Tabell 45 se att förklaringsgraden är 10,4%. Detta genom 

en regression i SPSS. 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,043 1 ,043 6,862 ,016* 

Residual ,133 21 ,006   

Total ,176 22    

Tabell 46: ANOVA. *Förklarande variabler: (Konstant), Årtalen mellan 1987 och 2009. 

Beroende variabel: Prognospricksäkerhet. 
 
ANOVA-tabellen (Tabell 46) visar på att den linjära modellen är statistisk signifikant vid 5 % -

nivån då den har ett signifikansvärde som är 0,016. Alltså finns det är linjär trend i att 

prognosers pricksäkerhet blir bättre med tiden. 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13,134 4,993  2,631 ,016 

VAR00001 -,007 ,002 -,496 -2,620 ,016 

Tabell 47: Coefficients. Beroende variabel: Prognospricksäkerhet. 

Slutligen kan vi även se i Tabell 47 att modellen är signifikant. Även med grafen i figur 3 kan 

vi påvisa ett statistiskt signifikant samband med en bättre, grafisk, överblick över hur 

prognospricksäkerheten förbättrats över tid. 

Vi kan alltså statistiskt säkerställa ett samband mellan prognospricksäkerhet med hänsyn till 

earnings surprise och tid. Vi noterar att vi har en linjär regression som visar en nedåtgående 

trend mot bättre precision i prognoser. Trenden visar på att prognospricksäkerheten blir 

bättre och att den linjära trenden förklaras till 24,6% av modellen. Då tiden är en variabel 

som förändras kan den relateras till förändringen i de resultat vi fått om en finansanalytikers 

användande av värderingsmodeller och informationskällor över tid. Det kan alltså tolkas som 

de förändringar som skett även haft inverkan på prognospricksäkerhet men att de inte är 
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den enda faktorn som haft det. Andra faktorer som bland annat reglering och konjunktur har 

även inverkan på prognospricksäkerhet. Därmed kan vi inte säkerställa enskilda förändringar 

i finansanalytikerns användande av värderingsmodeller och informationskällor till skillnad i 

prognospricksäkerhet. Däremot kan vi påvisa förändringar i både prognospricksäkerhet och 

finansanalytikers användande av värderingsmodeller och informationskällor och dra en 

generell slutsats om att det kan finnas ett samband. 

5.7 Diskussion 

Att den teknologiska utvecklingen har varit stor de senaste 50 åren (Yanxiang och Finnerty, 

2002) råder det inga tvivel om. Den absolut största skillnaden är att information flyttas så 

oerhört mycket snabbare idag än tidigare. Detta främst med hjälp av datorer på en lokal nivå 

och internet på en global nivå. Till en början var datorer mest för yrkesfolk och de var väldigt 

stora och otympliga. I samband med att datorerna blivit smidigare, enklare och billigare och 

att internet blommade ut hade det fått en erhörd genomslagskraft för informationsflödet. 

Något vi argumenterar för och som ligger som grund för många av våra hypoteser är att 

datorer och internet har blivit så kraftfulla och smidiga jämfört med 20-30år, vilket 

revolutionerat användingen av datorer vid värdering av aktier. Även om analytiker använt 

datorer i sin yrkesutövning i flera decennier så är det på senare år den vanliga datorn fått 

oanade möjligheter. 

Inte bara har datorn bidragit till en förändring i användade av analytiker utan att i samband 

med att den personliga datorn blivit mer och mer lättillgänglig så har även privatpersoner 

börjat handla på börsen med aktier via sina hemdatorer. Det tror vi även på fler än ett sätt 

påverkar hur branschfolket måste arbeta. Informationen kommer snabbare och få fler håll 

än tidigare. Det är även så att privatpersoner och branschfolk inte alltid efterfrågar exakt 

samma information vilket leder till att analytikerna även får ta fram information för 

privatpersoner, och då kanske de behöver skifta arbetssätt. 

I vår första Hypotes där vi tror att den fundamentala analysen används i lika stor 

utsträckning idag som 1992. Hypotesen baseras på att vi tror att den fundamentala analysen 

ger en viktig helhetsbild och att den därmed fortfarande spelar samma roll vid värdering av 

aktier som tidigare. Den tekniska utvecklingen har alltså inte haft någon effekt på just den 
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hypotesen eftersom den fundamentala analysen var så pass viktig och finansanalytiker tog 

sig tid för att göra den 1992 även om det var mer tidskrävande då. 

Hypotes 2 berör teknisk analys, vilken kräver en mängd formler för att värdera en aktie. Den 

kräver alltså insamling och uträkning av ett antal olika specifika tal och det är framförallt den 

tekniska utvecklingen som gjort att vi tror  att finansanalytiker använder den tekniska 

analysen i en större skala än tidigare eftersom det är effektivare att beräkna dessa formler 

och därmed kan finansanalytiker lägga mer tid på att analysera resultaten än att ta fram 

resultaten.  Vi tror även att beta-analys används i mindre grad idag än vad de gjorde 1992 för 

att det är en så grov generalisering och med dagens tillgång till information så tror vi att fler 

inte vågar förlita sig på beta. Även när det gäller Hypotes 4 och 5 så bygger det på 

tillgängligheten till informationen och det är det som gör att vi tror att fler använder den 

typen av värdering då informationsinsamling inte är lika krävande som förr med hjälp av till 

exempel nya och bättre sökmotorer på internet. 

Hypotes 7 bygger på ett värderingstal (P/E-tal) som genom åren inte förändrats nämnvärt 

och har egentligen inte berörts av den tekniska utvecklingen eftersom den bygger på en 

relativt enkel formel, som allmänheten kan utnyttja för att värdera företag. Däremot bygger 

Hyptes 8 mycket på att i samband med att vi får tillgång till mer information, och snabbare 

dessutom, blir kvalitén på informationen viktigare. Ytterliggare ett steg längre så är privat 

information viktigare då verkligen alla nås av den vanliga informationen i samband med 

bland annat sökmoter och dylikt på internet. Hypotes 9 baseras däremot inte på att den 

tekniska utvecklingens förändring av finansanalytikers arbete. 

I likhet med de tidigare hypoeserna baseras även till viss del av hypotes 10 av tekniska 

utvecklingen som förändrat finansanalytikers informations- och 

värderingsmodellsanvändning. Till viss del gör den tekniska utvecklingen att  

årsredovisningen kan nås effektivare än tidigare i och med att alla företag kan lägga upp sina 

årsredovisningar på företagens hemsidor på internet. Det kan dock innebära att vissa delar 

av årsredovisningen förlorar sitt användningsvärde vid värdering av aktier eftersom det 

numera är tillängligt för alla och lätt att få tag i. Därmed nås inga fördelar med den 

informationen utan alla kan ta del av den. 
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5.8 Sammanfattning hypoteser 

Hypoteser Chi2 test Regression 

Hypotes 1: Den fundamentala analysen används i lika stor grad 

idag som 1992. 
Accepterad  

Hypotes 2: Teknisk analysen används i större grad idag än 1992 Accepterad  

Hypotes 3: Beta analys används i lägre grad idag än 1992  Accepterad  

Hypotes 4: Kassaflödesvärdering används mer idag än 1992 Accepterad  

Hypotes 5: Vid kassaflödesvärdering behövs det mer 
information och längre tidsperiod 

 Förkastad 

Hypotes 6: Kassaflödesvärdering används i högre grad av 
nyutexaminerade finansanalytiker 

 Accepterad 

Hypotes 7: P/E-tal vid värdering av aktier används i minst lika 

stor utsträckning idag än 1992 
Accepterad  

Hypotes 8: Privat information/Icke finansiell kvalitativ 

information används i högre grad och är av större betydelse 

idag än 1992 

Accepterad  

Hypotes 9: Icke-finansiell information används i större grad av 

svenska finansanalytiker som har mindre erfarenhet och som 

analyserar ett större antal svenska företag 

 Förkastad 

Hypotes 10: Informationskällor i årsredovisningen har blivit 

mindre värdefulla för finansnalytiker 
Delvis accepterad  

Tabell 48: Sammanfattning av hypoteser. 
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6. Slutsats  

I slutsatsen kommer vi försöka återknyta till vår konceptuella modell som vi tog upp i 

metoden där vi pekade på variabler som ingår i analytikernas analys och värdering. Här 

kommer en kort sammanställning vad som har hänt inom de olika områdena. 

Syftet med studien var att undersöka vilken information och värderingsmodeller som 

svenska finansanalytiker använder vid företagsvärdering 2011 samt att kartlägga om det 

finns skillnader i informationsanvändning mellan 1992 och 2011. Teoriområden 

presenterades i metoden i en egenkonstruerad konceptuell modell. I teorikapitlet 

presenterades därför teori om de olika värderingsmodeller och tillvägagångssätt som den 

tidigare studien visat vara viktiga. Därefter skickades en enkät ut för att samla in svar 

angående dessa teorier och på så sätt hjälpa oss att se deras användning i praktiken. 

 

Figur 4: Modifierad konceptuell modell med förändringar (Egen modell) 
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Med stöd i vår analys och som visats ovan i vår modifierade konceptuella modell har det inte 

skett någon förändring i användningen utav fundamental analys. Däremot kan vi se en 

minskad användning utav beta analysen och en marginell ökning av teknisk analys.  

En av de mer anmärkningsvärda förändringarna är att kassaflödesanalys haft en väldigt stor 

ökning. Från att 1992 haft ett typvärde på 50,5 % till att under 2011 haft ett typvärde på 98 

%. Det finns flera olika intressanta teorier till varför den ökningen är så stor, en av många är 

att kraven på företag idag är större när det gäller miljö- och socialt ansvar. Detta hjälper 

kassaflödesvärdering till med då den öppnar upp företaget och ger en transparent bild av 

verksamheten.  Det får anses vara den enskilt största förändringen som skett. 

I användandet av relativvärdering, här illustrerat i P/E-tal, har inte någon större förändring 

skett. Detta kan säkerligen bero på att relativvärdering användes mycket redan 1992 och 

med tanke på att ingen förändring skett så är det bevisligen en fungerande metod. 

När det kommer till området redovisning så är det ganska intressanta svar. Vid en överblick 

av förändringar av hur värdefull finansanlytiker anser olika informationskällor kan det 

urskiljas att textbaserad information (till exempel VDn’s kommentarer och 

revisionsberättelsen) anses mindre värdefull vid värdering av aktier idag än 1992. Däremot 

anses sifferbaserad information (till exempel resultat- och balansräkningen) som er värdefull 

vid aktievärdering idag än 1992. 

När det gäller privat information märks det en ökning. Ökningen är inte speciellt stor då 

användandet av privat information var stort även 1992. En anledning till att det är en ökning 

kan vara att tekniken under de senaste 20åren gjort att alla får den offentliga informationen 

direkt, det finns ingen fördröjning någonstans, och därför något alla tar för givet och inte 

handlar utifrån. 

I hypotesen om att mer nyutexaminerade analytiker använder kassaflödesanalys oftare 

märker vi att det faktiskt stämmer. Då vi följt teorin i vår indelning av kategorierna kan vi 

styrka teorin och visa på att mer nyutexaminerade analytiker använder kassaflödesanalys 

oftare, vilket vi menar tyder på att kassaflödesanalys har blivit mer populärt, och viktigare, i 

dagens utbildningar om man jämför med äldre utbildningar. 
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Att analytiker med mindre erfarenhet och som följer fler företag använder icke-finansiell 

information mer stämmer i Belgien betyder inte att det stämmer i Sverige, som vår 

regression visar. Vårt resultat visar att användningen av icke-finansiell information (i det här 

fallet illustrerat i samtal med företagsledningen) inte kan bestämmas med hjälp av 

förhållandet mellan erfarenhet och hur många företag analytikern följer. 

I vår prognospricksäkerhetsanalys kan vi utläsa att det skiljer från år till år men vi kan inte 

utläsa en tydlig trend. Skillnaden kan förklaras med hjälp av de förändringar som skett i 

användningen av information, men de behöver inte förklaras med detta då modellen är 

väldigt förenklad och generaliserande. Då vi inte har kunnat knyta enskilda analytiker till 

enkätsvar eller prognoser så är det en svår jämförelse att göra, däremot ett förslag till vidare 

forskning.  

6.1 Vidare forskning 

Under uppsatsen gång har vi tagit del av en mängd olika infallvinklar till vilka 

värderingsmodeller och informationskällor som finansanalytiker använder som skulle kunna 

vara intressanta för vidare forskning. 

Vi inser att det kan finnas fler faktorer att hänsyn till i vår teoretiska referensram och att det 

finns fler värderingsmodeller som finansnalytiker använder som vi inte tagit upp då vi 

genomför en studie av förändringar av tidigare använda värderingsmodeller. Det kan då vara 

intressant att studera hur frekvent dessa andra värderingsmodeller används men även om 

det finns så kallade in-house modeller som är företagets egna. 

Det finns även andra vinklar som att studera om arbetssättet hos finansanalytiker beror på 

andra faktorer så som till vem mottagaren är av finansanalytikerns prognoser, eller om det 

beror på specifika skillnader hos finansanalytikern själv. Det hade även varit intressant att 

skillnader mellan svenska och utländska finansanalytiker samt vilka värderingsmodeller och 

informationskällor som de använder vid aktievärdering. Men även knyta enskilda analytiker 

till enkätsvar eller prognoser och kunna dra slutsatser om hur specifika värderingsmodeller 

och information kan ha inverkan på prognospricksäkerhet på individnivå. 
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Utifrån den erfarenhet vi fått under uppsatsen gång kan vi rekommendera kommande 

forskning om finansanlytiker att det kan vara svårt att få ett tillräckligt stort urval vid studien, 

likt vi hade. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1: Brev 

Hej! 

Senast det gjordes en enkätundersökning om hur finansiell information används i Sverige var 

1992. Denna enkätundersökning tycker vi känns gammal och därför har vi valt att genomföra 

en uppdaterad version. 

Varför skulle då detta vara intressant och varför skulle Du som redan arbetar mycket vilja 

offra 5-10minuter av din dag för att medverka i denna undersökning? Jo eftersom vi, som 

många andra, vet att kvalitativa finansiella rapporter hjälper till att få en 

informationseffektiv marknad. En mer informationseffektiv marknad skulle direkt, och 

indirekt, påverka Dig som aktör på de finansiella marknaderna. Därför hoppas vi att Du har 

lust att medverka i vår enkät för att öka förståelsen för användandet av den finansiella 

rapporteringen, och då i slutändan ditt eget arbetsklimat.  

Vår undersökning består av en enkät på 19 frågor som tar ca 5-10minuter att besvara och 

som riktar sig till Dig som använder finansiell information i olika utsträckning i din 

yrkesutövning. Svaren är helt anonyma och vi varken vill eller kan se vem som har svarat då 

vi är ute efter populationen och inte individen. 

Vi som har tagit fram enkäten och som tänker se hur användningen av finansiell rapportering 

har förändrats under de senaste 20åren heter Robin Andersson och Fredrik Streby. Enkäten 

är en viktig del i vår d-uppsats som är sista steget för att slutföra vår Civilekonomexamen vid 

Linnéuniversitet i Växjö. 

Klicka på denna länk för att besvara 

enkäten: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE4zM2lSWEI0b0FpNW

9oeWRNZWFzTWc6MQ 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE4zM2lSWEI0b0FpNW9oeWRNZWFzTWc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE4zM2lSWEI0b0FpNW9oeWRNZWFzTWc6MQ
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Kontakta oss gärna om ni har några frågor ang enkäten, eller uppsatsen som helhet, på; 

examensarbete@rejban.se 

Vänliga Hälsningar 

Robin Andersson & Fredrik Streby 
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Bilaga 2: Enkätfrågor 

Syftet med enkäten är att förstå vilka informationskällor och värderingsmodeller som du 

använder i din yrkesutövning och hur du använder dessa. Enkäten inleds med allmänna 

frågor om dig och din arbetsplats. Sedan följer frågor om hur du använder information och 

värderingsmodeller i ditt arbete vid värdering av företag. Enkäten utförs anonymt. Vi är 

medvetna om att ditt användande av informationskällor och värderingsmodeller kan variera 

beroende olika faktorer. Vi ber dig därmed att kommentera detta då det finns något du 

känner bör funnits med i de kommentarsfält som finns. 

1. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Arbetar du som: 

 Finansanalytiker 

 Portföljförvaltare/Kapitalförvaltare 

 Fondförvaltare 

 Börsmäklare/Institutionsmäklare 

 Börskrönikör/Ekonomijournalist 

 Övrigt:  

 

2. Har du under 2011/2012 arbetat med värdering (riktkurser-forecasts) av aktier i din 

yrkesutövning? 

 Ja 

 Nej 

 

3. Vilken är den huvudsakliga mottagaren av de företagsanalyser som du tagit fram? 

 Abonnenter av tidningar och nyhetsbrev 
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 Privata aktieägare 

 Institutionella aktieägare 

 Portföljförvaltare inom det egna företaget 

 Andra portföljförvaltare 

 Övrigt:  

 

4. Hur många år har du arbetat med värdering av aktier i din yrkesutövning? var vänlig svara 

i antal år. (Exempel: 3 år)  

 

5. Hur stor del av din vecka ägnar du normalt, direkt och indirekt år värdering av företag som 

är noterade på Stockholmsbörsen? var vänlig svara i procent. (Exempel: 45%)  

 

6. Hur många olika företag analyserar du kontinuerligt under ett år?var vänlig svara i antal 

företag per år. (Exempel: 7 st)  

 

7. Ange vilka branscher du kontinuerligt följer (hämtat från Global Industry Classification 
Standard (GICS)):var vänlig kryssa i de branscher, i vilka du analyserar företag. 

 Energi (Olja, gas, kol och utrustning för branschen) 

 Industrivaror och –tjänster (Flyg, försvar, bygg, maskiner, lastbilar, fartyg, tjänster som 
flygbolag, rederier etc) 

 Material (Kemi, trä, papper, metaller etc) 

 Sällanköpsvaror och – tjänster (mot konsument: bilar, vitvaror, kläder, media etc) 
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 Dagligvaror (mot konsument: mat, dryck, tvättmedel, skönhetsmedel etc) 

 Hälsovård (Sjukvård, bioteknik etc) 

 Finans (Banker och försäkringsbolag) 

 Fastigheter 

 Informationsteknik (datorer, mjukvara, kontorsutrustning etc) 

 Telekomoperatörer (telefon/internetoperatörer) 

 Kraftförsörjning (el etc) 

 Övrigt:  

 

8. Vilka utbildningar har du genomfört och när tog du examen? var vänlig svara hur länge du 

studerade, vilket program och året du tog examen. (Exempel: Civilekonomi, 4 år, 2004)

 

 

9. Hur ofta använder nu nedanstående faktorer vid värdering av aktier? var vänlig kryssa för 
ett alternativ för varje faktor 

  

Nästan 
alltid 96-
100% 

Vanligen 
66-95% 

Ibland 36-
65% 

Sällan 6-
35% 

Nästan 
aldrig 0-5%  

Fundamental analys 
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Nästan 
alltid 96-
100% 

Vanligen 
66-95% 

Ibland 36-
65% 

Sällan 6-
35% 

Nästan 
aldrig 0-5%  

Teknisk analys 

       

Betavärdesanalys 

       

 

10. Hur användbara anser du att nedanstående faktorer vid värdering av aktier? 

Användbarheten besvaras i en skala från 1-5. Där 5 är mycket användbar och 1 är 

oanvändbar 

  
1 oanvändbar 2 3 4 

5 mycket 
användbar  

Fundamental analys 
       

Teknisk analys 
       

Betavärdesanalys 
       

 

11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid värdering av aktier? var vänlig kryssa för 

ett alternativ för varje faktor 

  

Nästan 
alltid 96-

100% 

Vanligen 
66-95% 

Ibland 36-
65% 

Sällan 6-
35% 

Nästan 
aldrig 0-5%  

Företagets 
investeringsutveckling        

Substansvärde 
       

Kassaflödesvärdering 
(DCF, FCF)        
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Nästan 
alltid 96-

100% 

Vanligen 
66-95% 

Ibland 36-
65% 

Sällan 6-
35% 

Nästan 
aldrig 0-5%  

Relativvärdering (P/E-, 
P/S-tal, etcetera)        

Finansiella nyckeltal som 
avser räntabilitet på eget 

kapital 
       

Finansiella nyckeltal som 
avser räntabilitet på 

sysselsatt kapital 
       

Finansiella nyckeltal som 
avser kapitalstruktur 

(soliditet, 
skuldsättningsgrad) 

       

Finansiella nyckeltal som 
avser likviditet 

(Kassalikviditet, 
rörelseresultat) 

       

Variabilitet i vinst/aktie 
       

Aktiekursens variabilitet 
(Standardavvikelse)        

Aktiens omsättning (antal 
aktier per dag eller 

liknande mått) 
       

Aktiekursens utveckling 
de senaste 12 

månaderna 
       

Utdelningsbaserad 
värdering (Gordons 

modell, DDM) 
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Lägg gärna till ytterligare faktorer som du anser viktiga och hur ofta du använder dem.

 

 

12. Har ni på er arbetsplats andra modeller, än de som tas upp i föregående frågor, som du 

använder vid värdering av aktier? Beskriv vad dessa egna modeller baseras på.var vänlig 

svara vilka modeller, hur ofta du använder dem och vad de baseras på

 

 

13. Vilka större skillnader i arbetsmetoder/modeller för värdering av aktier har du upplevt 

under din yrkesverksamma tid och hur har det påverkat ditt sätt att arbeta? (Exempel: IFRS 

införandet 2005, Informationsutveckling, olika typer av kriser, annat)

 

 

14. Vid värdering av aktier, hur många årsresultat tillbaka i tiden brukar du normalt beakta i 

din analys? var vänlig svara i antal år. (Exempel: 3 år)  
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15. Vid värdering av aktier, hur långt in i framtiden brukar du normalt göra prognoser? (För 

till exempel resultat, kursutveckling, etcetera)var vänlig svara i antal månader. (Exempel: 24 

månader)  

 

16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? var vänlig kryssa i ett alternativ för 

varje post. 

  

Nästan 

alltid 96-

100% 

Vanligen 

66-95% 

Ibland 36-

65% 

Sällan 6-

35% 

Nästan 

aldrig 0-

5% 
 

Försäljning 
       

Resultat efter finansnetto 
       

Resultat efter 

bokslutsdispositioner och 

skatt 
       

Cash-flow 
       

Utdelning 
       

Vinst/aktie 
       

P/E-tal 
       

Substansvärde 
       

Räntabilitet på eget 
kapital        

Räntabilitet på sysselsatt 
kapital        

Aktiekursen 
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lägg gärna till ytterligare faktorer som du gör prognoser på och hur ofta du gör det. 

 

17. Hur värdefull anser du att nedanstående informationskällor vara vid värdering av aktier? 

Var vänlig kryssa för ett alternativ för varje informationskälla 

  
1 inte alls 
värdefull 

2 3 4 
5 mycket 
värdefull  

VD's kommentarer 
       

Verksamhetsberättelsen 
       

Resultaträkningen 
       

Balansräkningen 
       

Förvaltningsberättelsen 
       

Finansieringsanalysen 
       

Bokslutskommentarer och 
noter        

Revisionsberättelsen 
       

"Fem år i sammandrag" 
       

Delårsrapporter 
       

Offentlig statistik 
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1 inte alls 
värdefull 

2 3 4 
5 mycket 
värdefull  

Informationsservice (SIX, 
Direkt, m.fl)        

Affärspress (Dagens 
industri, Affärsvärlden, 
m.fl)        

Diskussion med 
företagsrepresentanter        

Andra analytiker 
       

Företagens 
personaltidningar        

lägg gärna till ytterligare informationskällor som du anser viktiga och besvara även hur 

värdefull den är för dig med en siffra mellan 1 och 5 där 5 är mycket värdefull och 1 inte alls 

värdefull.  

 

 

18. Hur ofta, i genomsnitt per företag, för du diskussioner med företagsledningen under ett 

år?var vänlig svara i antal gånger per år. (Exempel: 3 gånger/år)  

 

19. Hur värdefull anser du att nedanstående faktorer vara vid värdering av aktier? var vänlig 

kryssa för ett alternativ för varje informationskälla. 
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1 Mycket 
värdefull 

2 3 4 
5 Inte alls 
värdefull  

Vinst/aktie 
       

Räntabilitet eget eller 
sysselsatt kapital        

Substansvärde 
       

Ledningskompetens 
       

Anställdas kompetens 
       

Cash-flow 
       

Rörelsekapital 
       

P/E-tal 
       

Direktavkastning 
       

Skuldsättningsgrad 
       

 

lägg gärna till en kommentar om du anser att det saknas någon faktor, hur värdefull den är 

och om du anser att någon faktor är mer värdefull för en viss bransch.

 

20. Är du intresserad att få uppföljning kring resultatet av undersökningen, skriv då in din 

mail i textrutan. Resultatet beräknas vara klart i början av Juni.  
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Bilaga 3. Kodning av frågor och svar 

Frågor  Kodning 

1.  Vad är din 
huvudsakliga 

sysselsättning?  

1 = Finansanalytiker 
2 = Portföljförvaltare/Fondförvaltare 
3 =Börskrönikör 

2. Har du under 
2011 arbetet med 

värdering?  

0 = Nej 
1 = Ja 

3. Vilken är den 
huvudsakliga 
mottagaren?  

1 = Institutionella aktieägare 
2 = Privata aktieägare 
3 = Andra portföljförvaltare 
4 = Tidningar och nyhetsbrev 
5= Jag själv/eget team 

4. Hur många år har 
du arbetet med 

värdering?  

1= 2 år 
2 = 2-5 år 
3 = 6-10 år 
4 = 11-20 år 
5 = >20 år 

5. Hur stor del av din 
arbetsvecka ägnar 

du åt värdering, i %?  

1 = 1% - 33% 
2 = 34 - 66% 
3 = 67% - 99% 
4 = 100% 

6. Hur många 
företag analyserar 
du under ett år? 

 
 

1 = 1-5 st 
2 = 6-10 st 
3 = 11-15 st 
4 = 16-25 st 
5 = 26-40 st 
6 = 40+ st 

7. Ange inom vilka 
branscher dessa 

företag finns? 
(Energi, 

Industrivaror och – 
tjänster, Material, 

Sällanköpsvaror och 
– tjänster, 

Dagligvaror, 
Hälsovård, 

Informationsteknik, 
Fastigheter, Finans, 
Telekomoperatörer 

 

 
0 = Nej 
1 = Ja 
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och Kraftförsörjning) 

8. Vilken, eller vilka, 
utbildning har du? 

 

1 = Gymnasium 
2 = Högskola/Universitet 3 år 
3 = Civ.Ek/Civ.Inj 4 år 
4 = Magister 5år 
5 = Master 6 år 
6 = Doktor 

9. Hur ofta använder 
du nedanstående 

faktorer vid 
värdering? 

 
 

1 = Nästan aldrig 0-5 % 
2 = Sällan 6-35% 
3 = Ibland 36-65% 
4 = Vanligen 66-95% 
5 = Nästan alltid 96-100% 

10. Hur användbar 
anser du att 

nedanstående 
faktorer är vi 

värdering? 
 

 

1 = Oanvändbar 
2 = Mindre oanvändbar 
3 = Användbar 
4 = Mer användbar 
5 = Mycket användbar 

11. Hur ofta 
använder du 

nedanstående 
faktorer vid 

värdering av aktier? 
 

 

1 = Nästan aldrig 0-5 % 
2 = Sällan 6-35% 
3 = Ibland 36-65% 
4 = Vanligen 66-95 % 
5 = Nästan alltid 96-100% 

12. Har ni på er 
arbetsplats andra 

metoder än de som 
finns angivna? 

 
 

0 = Inget svar 
1 = Nej 
2 = Ja 

13. Vilka skillnader 
har du märkt i 

arbetssätt (ex. IFRS, 
lagar, etc)? 

 
 

0 = Inget svar 
1 = Svar angående IFRS 
2 = Annat svar 

14. Vid värdering av 
aktier, hur många 

årsresultat tillbaka i 
tiden beaktar du? 

 
 

0 = 0 år 
1 = 1-2 år 
2 = 3-5 år 
3 = 6-10 år 
4 = Mer än 10 år 

15. Vid värdering av 
aktier, hur långt in i 
framtiden brukar du 

normalt göra 
prognoser? 

 

Mäts i antal månader. 
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16. Hur ofta gör du 
prognoser för 
nedanstående 

faktorer? 
 

 

1 = Nästan aldrig 0-5 % 
2 = Sällan 6-35% 
3 = Ibland 36-65% 
4 = Vanligen 66-95 % 
5 = Nästan alltid 96-100% 
 

17. Hur värdefull 
anser du att 

nedanstående 
informationskällor 
vara vid värdering? 

 

 

1 = Inte värdefull alls 
2 = Ganska värdefull 
3 = Värdefull 
4 = Mer Värdefull 
5 = Mycket Värdefull 
 

18. Hur ofta, i 
genomsnitt per 
företag, för du 

diskussioner med 
företagsledningen 

under ett år? 

 

0 = aldrig 
1 = mindre än 1 gång per år 

2 = 1 gång per år 
2 ggr per år 
3 ggr per år 
mer än 3 ggr per år 

 

19. Hur värdefull 
anser du att 

nedanstående 
faktorer vara vid 

värdering av aktier? 
 

1 = Inte värdefull alls 
2 = Ganska värdefull 
3 = Värdefull 
4 = Mer Värdefull 
5 = Mycket Värdefull 

Tabell 2: Kodningstabell (egen tabell) 
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Bilaga 5: Signifikanstester av värderingsmodeller med chi2 

Nedan visas signifikanstester för olika värderingsmodeller som används vid aktievärdering. 

Uppvisas en statistisk signifikans betyder det att skillnaden i användande av en viss 

värderingsmodell mellan 1992 och 2011 är statistiskt signifikant. 

Investeringsutveckling 

 

11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid värdering av aktier? [Företagets 

investeringsutveckling] 

 Observed N Expected N Residual 

1 3 ,3 2,7 

2 4 1,4 2,6 

3 8 6,8 1,2 

4 11 10,6 ,4 

5 5 11,9 -6,9 

Total 31   

 

 

Test Statistics 

 11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid 

värdering av aktier? [Företagets investeringsutveckling] 

Chi2 30,109
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,000 

a. 2 cells (40,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is ,3. 
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Substansvärdering 

 

11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid värdering av aktier? [Subastansvärde] 

 Observed N Expected N Residual 

1 5 ,5 4,5 

2 7 ,8 6,2 

3 6 4,6 1,4 

4 11 8,5 2,5 

5 2 16,7 -14,7 

Total 31   

 

Test Statistics 

 11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid 

värdering av aktier? [Subastansvärde] 

Chi2 106,078
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,000 

a. 3 cells (60,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is ,5. 

 

Finansiella nyckeltal som avser räntabilitet på eget kapital 

 

11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid värdering av aktier? [Finansiella nyckeltal som avser 

räntabilitet på eget kapital] 

 Observed N Expected N Residual 

1 3 ,1 2,9 

2 9 ,5 8,5 

3 7 2,9 4,1 

4 7 8,1 -1,1 

5 5 19,4 -14,4 

Total 31   

 

 

Test Statistics 
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 11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid 

värdering av aktier? [Finansiella nyckeltal som avser 

räntabilitet på eget kapital] 

Chi2 239,780
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,000 

a. 3 cells (60,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is ,1. 

  

Finansiella nyckeltal som avser räntabilitet på sysselsatt kapital 

 

11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid värdering av aktier? [Finansiella nyckeltal som avser 

räntabilitet på sysselsatt kapital] 

 Observed N Expected N Residual 

1 2 ,9 1,1 

2 7 3,6 3,4 

3 9 4,5 4,5 

4 10 10,0 ,0 

5 3 12,1 -9,1 

Total 31   

 

 

Test Statistics 

 11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid 

värdering av aktier? [Finansiella nyckeltal som avser 

räntabilitet på sysselsatt kapital] 

Chi2 15,955
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,003 

a. 3 cells (60,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is ,9. 
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Finansiella nyckeltal som avser räntabilitet på kapitalstruktur 

 

11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid värdering av aktier? [Finansiella nyckeltal som avser 

kapitalstruktur (soliditet, skuldsättningsgrad)] 

 Observed N Expected N Residual 

1 1 ,1 ,9 

2 4 ,3 3,7 

3 10 1,7 8,3 

4 8 9,6 -1,6 

5 8 19,2 -11,2 

Total 31   

 

 

Test Statistics 

 11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid 

värdering av aktier? [Finansiella nyckeltal som avser 

kapitalstruktur (soliditet, skuldsättningsgrad)] 

Chi2 92,610
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,000 

a. 3 cells (60,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is ,1. 

 

Finansiella nyckeltal som avser räntabilitet på likviditet 

 

Frequencies 

 11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid värdering av aktier? [Finansiella nyckeltal som 

avser likviditet (Kassalikviditet, rörelseresultat)] 

 Category Observed N Expected N Residual 

1  0 ,7 -,7 

2 2 3 2,9 ,1 

3 3 10 6,0 4,0 

4 4 11 9,8 1,2 

5 5 6 10,7 -4,7 

Total  30   
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Test Statistics 

 11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid 

värdering av aktier? [Finansiella nyckeltal som avser 

likviditet (Kassalikviditet, rörelseresultat)] 

Chi2 5,459
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,243 

a. 2 cells (40,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is ,7. 

 

Variabilitet I vinst/aktie 

 

11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid värdering av aktier? [Variabilitet i vinst/aktie] 

 Observed N Expected N Residual 

1 2 2,3 -,3 

2 4 7,1 -3,1 

3 10 8,5 1,5 

4 5 7,2 -2,2 

5 9 4,9 4,1 

Total 30   

 

 

Test Statistics 

 11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid 

värdering av aktier? [Variabilitet i vinst/aktie] 

Chi2 5,832
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,212 

a. 2 cells (40,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 2,3. 
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Aktiekursens variabilitet 

 

11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid värdering av aktier? [Aktiekursens variabilitet 

(Standardavvikelse)] 

 Observed N Expected N Residual 

1 4 3,9 ,1 

2 16 7,3 8,7 

3 7 11,7 -4,7 

4 1 4,3 -3,3 

5 1 1,8 -,8 

Total 29   

 

 

Test Statistics 

 11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid 

värdering av aktier? [Aktiekursens variabilitet 

(Standardavvikelse)] 

Chi2 15,141
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,004 

a. 3 cells (60,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1,8. 

 

Aktiens omsättning 

 

11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid värdering av aktier? [Aktiens omsättning (antal aktier 

per dag eller liknande mått)] 

 Observed N Expected N Residual 

1 6 3,3 2,7 

2 14 6,9 7,1 

3 6 7,8 -1,8 

4 2 7,8 -5,8 

5 3 5,2 -2,2 

Total 31   
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Test Statistics 

 11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid 

värdering av aktier? [Aktiens omsättning (antal aktier per 

dag eller liknande mått)] 

Chi2 15,192
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,004 

a. 1 cells (20,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 3,3. 

 

Aktiekursen de senaste 12 månaderna 

 

11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid värdering av aktier? [Aktiekursens utveckling de 

senaste 12 månaderna] 

 Observed N Expected N Residual 

1 8 2,4 5,6 

2 4 5,0 -1,0 

3 5 7,5 -2,5 

4 9 9,1 ,0 

5 5 7,0 -2,0 

Total 31   

 

 

Test Statistics 

 11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid 

värdering av aktier? [Aktiekursens utveckling de senaste 12 

månaderna] 

Chi2 14,512
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,006 

a. 1 cells (20,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 2,4. 
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Utdelningsbaserad värdering. Gordons modell 

 

11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid värdering av aktier? [Utdelningsbaserad värdering 

(Gordons modell, DDM)] 

 Observed N Expected N Residual 

1 7 1,1 5,9 

2 9 6,7 2,3 

3 7 9,4 -2,4 

4 6 8,2 -2,2 

5 1 4,6 -3,6 

Total 30   

 

 

Test Statistics 

 11. Hur ofta använder du nedanstående faktorer vid 

värdering av aktier? [Utdelningsbaserad värdering (Gordons 

modell, DDM)] 

Chi2 36,044
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,000 

a. 2 cells (40,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1,1. 
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Bilaga 5. Signifikanstester av prognoser med chi2 

Försäljning 

Frequencies 

 16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? [Försäljning] 

 Category Observed N Expected N Residual 

1  0 ,5 -,5 

2  0 ,9 -,9 

3 3 1 2,6 -1,6 

4 4 1 6,4 -5,4 

5 5 29 20,6 8,4 

Total  31   

 

Test Statistics 

 16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? 

[Försäljning] 

Chi2 10,300
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,036 

a. 3 cells (60,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is ,5. 

 

Resultat efter finansnetto 

Frequencies 

 16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? [Resultat efter finansnetto] 

 Category Observed N Expected N Residual 

1 1 1 ,1 ,9 

2  0 ,2 -,2 

3 3 1 ,9 ,1 

4  0 5,0 -5,0 

5 5 28 23,8 4,2 

Total  30   
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Test Statistics 

 16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? 

[Resultat efter finansnetto] 

Chi2 12,399
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,015 

a. 3 cells (60,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is ,1. 

 

Resultat fore bokslutsdisp. Och skatt 

 

16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? [Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt] 

 Observed N Expected N Residual 

1 2 1,6 ,4 

2 1 3,1 -2,1 

3 2 5,1 -3,1 

4 3 6,4 -3,4 

5 23 14,8 8,2 

Total 31   

 

 

Test Statistics 

 16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? 

[Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt] 

Chi2 9,742
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,045 

a. 2 cells (40,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1,6. 
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Cash flow 

 

Frequencies 

 16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? [Cash-flow] 

 Category Observed N Expected N Residual 

1 1 2 ,6 1,4 

2  0 1,5 -1,5 

3 3 1 7,1 -6,1 

4 4 8 10,0 -2,0 

5 5 20 11,8 8,2 

Total  31   

 

 

Test Statistics 

 16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? 

[Cash-flow] 

Chi2 16,233
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,003 

a. 2 cells (40,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is ,6. 

 

Utdelning 

16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? [Utdelning] 

 Observed N Expected N Residual 

1 2 ,8 1,2 

2 1 3,2 -2,2 

3 4 5,5 -1,5 

4 6 8,3 -2,3 

5 18 13,1 4,9 

Total 31   

 

 

Test Statistics 
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 16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? 

[Utdelning] 

Chi2 5,962
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,202 

a. 2 cells (40,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is ,8. 

 

Vinst/aktie 

 

Frequencies 

 16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? [Vinst/aktie] 

 Category Observed N Expected N Residual 

1  0 ,1 -,1 

2  0 ,2 -,2 

3 3 3 ,9 2,1 

4 4 6 5,3 ,7 

5 5 21 23,4 -2,4 

Total  30   

 

 

Test Statistics 

 16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? 

[Vinst/aktie] 

Chi2 5,613
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,230 

a. 3 cells (60,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is ,1. 

 

 

 

 

 



139 

 

P/E-tal 

16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? [P/E-tal] 

 Observed N Expected N Residual 

1 1 1,1 ,0 

2 1 1,3 -,3 

3 4 3,0 1,0 

4 5 6,0 -1,0 

5 20 19,5 ,5 

Total 31   

 

 

Test Statistics 

 16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? 

[P/E-tal] 

Chi2 ,588
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,964 

a. 3 cells (60,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1,1. 

 

Räntabilitet på eget kapital 

16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? [Räntabilitet på eget kapital] 

 Observed N Expected N Residual 

1 5 ,7 4,3 

2 4 1,1 2,9 

3 4 4,3 -,3 

4 3 8,1 -5,1 

5 14 15,8 -1,8 

Total 30   
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Test Statistics 

 16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? 

[Räntabilitet på eget kapital] 

Chi2 37,526
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,000 

a. 3 cells (60,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is ,7. 

 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 

16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? [Räntabilitet på sysselsatt kapital] 

 Observed N Expected N Residual 

1 5 2,0 3,0 

2 1 4,6 -3,6 

3 6 7,0 -1,0 

4 5 8,3 -3,3 

5 14 9,1 4,9 

Total 31   

 

 

Test Statistics 

 16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? 

[Räntabilitet på sysselsatt kapital] 

Chi2 11,237
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,024 

a. 2 cells (40,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 2,0. 
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Aktiekurs/market value of share 

16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? [Aktiekursen] 

 Observed N Expected N Residual 

1 5 4,2 ,8 

2 3 3,8 -,8 

3 3 5,5 -2,5 

4 5 7,3 -2,3 

5 15 10,3 4,7 

Total 31   

 

 

Test Statistics 

 16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? [Aktiekursen] 

Chi2 4,265
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,371 

a. 2 cells (40,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 3,8. 

 

Substansvärde 

16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? [Substansvärde] 

 Observed N Expected N Residual 

1 4 ,8 3,2 

2 5 1,6 3,4 

3 9 3,9 5,1 

4 6 8,9 -2,9 

5 7 15,7 -8,7 

Total 31   
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Test Statistics 

 16. Hur ofta gör du prognoser för nedanstående faktorer? 

[Substansvärde] 

Chi2 31,241
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,000 

a. 3 cells (60,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is ,8. 

 

Bilaga 6. Signifikantest av medelvärden med T-test 

VD:s kommentarer 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

17. Hur värdefull anser du att 

nedanstående informationskällor 

vara vid värdering av aktier? [VD's 

kommentarer] 

30 3,67 1,093 ,200 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 4.3                                      

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

17. Hur värdefull anser du 

att nedanstående 

informationskällor vara vid 

värdering av aktier? [VD's 

kommentarer] 

-3,173 29 ,004 -,633 -1,04 -,23 
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Verksamhetsberättelsen 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

17. Hur värdefull anser du att 

nedanstående informationskällor 

vara vid värdering av aktier? 

[Verksamhetsberättelsen] 

30 2,93 1,143 ,209 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 4.27                                     

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

17. Hur värdefull anser du 

att nedanstående 

informationskällor vara vid 

värdering av aktier? 

[Verksamhetsberättelsen] 

-6,407 29 ,000 -1,337 -1,76 -,91 

 

Förvaltningsberättelsen 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

17. Hur värdefull anser du att 

nedanstående informationskällor 

vara vid värdering av aktier? 

[Förvaltningsberättelsen] 

30 3,00 1,174 ,214 
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One-Sample Test 

 Test Value = 4.02                                     

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

17. Hur värdefull anser du 

att nedanstående 

informationskällor vara vid 

värdering av aktier? 

[Förvaltningsberättelsen] 

-4,757 29 ,000 -1,020 -1,46 -,58 

 

Resultaträkningen 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

17. Hur värdefull anser du att 

nedanstående informationskällor 

vara vid värdering av aktier? 

[Resultaträkningen] 

30 4,80 ,761 ,139 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 4.78                                     

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

17. Hur värdefull anser du 

att nedanstående 

informationskällor vara vid 

värdering av aktier? 

[Resultaträkningen] 

,144 29 ,887 ,020 -,26 ,30 
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Balansräkningen 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

17. Hur värdefull anser du att 

nedanstående informationskällor 

vara vid värdering av aktier? 

[Balansräkningen] 

30 4,77 ,774 ,141 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 4.79                                     

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

17. Hur värdefull anser du 

att nedanstående 

informationskällor vara vid 

värdering av aktier? 

[Balansräkningen] 

-,165 29 ,870 -,023 -,31 ,27 

 

Finansieringsanalysen 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

17. Hur värdefull anser du att 

nedanstående informationskällor 

vara vid värdering av aktier? 

[Finansieringsanalysen] 

30 3,73 1,081 ,197 
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One-Sample Test 

 Test Value = 4.22                                     

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

17. Hur värdefull anser du 

att nedanstående 

informationskällor vara vid 

värdering av aktier? 

[Finansieringsanalysen] 

-2,467 29 ,020 -,487 -,89 -,08 

 

Bokslutskommentarer och Noter 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

17. Hur värdefull anser du att 

nedanstående informationskällor 

vara vid värdering av aktier? 

[Bokslutskommentarer och noter] 

30 4,07 1,015 ,185 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 4.8                                      

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

17. Hur värdefull anser du 

att nedanstående 

informationskällor vara vid 

värdering av aktier? 

[Bokslutskommentarer 

och noter] 

-3,958 29 ,000 -,733 -1,11 -,35 
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Revisionsberättelsen 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

17. Hur värdefull anser du att 

nedanstående informationskällor 

vara vid värdering av aktier? 

[Revisionberättelsen] 

30 1,67 ,661 ,121 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 2.49                                     

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

17. Hur värdefull anser du 

att nedanstående 

informationskällor vara vid 

värdering av aktier? 

[Revisionberättelsen] 

-6,823 29 ,000 -,823 -1,07 -,58 

 

Fem år i sammandrag 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

17. Hur värdefull anser du att 

nedanstående informationskällor 

vara vid värdering av aktier? ["Fem 

år i sammandrag"] 

30 2,50 1,225 ,224 
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One-Sample Test 

 Test Value = 3.83                                     

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

17. Hur värdefull anser du 

att nedanstående 

informationskällor vara vid 

värdering av aktier? ["Fem 

år i sammandrag"] 

-5,948 29 ,000 -1,330 -1,79 -,87 

 

Delårsrapporter 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

17. Hur värdefull anser du att 

nedanstående informationskällor 

vara vid värdering av aktier? 

[Delårsrapporter] 

30 4,70 ,915 ,167 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 4.55                                     

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

17. Hur värdefull anser du 

att nedanstående 

informationskällor vara vid 

värdering av aktier? 

[Delårsrapporter] 

,898 29 ,377 ,150 -,19 ,49 
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Offentlig statistik 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

17. Hur värdefull anser du att 

nedanstående informationskällor 

vara vid värdering av aktier? 

[Offenlig statistik] 

30 3,97 ,964 ,176 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 3.55                                     

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

17. Hur värdefull anser du 

att nedanstående 

informationskällor vara vid 

värdering av aktier? 

[Offenlig statistik] 

2,367 29 ,025 ,417 ,06 ,78 

 

Informationsservice 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

17. Hur värdefull anser du att 

nedanstående informationskällor 

vara vid värdering av aktier? 

[Informationsservice (SIX, Direkt, 

m.fl)] 

30 3,73 1,172 ,214 
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One-Sample Test 

 Test Value = 3.3                                      

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

17. Hur värdefull anser du 

att nedanstående 

informationskällor vara vid 

värdering av aktier? 

[Informationsservice (SIX, 

Direkt, m.fl)] 

2,024 29 ,052 ,433 ,00 ,87 

 

Affärspress 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

17. Hur värdefull anser du att 

nedanstående informationskällor 

vara vid värdering av aktier? 

[Affärspress (Dagens industri, 

Affärsvärlden, m.fl)] 

30 2,40 1,303 ,238 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 3.93                                     

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

17. Hur värdefull anser du 

att nedanstående 

informationskällor vara vid 

värdering av aktier? 

[Affärspress (Dagens 

industri, Affärsvärlden, 

m.fl)] 

-6,434 29 ,000 -1,530 -2,02 -1,04 

 

 



151 

 

Andra analytiker 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

17. Hur värdefull anser du att 

nedanstående informationskällor 

vara vid värdering av aktier? [Andra 

analytiker] 

30 2,70 1,317 ,240 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 3.4                                      

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

17. Hur värdefull anser du 

att nedanstående 

informationskällor vara vid 

värdering av aktier? 

[Andra analytiker] 

-2,911 29 ,007 -,700 -1,19 -,21 

 

Företagens personaltidningar 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

17. Hur värdefull anser du att 

nedanstående informationskällor 

vara vid värdering av aktier? 

[Företagens personaltidningar] 

29 1,90 ,772 ,143 
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One-Sample Test 

 Test Value = 3.09                                     

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

17. Hur värdefull anser du 

att nedanstående 

informationskällor vara vid 

värdering av aktier? 

[Företagens 

personaltidningar] 

-8,324 28 ,000 -1,193 -1,49 -,90 
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Bilaga 7. Signifikanstest av vår och Olberts fördelning av respondenter. 

 

1. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Arbetar du som: 

 Observed N Expected N Residual 

1 - Finansanalytiker 18 16,9 1,1 

2 - Portföljförvaltare 13 14,1 -1,1 

Total 31   

 

Test Statistics 

 1. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Arbetar du 

som: 

Chi2 ,159
a
 

df 1 

Asymp. Sig. ,690 

a. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 14,1. 

 

 


