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Sammanfattning 
Under den sista tidens turbulenta börsklimat har förtroende för börsanalytiker ifrågasatts. 

Röster har höjts och påståenden att anställda inom finanssektorn missköter sitt arbete har 

duggat tätt i medier. Detta faktum har väckt ett intresse från vår sida att undersöka hur detta 

arbete verkligen går till; är arbetssättet detsamma som vi lärt oss på universitetet eller har man 

andra arbetsmetoder än de som man inte kan läsa om i litteraturen?  

Syftet med denna uppsats är att, utifrån en kvalitativ undersökning, relevanspröva de 

aktievärderingsmodeller vi har kommit i kontakt med på universitetet. De modeller vi valt att 

undersöka är: 

 Capital asset pricing model/CAPM 

 Kassaflödesbaserad värdering 

 P/E-talsvärdering 

 Utdelningsbaserad värdering 

 Substansvärdering 

 Teknisk analys 

För att genomföra detta har vi undersökt hur man arbetar med frågor kring aktievärdering på 

Handelsbanken och då främst på deras investmentbank Handelsbanken Capital Markets. Vi 

har även valt att inkludera en annan svensk storbank för att möjligen kunna generalisera de 

slutsatser vi kommer fram till. Vi har i uppsatsen utgått från att besvara frågor som: hur går en 

aktievärdering till, används ovan nämnda modeller, är det någon eller några modeller som 

används mer än andra och kan man mäta träffsäkerheten för dessa? 

För att få svar på dessa frågor har vi genomfört fyra intervjuer med professionella analytiker 

inom Handelsbanken och den andra banken. Studien har genomförts genom en personlig 

intervju i Umeå, en telefonintervju samt två intervjuer som genomfördes elektroniskt via e-

post. Dessa fyra arbetar med olika delar inom området vilket har bidragit till att en bred syn 

på hur man arbetar med aktievärdering. 

De slutsatser vi kunnat dra av denna studie kan sammanfattas med att alla av de sex 

värderingsmodeller vi valde att studera användes med undantag för en, den 

utdelningsbaserade värderingsmetoden. Detta berodde främst på att den var lik den 

kassaflödesbaserade värderingen vilket innebär att det skulle innebära dubbelt jobb att 

använda sig av båda. Då det gällde investmentbolag tenderade man att använda den 

substansbaserade värderingsmetoden mer än vid andra typer av bolag. Användandet av 

teknisk analys begränsas till placeringar på tidshorisonter kortare än tolv månader. 

En viktig del i aktievärdering visade sig vara de makroanalyser som ligger till grund för 

modellerna. I alla ovanstående modeller, utom i den tekniska analysen, är makroanalyserna en 

oerhört viktig del för att en analys ska vara tillförlitlig. Detta har gett oss en stor förståelse för 

hur viktigt korrekta makroanalyser är för att de fundamentala aktievärderingsmodellerna skall 

fungera. Utan dessa betyder aktievärderingsmodellerna ingenting. 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

I detta inledande stycke av uppsatsen kommer vi att behandla vårt ämnesval, varför vi vill 

genomföra denna studie samt tillvägagångssätt. Vi kommer även att presentera 

problembakgrund, syfte och avgränsningar av innehållet med avsikt att ge läsaren en klar och 

tydlig bild av innehållet. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Ämnesval 
I början av 1900-talet var den allmänna synen på aktier att de endast var mer riskfyllda 

obligationer som därför förväntades ge utdelning till innehavaren, på samma sätt som en 

vanlig obligation betalar en kupongränta till ägaren. På grund av detta värderade man aktier 

och obligationer på samma sätt. Under 1920-talet ändrades denna syn då E.L. Smith och I. 

Fischer fastslog att den tidigare synen inte var korrekt utan att aktier i stället var en betydligt 

mer riskfylld tillgång. De kom även fram till att det inte bara var den faktiska utdelningen som 

gav ett värde för aktien, en kvarhållen vinst kunde återinvesteras i företaget och på så vis 

skapa större framtida vinster. Detta ledde då till utvecklingen av värderingsmodeller som 

bygger på framtida vinster, modeller som i stor utsträckning påminner om de vi ser idag.
1
 

Aktier och aktievärdering är ett ämne som fascinerar och engagerar många människor, särskilt 

i den turbulenta värld som vi lever i idag. Människor är ständigt på jakt efter det stora 

”klippet” vilket gör att aktievärdering nu, mer än aldrig, är ett högaktuellt ämne som bör 

behandlas med största omsorg. Alla individer påverkas av utvecklingen på börser runt om i 

världen, direkt och indirekt via t.ex. pensioner. Ingen, åtminstone inte i den industrialiserade 

världen, går opåverkad av utvecklingen på aktiemarknaden.  

Detta gör att aktievärdering är ett ämne som lockar och fascinerar framför allt oss som 

blivande ekonomer. Vi anser att det är ett ämne som är aktuellt nu och kommer även att vara 

aktuellt under överskådlig framtid. Därför menar vi att det är ett ämne som det är väl värt att 

undersöka närmare. Vi har under våra år här på Handelshögskolan fått lära oss ett antal olika 

metoder för att värdera värdepapper så som aktier, därför har vi nu valt att fördjupa oss i detta 

ämne, dels för vårt eget intresses skull, dels för att det kommer att vara till stor nytta i vårt 

framtida yrkesliv inom den ekonomiska världen samt även i våra privatliv. 

Att aktier, historiskt sett, gett en överlägset bättre avkastning än andra sparformer som till 

exempel bankkonton och andra räntebärande papper har i stor utsträckning bidragit till att 

intresset för aktier och aktiesparande ökat dramatisk de senaste decennierna. Många har 

uppmärksammat det faktum att det kan finnas pengar att tjäna om man placerar sitt kapital på 

börsen jämfört med att placera i lågrisk-sparande. 

                                                 
1
Faseruk 2008, s. 419 
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Figur 1 - Källa: Aktiespararna.se 

Som vi kan se i diagrammet ovan har en krona investerad på Stockholmsbörsen 1944 vid 

utgången av 2008 vuxit till 1891kr; detta jämfört med den genomsnittliga avkastningen för en 

krona placerad på ett bankkonto som bara vuxit till 48kr eller obligationer där samma krona 

vuxit till 78kr.
2
  

1.2 Problembakgrund 
Med ovanstående fakta i åtanke skulle detta kunna ses som en självuppfyllande profetia, om 

fler och fler vill investera så kommer priserna och därmed vinsterna att pressas upp. 

Förtroendet för aktier som sparform måste alltså upprätthållas för att det skall kunna generera 

några vinster till ägarna. 

I dagens samhälle där nyheter om finanskriser duggar tätt i nyhetssändningar och andra 

medier får man ett intryck av att marknadsvärdet på aktier inte speglar det faktiska värdet på 

företaget, att människor mer handlar utifrån den bild som medierna sprider, en bild som 

kanske inte stämmer överens med den verkliga alla gånger.  

För att de teorier vi lärt oss skall fungera i praktiken måste alla inblandade aktörer tro att 

dessa verkligen stämmer och använda sig av dem. Det blir en självuppfyllande sanning att 

modellen är korrekt om alla tror att den är det.  

I dagsläget där alla, mer eller mindre, är involverade i börshandel så leder det till att personer 

med begränsade, eller kanske till och med inga, kunskaper om ämnet ändå kan vara med och 

påverka aktiemarknaden. Detta kan leda till att de traditionella värderingsmetoderna inte kan 

                                                 
2
Johansson och Olsson 2009-04-06 
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användas eftersom dessa individer i många fall inte alls handlar på ett rationellt sätt, utan mer 

agerar efter ”magkänsla”. 

Då vi befinner oss mitt i en finanskris av sällan skådad art, är det så att de traditionella 

metoderna fungerar sämre än vanligt? Vissa är till och med matematiskt omöjliga att använda 

då man förväntar sig en negativ utveckling i framtiden. Kan situationer uppstå som gör att 

andra metoder än de traditionella måsta användas för att kunna kalkylera ett värde på en 

aktie? 

Detta leder oss in på frågan om de teoretiska modeller vi lärt oss att använda här på 

universitetet verkligen fungerar ute i verkligheten, eller om det finns andra tillvägagångssätt 

som är mer användbara i dagens ekonomiska vardag? 

1.3 Problemformulering 
Hur och i vilken utsträckning används de traditionella akademiska värderingsmetoderna i 

praktiken av professionella aktörer på finansmarknaden? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur professionella aktieanalytiker går till väga för 

att genomföra en korrekt och tillförlitlig analys. Vi vill ha svar på vilka värderingsmodeller 

man använder sig av, hur man använder sig av dessa, om de används olika under olika 

omständigheter samt hur man sedan förmedlar de slutsatser man gjort ut till sina kunder. 

1.5 Avgränsningar 
För att kunna få svar på de frågor vi ställer oss kommer vi att genomföra en kvalitativ studie 

där vi intervjuar en placeringsrådgivare som arbetar på Handelsbanken på lokal nivå i Umeå, 

samt två aktievärderare som arbetar på en övergripande nationell nivå. Dessa två arbetar i 

Stockholm respektive Köpenhamn. Valet av just Handelsbanken grundar sig på det faktum att 

banken är så pass decentraliserad och att besluten därigenom ligger på en lokal nivå till 

skillnad från många andra banker och finansiella institut. Detta var en avgörande faktor för 

oss i valet av bank för studien; vi vill se hur man arbetar på en bank som tar mer beslut på 

lokal nivå än vad de flesta andra banker gör. 

De har dessutom klarat den kris vi haft bättre än andra banker; Handelsbanken är den enda av 

de svenska storbankerna som inte har behövt genomföra en nyemission för att klara de 

kapitaltäckningskrav som finns. Detta låg till grund för vårt val av Handelsbanken som fokus i 

vår studie. 

Valet av personer som skulle vara intressanta och relevanta att intervjua för att få fram 

information till vår uppsats föll på en aktiemäklare i Umeå samt två analytiker som arbetar på 

en övergripande koncernnivå. Detta val av respondenter grundade vi på att vi ville ha svar 

från personer som har olika uppgifter inom banken och på så vis få en bättre helhetsbild av 

tillvägagångssätt vid analyser och värdering. Att intervjua flera personer som arbetar med 

samma uppgifter ansåg vi vara allt för tidskrävande och att vi med största sannolikhet skulle 

få liknande svar från alla intervjuade.  
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Valet grundar sig även på vår tro om att accessen i studien förbättras på grund av den närhet 

och tillgänglighet som kommer av den lokala representationen i Umeå. 

Vi har även valt att studera förhållanden och tillvägagångssätt på en annan bank vad gäller 

aktievärdering, som valde att vara anonyma (därför kommer varken banken eller analytikern 

nämnas vid namn i studien). Detta har vi valt att göra för att kunna utskilja eventuella likheter 

och olikheter banker emellan. I det här fallet har vi varit i kontakt med en analytiker som 

arbetar på bankens huvudkontor i Stockholm. Att vi valde just denna bank beror på att vi vill 

se om tillvägagångssättet vid aktievärdering skiljer sig åt svenska storbanker emellan. 

Vid valet av teorier kommer vi att använda oss av de, enligt oss, sex viktigaste inom 

aktievärdering. Dessa kommer vi att beskriva närmare under teorikapitlet. Att vi inte har tagit 

med fler metoder än dessa sex beror på att undersökningen skulle bli för omfattande och 

tidskrävande om vi valt ytterligare modeller. Det finns till exempel en mängd olika nyckeltal 

som man skulle kunna analysera men vi har i stället koncentrerat oss på det enligt oss 

viktigaste. Valet av teorier baseras i stor utsträckning på vad som har framförts som viktiga 

teorier under de kurser inom finansiering som vi tidigare läst på universitetet. 

Under arbetets gång har vi sökt mycket efter vetenskapliga artiklar inom detta område. På 

grund av att ämnet är aktuellt och stort har vi kunnat finna många intressanta och relevanta 

artiklar. Emellertid har valt att begränsa oss till att använda oss av de sex som vi ansett vara 

lämpligast som informationskällor i detta arbete. Vilka dessa är kommer vi att gå in på under 

stycket ”2.5 Insamling av sekundärkällor” 

1.6 Begränsningar 
Vi anser att alla yrkesverksamma inom detta område troligtvis har liknande tillvägagångssätt 

när det gäller att värdera aktier. Vi har därför valt att rikta in oss på endast två banker i stället 

för att finna de små skillnaderna alla banker emellan. Att kunna gå in på djupet kändes för oss 

viktigare än att göra en så bred undersökning som möjligt.  

Valet av bank gjordes med tanke på att vi ville ha en bank som finns representerad i Sverige 

och har ett lokalt kontor i Umeå. Detta gjorde att vi inte kunde använda oss av de riktigt stora 

internationella värderingsinstituten som till exempel Standard & Poor och JP Morgan.  

Vårt huvudsyfte är, som titeln på uppsatsen beskriver, att närmare studera förhållandena på 

Handelsbanken men vi har även valt att inkludera den andra banken i studien för att lättare 

kunna dra korrekta slutsatser om hur svenska banker arbetar vid aktievärderingar. Skulle vi 

endast använt oss av en bank skulle man inte kunna dra trovärdiga slutsatser om hur svenska 

storbanker arbetar. Valet att använda två banker resulterar därmed i en högre reliabilitet. 
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2. Projektarbetets utgångspunkter 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt ska vi beskriva vilka förkunskaper vi som författare besitter samt utifrån vilken 

kunskapssyn vi kommer att utföra denna studie. Vi kommer även att beskriva hur vi går 

tillväga för att genomföra studien, vilka teorier vi kommer att utgå ifrån, och hur vi 

införskaffat oss de källor vi baserar studien på. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Förförståelse 
Vi som skriver denna uppsats läser sjätte terminen vid Handelshögskolan vid Umeå 

universitet och har inriktat oss mot företagsekonomi. Vi har tidigare läst flertalet kurser inom 

ämnet finansiering och har därför vid upprepade tillfällen kommit i kontakt med de olika 

värderingsmodeller som finns och som undersökningen grundar sig på. 

På universitetet har vi skaffat oss kunskap om hur man rent teoretisk arbetar med dessa 

värderingsmodeller, vilket har varit en förutsättning för att kunna genomföra denna studie. 

Vår avsikt är att utifrån de teoretiska kunskaper vi tillförskaffat oss undersöka om och i vilken 

utsträckning dessa modeller används i praktiken av människor verksamma i branschen. 

Vi tror att vår teoretiska förförståelse i detta ämne är tillräcklig för att på ett bra sätt kunna 

beskriva och förstå de valda teorierna vi valt inom ämnet aktievärdering och tolka de svar vi 

får fram i denna studie 

Vi har båda handlat med aktier, vilket vi tror har bidragit med en viss kunskap inom ämnet. 

Detta har framförallt bidragit till att öka vårt eget intresse för aktier, aktiehandel och värdering 

av aktier. Vår förförståelse för hur man praktiskt arbetar med frågor kring aktievärdering är 

dock begränsad men vi hoppas att denna studie skall leda till en ökad praktisk förståelse inom 

området. Vi hoppas därför att denna uppsats kommer att ge svar på de frågor och funderingar 

vi har inom detta fascinerande område.  

2.2 Kunskapssyn 
Då vi kommer att undersöka ett i grunden matematiskt problem kommer vår grundsyn att vara 

positivistisk. Detta överensstämmer även med vår livssyn i stort, vi är båda individer som 

föredrar att resonera på ett konkret sätt, exempelvis rätt/fel och svart/vitt.  

Problemställningarna kommer i stor utsträckning att besvaras med konkreta svar. Dessa svar 

kommer vi utifrån en positivistisk syn acceptera då vi anser att den positivistiska synen är den 

mest lämpade för den här typen av frågor då vi söker svar på frågor som i huvudsak är 

matematiskt formulerade och inte lämnar lika mycket öppet för tolkning som andra mer 

humanistiska frågeställningar. 

Dock kan vi inte helt utesluta att det faktiskt kan komma att förekomma personliga tolkningar 

och värderingar i de svar vi får genom våra intervjuer; då alla individer har olika kunskaper 
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och resonerar olika kring dessa frågor. En individs resonemang utgår ifrån de kunskaper 

denne besitter och på grund av detta skiljer sig därför svaren åt individer emellan. I ekonomi 

kan tillexempel en siffra tolkas väldigt olika från person till person. En miljon kronor kan t.ex. 

vara väldigt mycket pengar för vissa medans det för andra är av mindre betydelse. En viss 

avkastning på en aktie kan vara mer värd för somliga en för andra vilket innebär en 

hermeneutisk tolkning av beloppet i sig. 

De personer vi kommer att intervjua tror vi kommer ha en positivistisk syn på aktier och 

aktievärdering; de är professionella och arbetar med dessa frågor dagligen och gör detta 

utifrån vissa givna rutiner som inte lämnar utrymme för allt för mycket personliga åsikter. En 

analytiker måste alltid ha starka belägg för de rekommendationer denne ger och dessa belägg 

är enligt vår erfarenhet av matematisk art. Utifrån detta resonemang anser vi att positivismen 

har en bättre förankring i denna uppsats än hermeneutiken. 

Detta skiljer sig förmodligen mycket från hur en privatperson tänker och agerar när denne ska 

göra en investering på börsen. Vi tror att i sådana fall har känslor och egna åsikter en mycket 

stor påverkan på beslutet, och att den glade amatören är mer hermeneutisk i sitt handlande. 

2.3 Perspektiv 
Vi kommer att utföra denna studie utifrån en yrkesverksam individs perspektiv, vi vill veta 

hur en aktieanalytiker ser på aktier och aktievärdering och vad som egentligen påverkar vad 

värderingen blir för en given aktie. 

2.4 Angreppssätt 
I denna studie kommer vi att använda oss av en deduktiv ansats, vilket vanligtvis innebär att 

man utifrån den kunskap man besitter samt de teorier som finns att tillgå inom området 

härleder en eller flera hypoteser. Vi har valt att utifrån de svar vi får i denna undersökning 

pröva relevansen av de modeller vi valt ut och om de verkligen används och fungerar.  

Används modellerna vill vi kunna poängtera vad det är som gör att just dessa är användbara 

vid företagsvärdering. Om det visar sig att de använda modellerna inte används kommer vi 

efter att ha genomfört studien kunna förklara varför dessa inte används och vad det i så fall 

beror på.
3
 Det tillvägagångssätt som används vid en deduktiv ansats kan förenklat förklaras 

med följande schema: 

                                                 
3Bryman och Bell 2005, s.23 
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Figur 2- Källa: Bryman och Bell 2005, s. 23 

Vi kommer som vi tidigare nämnt ovan inte att upprätta några hypoteser som vi vill testa då vi 

i stället anser det vara mer intressant och givande att relevanspröva de teorier vi valt för att 

kunna se om de faktiskt används av professionella analytiker eller om de endast har en 

akademisk förankring. 

Vi kommer att genomföra semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att vi upprättar ett 

frågeformulär i förväg inför intervjuerna för att ha ett bra utgångsläge samt för att garantera 

att de frågor som vi anser är viktiga kommer med och besvaras. Med utgångspunkt i de svar 

vi får under intervjuerna kommer vi sedan att ställa kompletterande frågor för att behandla 

och besvara frågeställningar som uppkommer under intervjuerna. Frågorna kommer inte 

nödvändigtvis att ställas i någon speciell ordningsföljd utan kan mer anpassas för att passa in i 

sammanhanget.
4
 Valet av denna intervjumetod grundar sig i vår tro att den kommer att ge oss 

de bästa svaren på våra frågeställningar tack vare att den möjliggör djupare och mer ingående 

svar då följdfrågor och andra frågor som vi i förväg inte tänkt på kan besvaras. Detta tror vi 

kommer att bidra till att vi i slutändan kommer att få ett mer ingående och mera trovärdigt 

analysmaterial. 

De kompletterande frågor som möjliggörs genom den semi-strukturerade intervjun kommer 

således att tillföra ett större djup till vår undersökning genom att ytterligare information 

tillkommer, information som annars troligtvis skulle exkluderats. 

Även om urvalsmetoder är något som traditionellt förknippas med kvantitativa 

undersökningar tycker vi att det är värt att poängtera att vårt val av personer att intervjua 

grundar sig på vår tro att en yrkesverksam ekonom besitter de rätta kunskaperna för att bidra 

med svar på de frågor vi vill ha besvarade. Valet är således högst avsiktligt för att öka 

reliabiliteten och validiteten för undersökningen. 

Att vi valt att utföra intervjuer på både lokal nivå och på central beror på att vi anser att vi vill 

få en mer komplett bild, att se om de råd som ges centralt verkligen följs och i slutändan om 

                                                 
4Bryman och Bell 2005, s. 138 
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det kommer kunden till nytta. Vi anser också att flera intervjuer på olika nivåer ger 

undersökningen en större validitet. 

2.5 Insamling av sekundärkällor 
Vi har själva införskaffat litteratur inom området till tidigare kurser som vi läst inom 

företagsekonomi och då främst finansiering. Den litteratur vi kommer att använda i denna 

studie är: ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, ”Företagsvärdering” och ”Företagets 

finanser”. Det är utifrån kurser med denna litteratur som utgångspunkt de mesta av våra 

tidigare kunskaper inom området härstammar ifrån. Därför anser vi att det är relevant 

litteratur att använda sig utav i en studie av den här typen då denna litteratur valts ut som 

kurlitteratur av personer med stor kunskap inom området. Detta anser vi vara ett bra argument 

för att dessa källor är allmänt accepterade och trovärdiga. 

Utöver den ovan nämnda kurslitteratur har vi utgått från kända värderingsmodeller och 

forskningsmetoder som finns beskrivna i litteratur vilken finns tillgänglig på Umeå 

universitetsbibliotek. Då vi sökte litteratur inom ämnet fann vi en stor mängd publicerat 

material inom området men vi valde att begränsa oss till de vi ansåg vara mest lämpade för 

vår studie. Den litteratur vi valt att använda därifrån är: ”Att utreda, forska och rapportera”, 

”Hitta kursvinnare”, ”Sociologisk metodik” och ”Värdering av aktier”. Dessa böcker valde vi 

eftersom vi ansåg dem vara bra komplement till den litteratur vi tidigare varit i kontakt med. 

De tar upp och behandlar de områden som inte finns beskrivna tillräckligt utförligt i den 

kurslitteratur och som vi ansåg kunna tillföra studien relevant information. 

Vi har även funnit relevant och viktig information i tidigare publicerade forskningsresultat i 

form av vetenskapliga artiklar. För att finna dessa artiklar har vi använt oss av de databaser 

som finns tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek. De databaser vi använt är ”Business 

Source Premier” samt ”Emerald”. Att vi nyttjade dessa två beror främst på att de är de 

databaser vi tidigare kommit i kontakt med under vår tid vid Umeå universitet och därför hade 

bäst kunskaper om. Det är även dessa databaser som rekommenderats av bibliotekspersonal 

och kursansvariga från tidigare kurser att använda oss av när vi skall söka information om 

ekonomirelaterade frågor. De sökord vi valt att använda i vårt informationsinsamlande är 

bland annat: ”Aktievärdering”, ”Aktievärderingsmodeller”, ”Earnings”, ”Equity theory”, 

”Handelsbanken”, ”Stock market” och ”Valuation models”. 

Utifrån de sökord vi använt oss av fann vi en mängd olika artiklar som behandlar 

aktievärdering. Vi gjorde återigen ett urval där vi valde ut de, enligt oss, mest relevanta 

vetenskapliga artiklarna. Dessa är: “A review of accrual accounting and cash flow techniques 

for use in equity valuation”, “An empirical investigation of the traditional and the clean 

surplus valuation models”, “Buy stocks like a takeover artist”, “The Feltham-Ohlson 

framework: Implications for empiricists”, “The Value Relevance Of Dividends, Book Value 

And Earnings” och “The valuation accuracy of equity valuation using a combination of 

multiples”.  
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Att vi valde just dessa artiklar bland ett så stort antal tillgängliga publiceringar beror främst på 

att vi ansåg att de hade mest att tillföra vår studie då de var relativt nypublicerade och därmed 

mer aktuella och applicerbara på dagens finansiella situation. 

För att slutligen komplettera de ovanstående källor har vi dessutom använt oss av de två 

allmänna ekonomiska informationsdistributörerna ”Aktiespararna” och ”Global Finance”. 

Med hjälp av dessa två internetbaserade källorna ansåg vi att vi hade samlat in tillräckligt med 

teoretisk information för att kunna genomföra studien på ett tillfredställande sätt. 

2.6 Val av teorier 
För att på bästa sätt kunna genomföra denna studie har vi valt att utgå från de teorier vi lärt 

oss vid Handelshögskolan i Umeå under vår studietid. Vi vill undersöka i vilken utsträckning 

dessa modeller används av yrkesverksamma inom finanssektorn. Vi har valt att utgå från de, i 

vår mening, viktigaste värderingsmodellerna. De modeller vi har valt att studera användandet 

av är: 

 ”Capital asset pricing model/CAPM” 

 ”Kassaflödesbaserad värdering” 

 ”P/E-tals värdering” 

 ”Utdelningsbaserad värdering” 

 ”Substansvärdering” 

 ”Teknisk analys” 

Att vi anser att dessa modeller är de viktigast och mest intressanta att studera närmare beror 

på att dessa är de mest förekommande modellerna i de kurser inom finansiering som vi 

tidigare läst. Eftersom dessa teorier har valts ut som särskilt viktiga att belysa under tidigare 

kurser av personer med stor erfarenhet av finansiering, samt att de får en så stor 

uppmärksamhet i de flesta vetenskapliga artiklar inom området, anser vi tyda på att de är 

teorier som är väl värda att studera närmare. 

Valet av teorier grundar sig därför också på att vi besitter störst kunskap om dessa modeller, 

jämfört med andra modeller inom aktievärdering, då dessa är de teorier som vi arbetat mest 

med under våra år på universitetet. 

2.7 Källkritik 
Det är viktigt att kritiskt granska de källor vi valt att använda för att på så sätt öka 

trovärdigheten för vår studie. Författarna till de källor vi använder bör ha varit objektiva i sitt 

arbete och inte väga in allt för subjektiva värderingar i sina verk för att de ska ge en 

rättvisande bild. Då detta är svårt att helt undvika förekommer inslag av subjektiva 

värderingar i litteratur och artiklar. Det viktiga är då att, som läsare, granska texten kritiskt 

och inte tolka allt som står som absoluta sanningar. Dock handlar det om facklitteratur som 

används på en hög akademisk nivå och som måste uppfylla högt uppsatta krav. 
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Då det gäller de vetenskapliga artiklar vi använt oss av är alla artiklar, förutom ”The Feltham-

Ohlson Framework: Implications for empiricists (1995)”
5
 (som också kritiseras av R. Brief 

och P. Sarowin i artikeln”The value relevance of dividends, book value and earnings”
6
 för 

bristande belägg för de slutsatser denne drar), skrivna efter 2003. Detta anser vi vara viktigt 

då artiklarna fortfarande är aktuella. Att de är skrivna efter att it-bubblan sprack i början av 

2000-talet tycker vi är viktigt eftersom de då, liksom nu, måste ha funnits en medvetenhet hos 

författarna kring de dramatiska effekter en kris kan föra med sig. 

De viktigaste utgångspunkterna då det gäller granskning av källor är de vi kommer att 

behandla i nästkommande stycke. 

2.8 Intervjukriterier 
I detta stycke kommer vi att behandla sådant som är viktigt att tänka på då man utformar 

frågeenkäter, eller som i vårt fall, förbereder frågor inför en intervju. Det är av stor betydelse 

att försöka uppnå en så hög sanningsenlighet som möjligt i sitt arbete. Hur man går till väga 

för att göra det kommer vi gå närmare in på nedan. 

2.8.1 Reliabilitet 

Om en undersökning skall vara fullständigt reliabel skall den kunna upprepas vid ett annat 

tillfälle och ge samma resultat, i annat fall skulle det kunna vara slumpmässiga variationer 

som påverkar resultatet.
7
 Reliabilitet är ofta ett mått som förknippas med kvantitativ forskning 

men vi anser det ändå vara en så pass viktig faktor att den bör behandlas även om man utför 

en kvalitativ undersökning.
8
  

Då vi genomför en kvalitativ studie blir det svårare att uttala sig om reliabiliteten; det är svårt 

att säga att en intervju skulle se likadan ut om den genomförs vid ett annat tillfälle och under 

andra förhållanden. Det är därför av största vikt att frågorna formuleras och ställs på rätt sätt 

och inte är tvetydiga för att man verkligen ska få svar på de frågor man faktiskt ställer. På 

grund av detta har vi lagt mycket tid på att formulera så klara och tydliga intervjuguider för att 

respondenterna inte ska misstolka våra frågor samt på ett bra och konkret sätt kunna besvara 

våra frågor. 

2.8.2 Validitet 

Validiteten är ett mått som skall förklara om man verkligen får svar på det man ville ha svar 

på. Det finns flera olika typer av validitet men de vanligast förekommande är intern och 

extern validitet. Den interna validiteten styrs av utformningen av intervjuguiden, har vi fått 

med frågor för att få svar på allt som vi faktiskt vill undersöka eller har vi utelämnat någon 

faktor som hade varit viktig att få svar på i vår undersökning? Det skulle även kunna vara 

faktorer som en utelämnad teori/modell som faktiskt används men som på grund av att vi inte 

                                                 
5Bernard 1995 
6Brief och Zarowin 1999-09-01 
7Rosengren och Arvidson 2001, s. 72 
8Bryman och Bell 2005, s. 48 
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tagit upp den i vår intervjuguide inte behandlades av respondenterna. För att uppnå en så hög 

validitet som möjligt valde vi att använda oss av semi-strukturerade intervjuer där vi kan styra 

frågorna för att få svar på de frågor som är menade att besvaras. Vi tror också vi får in 

ytterligare information vilken kan bidraga till att öka validiteten på studien.  

Den externa validiteten beskriver om resultatet från undersökningen kan generaliseras och 

appliceras för andra liknande studier. Vi har till exempel valt att undersöka förhållandena på 

Handelsbanken eftersom vi anser att SHB är en representativ bank för svenska förhållanden. 

För att styrka detta påstående och uppnå en höge validitet har vi även valt att inkludera den 

andra banken i studien, för att på så vis kunna se om de slutsatser vi drar kan generaliseras på 

svenska banker över lag. Vi tror därför att vi kommer att nå en hög validitet i denna 

undersökning. 

2.8.3 Samtidskrav 

Samtidskravet innebär att den information man bygger sin undersökning på skall vara 

aktuell.
9
 Då våra respondenter är personer som dagligen arbetar med den aktuella 

frågeställningen anser vi att studien kommer att uppfylla kriterierna för samtidskrav. Att vi 

dessutom genomfört intervjuerna inom en tidsram nära skrivandet bidrar till att den 

information vi fick fram fortfarande högaktuell i skrivande stund. 

2.8.4 Beroendekritik 

Denna kritik innebär att vi skall uppmärksamma om de källor vi använder oss av är beroende 

av varandra.
10

 I vår undersökning är det högst troligt att ett visst beroende mellan de olika 

källorna förekommer eftersom flera av respondenterna arbetar inom samma bank. De svar vi 

kommer att få kan komma att vara av samma karaktär eftersom de styrs av bankens policy om 

vilken information man får lämna ut. Även detta problem anser vi kunna undvika genom att 

utföra studien på två banker, då de är oberoende av varandra. 

2.8.5 Tendenskritik 

Tendenskritik använder man sig av för att kunna finna om de källor man använder är vinklade 

på något sätt eller om det ligger i källans intresse att vinkla den information man 

distribuerar.
11

 Detta skulle kunna vara ett problem för oss. Eftersom våra respondenter är 

anställda inom Handelsbanken och den andra banken ligger det i deras intresse att framhäva 

de positiva aspekterna om just ”deras” bank, medan man möjligen inte nämner om det finns 

något negativt att säga om deras metoder och tillvägagångssätt. Vi tror dock inte att det är 

några personliga vinklingar som framhävs utan snarare bankernas policy gällande 

informationen i fråga. 

                                                 
9Wiedersheim-Paul och Eriksson 1998, s. 83 
10Ibid, s. 83 
11ibid, s. 83 
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3. Teori 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att behandla de vanligast förekommande metoder gällande 

företagsvärdering. I kapitlet kommer vi närmare att beskriva hur de är utformade och hur de 

kan användas för att värdera ett företags aktier. Detta görs för att kunna finna över- eller 

undervärderade aktier i syfte att maximera vinsten.  

___________________________________________________________________________ 

3.1 Capital asset pricing model / CAPM 
CAPM är en prissättningsmodell som kan användas om aktiemarknaden befinner sig i 

jämvikt, det vill säga att utbudet är detsamma som efterfrågan. Eftersom detta sällan är fallet i 

verkligheten har CAPM-modellens användbarhet ofta ifrågasätts men vi väljer att ta med den 

eftersom det ändå är en vanlig modell som ofta diskuteras och används.  

CAPM beskriver det samband som finns mellan avkastning och risk, där risken definieras 

som en finansiell tillgångs svängningar i förhållande till ett index. Detta kallas för företagets 

betavärde och benämns oftast som β. Ju högre risk man är villig att ta desto högre bör den 

förväntade avkastningen vara för att man ska vilja ta den extra risken. CAPM-formeln skrivs:  

 Ri=Rf+β(Rm-Rf) 

Där, Ri= Förväntad avkastning för tillgång i 

 Rf= Riskfri ränta 

 β = Tillgångens betavärde (risk) 

 Rm= Marknadsavkastning 

(Larsson 2008 s. 219) 

CAPM kan illustreras med följande figur: 

 

              Figur 3 – Egen konstruktion av CAPM-diagram 
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CAPM beskriver således den överavkastning man får utöver den riskfria räntan baserat på den 

risk man tar i förhållande till marknadsrisken. Marknadsrisken har ett betavärde på 1. Om den 

finansiella tillgången i fråga har ett betavärde som är större än 1 är den alltså mer riskfylld än 

den genomsnittliga marknadsrisken. Man strävar efter att hitta den kombination av tillgångar 

som ger den brantaste lutningen på tangenten mellan Rf och tangeringspunkten. Denna 

kombination kommer att ligga någonstans efter denna tangent beroende på vilken risknivå 

placeraren är villig att ta. 

Betavärdet beräknas utifrån aktiens historiska korrelation mot ett givet index. Dock har det 

visat sig att betavärdet många gånger inte är signifikant; dess förklaringsvärde är för lågt för 

att kunna förklara de svängningar i tillgångens värde som observeras.
12

 

I dagligt tal skiljer man ofta mellan två olika typer av risk förknippade med finansiella 

instrument; systematisk- och osystematisk risk. Den systematiska risken är den del av riskens 

svängningar som förklaras av betavärdet medan den osystematiska risken är avvikelser som 

inte kan förklaras med tillgångens samvariation med det index man jämför mot. Den 

osystematiska risken har enligt CAPM-teorin inte någon betydelse för marknadens 

avkastningskrav då denna risk elimineras i en väl diversifierad portfölj.
13

 

Ett problem med denna metod är att den inte ger ett relevant värde på tillgången om 

marknadsavkastningen är negativ. Om Rm<Rf ger modellen inte ett rättvisande värde på 

tillgången eftersom man erhåller en lägre avkastning än den riskfria trots att man tar en större 

risk. Ingen rationell investerare skulle således köpa detta instrument eftersom en högre 

avkastning kan erhållas om ett riskfritt instrument inköptes. 

 

3.2 Kassaflödesbaserad värdering 
Med fritt kassaflöde till aktieägarna, FKFA, menar man det kapital som finns kvar att dela ut 

till aktieägarna efter att företagets kostnader är betalda. Dessa kostnader bidrar till nödvändiga 

investeringar som måste genomföras för att företaget skall kunna upprätthålla sin 

produktionskapacitet och inte förlora i värde på sikt. Företaget behöver däremot inte dela ut 

hela denna summa; de kan istället välja att behålla vinsten för att på så sätt stå bättre rustade 

för situationer som kan uppstå då ytterligare kapital behövs. Detta skulle exempelvis kunna 

vara större investeringar som görs i syfte att expandera företaget och på så sätt öka dess värde. 

Om man istället är intresserad att räkna ut fritt kassaflöde till företaget, FKFF, bortser man 

från räntekostnader efter skatt och ökningar av de långfristiga lånen, det vill säga ändrad 

storlek på främmande kapital och därmed kostnaden för detta kapital. Skillnaden mellan dessa 

två beskrivs nedan. 

 

 

                                                 
12Hägg 1989, s. 41 
13Ibid, s. 42 
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Fritt kassaflöde till företaget 

+Ökning långfristiga lån 

-Räntekostnad efter skatt 

=Fritt kassaflöde till aktieägarna 

(Figur 4 – Se bilaga 2) 

 

Med utgångspunkt i årets kassaflöde försöker man uppskatta kommande års kassaflöden 

genom att göra en så kallad proforma, en prognos för framtiden.
14

 Utifrån denna proforma 

utför man sedan sin värdering av företaget genom att beakta variabler som till exempel 

tillväxt, konjunktur och ränteläge. Därefter försöker man att uppskatta företagets framtida 

investeringstakt och därmed dess förmåga att generera kapital. När man kommit så långt 

måste man sedan försöka finna en korrekt diskonteringsränta för att kunna räkna ut värdet på 

företaget. Vanligtvis använder man då företagets genomsnittliga kapitalkostnad som 

diskonteringsränta.
15

 

När man värderar  företag och dess aktier skriver Karathanassis och Spilioti i sin artikel ”An 

empirical investigation of the traditional and the clean surplus valuation models” att det fria 

kassaflödet är en av det absolut viktigaste faktorerna som man måste ta hänsyn till för att 

kunna göra en korrekt värdering.
16

 

3.3 P/E-talsvärdering 
Nyckeltal används främst för att jämföra olika företag, främst då i samma bransch. De 

används även till att jämföra ett specifikt företags utveckling över tid. Utifrån dessa nyckeltal 

försöker man sedan skatta möjligheten för framtida vinster. Det finns en mängd olika 

nyckeltal som används och vi har valt att gå närmare in på det vi anser viktigast, P/E-talet. Att 

vi anser att detta nyckeltal är viktigast beror på att det är det nyckeltal vi har kommit i mest 

kontakt med när det gäller aktievärdering. 

P/E-talet beskriver förhållandet mellan en given akties pris (P) och den vinst som företaget 

genererar delat på antalet utestående aktier (E). Ett mycket snabbt och enkelt sätt att använda 

P/E-talet är att jämföra det med företagets historiska P/E-tal för att se om aktien för tillfället är 

över- eller undervärderad.
17

 P/E-talet kan således ge en fingervisning om aktien har gått ned 

oförtjänt mycket, som vi ser nu i krisläget, med många företag som ”dragits med i fallet” på 

grund av den rådande krisen. 

När det gäller att hitta aktier som enligt P/E-tals värdering skall vara bra köp gäller det dock 

att se upp. Ett för lågt P/E-tal kan många gånger vara en varning om att företaget endast gjort 

en tillfällig vinst och att det är inte något som långvarit kommer att hålla i sig.
18

  Anders 

Haskel skriver i sin bok Hitta Kursvinnare att ett P/E-tal mellan sju och 15 är önskvärt då det 

                                                 
14Nilsson, Isaksson och Martikainen 2002, s. 185 
15Ibid, s. 254-255 
16Karathanassis och Spilioti 2003, s. 56 
17Haskel 2005, s. 26-27 
18Ibid, s. 20 
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indikerar att företaget är stabilt och har en långvarig tillväxt som väl svarar mot marknadens 

förväntningar. P/E-talet bör även historiskt sett ha hållit en bra nivå, snabba kortsiktiga 

svängningar är inget önskvärt utan stabilitet och långsiktigt tänkande bör föredras.
19

 

Användbarheten av P/E-talet som värdemätare av ett företags aktier kan diskuteras, då hela 

tonvikten läggs på att studera faktiska resultat och därmed utelämnas många faktorer som 

ändå kan ses som en stor resurs för företaget. Dessa resurser kan till exempel vara kunskap 

hos personal och ledning samt andra immateriella tillgångar som företaget kan besitta. Även 

nystartade företag som ännu inte uppnått break-even men som samtidigt har en väldigt stor 

potential kan inte värderas på ett korrekt sätt med hjälp av P/E-tals värdering. Möjligen kan 

man se en trend i utvecklingen men något fastställande av ett teoretiskt pris blir mycket svårt, 

och att jämförelse med andra likvärdiga företag blir problematiskt. 

Det är dock viktigt att poängtera de positiva aspekterna med P/E-talsvärdering. Till skillnad 

från den utdelningsbaserade värderingsmetoden och kassaflödesvärdering är P/E-talsvärdering 

jämförelsevis enkel att genomföra och inte lika tidskrävande som de två ovan nämnda. Man 

kan relativt snabbt och enkelt bilda sig en uppfattning om ett företags nuvarande ställning och 

snabbt jämföra den mot de historiska värden på denna variabel som företaget haft.
20

 

3.4 Utdelningsbaserad värdering 
1956 introducerade John Williams sin teori att en akties värde bestäms av det diskonterade 

värdet av alla framtida utdelningar. O. Harkavy förklarar detta med att det finns en positiv 

korrelation mellan den utdelning företaget betalar aktieägarna och priset på aktien. Höjs 

utdelningen skall också priset på aktien stiga. Därför är det av största vikt att ta hänsyn till 

storleken på utdelningen då man skall värdera aktier.
21

 

Då utdelningen är det kapital som aktieägaren faktiskt får från företaget han eller hon är 

delägare i har det traditionellt ofta använts som ett riktmärke för att beräkna företagets värde. 

Hur stor utdelningen kommer att bli beslutas från år till år av styrelsen så den kan även variera 

mellan olika år även om en underliggande policy kan finnas i företaget om hur stor 

utdelningen skall vara.  

Det är även viktigt att poängtera att företagets vinst inte är detsamma som dess utdelning. 

Företagen väljer i många fall att behålla en del av vinsten för att göra investeringar för att på 

så sätt öka kommande års kassaflöden. På så sätt kan även en mer konstant utdelning 

upprätthållas. Man ackumulerar kapital under goda år för att ha råd att ge utdelning även 

under år med sämre resultat. Man kan på grund av detta inte utgå endast från företagets vinst 

då man vill skatta hur stora dess utdelningar kommer att bli.
22

 

                                                 
19Haskel 2005, s. 34 
20Keun Yoo 2006, s. 109 
21Faseruk 2008,, s. 419-420 
22Nilsson, Isaksson och Martikainen 2002, s. 248 
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Beräkningen av företagets värde görs genom att man använder Gordons klassiska 

tillväxtmodell vilken förklarar att det är utdelningen i företaget som är den väsentliga 

värdemätaren. Utifrån detta räknar man ut aktiens värde. Formeln för det ser ut på följande 

sätt: 

 

Va= Aktiens värde 

D1= Förväntad utdelning/aktie nästkommande år 

re= Ägarnas avkastningskrav 

g= Årlig utdelningstillväxt 

(Nilsson & Martikainen 2002 s. 260)  

Kritik har riktats mot detta sätt att värdera aktier då det förutsätter stabila företag med en jämn 

och konstant tillväxt. Den fungerar inte på mindre företag med mycket ojämn eller ingen 

utdelning alls. Många investerare ser heller inte till utdelningen då de står i valet om att köpa 

eller inte köpa en aktie; många andra faktorer kan ofta spela en betydligt större roll.  

För att denna metod skall ge ett rättvisande värde på företaget krävs att utdelningens storlek 

avspeglar hur bra företaget går. Detta är normalfallet men det finns många avvikelser. Vissa 

företag med en hög tillväxt väljer att dela ut mindre än vad som egentligen avspeglar 

företagets utveckling. Detta leder till ett felaktigt värde på dess aktie om de använder en sådan 

utdelningspolitik. Syftet med ett sådant förfarande kan vara att skapa en värdetillväxt i aktien i 

stället för att ge hög utdelning. I sådana fall borde en annan typ av värdering användas som 

ger ett mer rättvisande värde på företaget.  

Motsatsen existerar också; företag strävar efter att ge en så hög utdelning att den kan komma 

att behöva finansieras med skuldsättning. Detta är naturligtvis en strategi som inte kan 

användas under längre perioder då det urholkar företagets värde och dess möjlighet att växa, 

vilket även återspeglas i aktievärdet som sjunker.
23

 

Studerar man ekvationen ovan ser man direkt att vissa problem uppstår vid användandet av 

den. Det svåraste är att göra en korrekt skattning av g, den årliga utdelningstillväxten, 

eftersom det är en antagande om konstant tillväxt för evigt.   

 

 

 

                                                 
23Hägg 1989, s. 70 
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Bernard konstaterar i sin studie från 1995 att den faktiska utdelningen endast kan förklara 29 

procent av de variationer i marknadspris som observeras. Detta indikerar att modellen inte är 

lämplig att användas enskilt och bör snarare ses som ett komplement till andra 

värderingsmodeller.
24

 

 

3.5 Substansvärdering 
Att mäta ett företags substansvärde är ett annat sätt att beräkna vad aktiepriset teoretisk ska 

vara. Med substansvärde menas det värde som finns i företagets tillgångar, det kapital som 

finns i företaget. Man sätter ett likhetstecken mellan det justerade egna kapitalet och det 

teoretiska värdet på företagets aktier. Detta stämmer inte helt överens med hur det ser ut i 

verkligheten då företaget inte kan dela ut hela detta belopp till ägarna utan att delar av det dras 

av i form av skatter och andra avgifter.
25

  

Ett problem med denna teori är att den baseras uteslutande på företagets tillgångar och värden 

och ingen hänsyn tas till faktorer som tillväxt och möjlighet till framtida vinster.  

 

Substansvärdet beräknas i sin enklaste form på följande sätt: 

+ Tillgångarnas värde 

- Skuldernas värde___ 

= Substansvärde 

(Larsson 2008 s. 311) 

Då man räknat ut substansvärdet delar man det med det antal aktier som finns utställda i 

företaget för att få ett pris på dessa.  

3.6 Teknisk analys 
Att värdera aktier utifrån historiska data, genom att utföra en teknisk analys, är ett av de 

alternativ placerare har då de ska fatta sina beslut. Man försöker finna mönster i 

kursutvecklingen för att på så sätt kunna förutspå kommande utveckling.  

 

 

 

 

 

                                                 
24Bernard 1995, s. 739 
25Hägg 1989, s. 76 
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Tid 

(Figur 5 – Egen konstruktion)                                                                                                                                                     

Det finns en mängd olika typer av beräkningar som den tekniska analysen grundar sig på, från 

återkommande mönster till väldigt komplicerade matematiska uträkningar. Detta gör man för 

att identifiera aktier som är felaktigt prissatta, det vill säga över- eller undervärderade. Genom 

att hitta dessa aktier kan man tjäna pengar genom att utnyttja denna felaktiga prissättning. Den 

tekniska analysen har visat sig fungera bäst på kort sikt medan den är mindre lämplig att 

använda på längre sikt.
26

 

                                                 
26Nilsson, Isaksson och Martikainen 2002, s. 20 
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4. Praktisk metod 
___________________________________________________________________________ 

I detta stycke kommer vi att redogöra hur vi har gått tillväga för att samla information till 

undersökningen. Vi kommer att gå in på hur vi utformat intervjuer, vilken access vi har 

uppnått och hur vi har behandlat den information vi fått.  

___________________________________________________________________________ 

4.1 Urval 
Vår intention var från början att få genomföra personliga intervjuer med tre personer, en på 

lokal nivå på SHB i Umeå samt en på SHB:s respektive den andra bankens huvudkontor i 

Stockholm.  Vi hade alltså medvetet valt att försöka intervjua personer med olika 

arbetsuppgifter för att få en bredare insyn i framförallt Handelsbankens, men även andra 

svenska bankers, arbetssätt när det gäller aktievärdering.  

Dock har dessa ovanstående tankar inte gått som vi tänkt oss, både på gott och ont. Vi fick en 

personlig intervju med Jörgen Strandberg i Umeå medan de resterande genomfördes 

elektroniskt via e-post samt via telefon. En positiv aspekt av detta är att vi tack vare detta kom 

i kontakt med Robert Gärtner som arbetar på Handelsbanken Equity and Credit Research i 

Köpenhamn och Peter Engstedt som är chef för analysgruppen på SHB:S huvudkontor i 

Stockholm. Intervjun med den andra bankens analytiker skedde först genom e-post kontakt 

för att undersöka om det fanns intresse av att delta i studien samt för att pressentera vår 

intervjuguide. Detta ledde sedan till kontakt via telefon för att få svar på kompletterande 

frågor. Således hade vi inget bortfall i vår undersökning utan det var endast 

tillvägagångssättet som kom att skilja sig från vad vi hade planerat. 

4.2 Access 

4.2.1 Access under intervju 

Då vi har gjort en kvalitativ undersökning där intervjupersonerna själva fått svara fritt på våra 

frågor anser vi att vi fått en god access. Dock kan man i vissa fall tycka att en del av våra 

frågor kunnat upplevas som ledande och på grund av detta kan vi fått de svar vi i förväg 

förväntat oss. Intervjun med Jörgen Strandberg på Handelsbanken i Umeå skedde i en 

avspänd och lugn miljö, inga störande avbrott eller andra störningsmoment inträffade under 

intervjun, vilket vi anser har hjälp oss att få svar på de frågor vi önskat ställa. Intervjun var 

sedan en tid tillbaka bokad, både vi som intervjuare och den intervjuade hade haft gott om tid 

att förbereda sig inför mötet Detta tror vi i stor utsträckning bidragit till den avslappnade 

atmosfär som rådde under mötet.  

I god tid före intervjun hade vi skickat vår intervjuguide till Handelsbanken för att 

respondenten skulle ha gott om tid att sätta sig in i vilka frågor vi var intresserade av att få 

svar på. Detta skulle enligt oss både kunna vara på gott och ont. Det kan vara bra på grund av 
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att den intervjuade då har tid att sätta sig in ytterligare i just de frågor vi vill behandla. Dock 

tror vi att en viss spontanitet i svaren försvinner på grund av detta; det blir inte samma svar 

som vi hade fått om vi ställt samma frågor till en oförberedd person.  

På grund av att personen vi intervjuade var väldigt kunnig inom ämnet och väl förberedd inför 

intervjun upplevde vi att det blev mer av ett berättande från dennes sida istället för ett aktivt 

intervjuande från oss. Även detta kan ses som både positivt och negativt. Vi fick veta mycket 

intressanta fakta som vi förmodligen annars inte skulle fått ta del av under en mer strukturerad 

intervjuform. Detta skedde då eventuellt på bekostnad av den strukturering av frågorna som vi 

hade tänkt utgå ifrån. 

Det faktum att den intervjuade var väl medveten om att intervjun skulle ligga som underlag 

till en uppsats, en uppsats som dessutom kommer att tryckas och läsas av andra, tror vi 

möjligtvis kan påverkat de svar vi fick. Vi tror att det finns en risk att viss information inte 

kom fram, dels på grund av att det kanske är information som är belagd med sekretess från 

Handelsbankens sida, dels att personen i fråga kanske hade personliga åsikter som inte låg 

helt i linje med bankens officiella ställningstagande i de frågor vi berörde.  

Vi valde dessutom att spela in intervjun vilket kan upplevas som besvärande för vissa på 

grund av att deras svar då blir väldigt påtagliga. Varje ord som sägs kan i detalj granskas och 

den intervjuades möjligheter att dementera det som sagts minskar avsevärt, vi upplevde dock 

inte att detta var fallet i vår intervju. Den intervjuade hade en väldigt avslappnad inställning 

till det faktum att han blev inspelad under intervjun. 

Vid kontakten med analytikern på den andra banken tog intervjun en liknande utformning 

som vid intervjun med Strandberg, vi hade i förväg skickat vår intervjuguide vilket 

resulterade i att de frågorna redan var besvarade. Vår möjlighet att styra intervjun begränsades 

därmed till att vi endast fick möjlighet att ställa kompletterande frågor via telefon. Då vi inte 

träffat analytikern personligen kan vi inte uttala oss om hur hans arbetssituation ser ut och 

ifall besvarandet av våra frågor skedde under tidspress eller ej. Dock så tror vi att eftersom 

han tackade ja till att intervjuas av oss så har han den tid som behövs för att kunna besvara 

våra frågor på ett tillfredställande sätt. Det finns troligtvis även ett intresse att förmedla ett så 

professionellt intryck som möjligt då förtroende för de analyser man gör är av största vikt. 

Om ingen tror på de analyser man gör uppfyller de heller inte någon större funktion. Detta 

resonemang tycker vi avspeglades i intervjun då analytikerns svar på våra frågor var mycket 

konkreta och professionella. 

4.2.2 Access vid e-postkommunikation  

Då en del av den information vi fått fram under arbetets gång kommer från e-

postkorrespondens med börsanalytiker i Stockholm och Köpenhamn anser vi att det är värt att 

behandla detta separat. Att det blev på detta sätt var inget vi i förväg hade planerat utan det 

följde som en naturlig fortsättning på den intervju vi gjorde med Jörgen Strandberg i Umeå. 

Då vissa av våra frågor var av sådan karaktär att de inte kunde besvaras av Handelsbankens 

personal i Umeå förmedlade han våra frågor till Peter Engstedt som arbetar som chef för 
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analysgruppen i Stockholm samt till Robert Gärtner som bland annat arbetar med frågor 

rörande aktieanalys. Detta på grund av att dessa var mer insatta i vissa av frågorna då de 

dagligen arbetar med dem.  

Eftersom vi inte känner till Engstedt och Gärtner arbetssituation kan vi inte uttala oss om hur 

besvarandet av dessa frågor såg ut. De skulle dels kunnat vara stressade då de besvarade våra 

frågor men de kunde samtidigt haft ganska gott om tid och verkligen kunnat ta sig tid att i 

lugn och ro besvara våra frågor. Vi tror dock att Engstedt med största sannolikhet har en 

stressig arbetssituation på grund av sin position som chef. På grund av detta tror vi inte att de 

svar vi fick var lika utförliga som vi många gånger önskat. En personlig intervju hade 

troligtvis genererat en bättre access då vi hade kunnat ställa följdfrågor och varit mer aktiva i 

intervjun. Eftersom frågorna besvarades via e-post försvinner även möjligheten för oss att 

tyda underförstådda åsikter och tankar. Möjligheten att ”läsa mellan raderna” och att tyda 

kroppsspråk begränsas därmed.  

Gärtners situation i Köpenhamn ser troligtvis ut på ett liknande sätt. Dock är vi helt 

övertygande om att han, då han har tagit sig tid att hjälpa oss genom att besvara våra frågor, 

svarat på ett så bra och uttömmande sätt som möjligt vilket vi även tycker att svaren indikerar. 

4.3 Intervjustruktur  
Innan intervjun ägde rum hade vi planerat och föreställt oss att den skulle vara av semi-

strukturerad form. Detta innebär att vi utformade en intervjuguide
27

 som vi skulle utgå ifrån. 

Vi försökte även i största möjliga utsträckning formulera frågorna så att de inte skulle vara 

ledande; respondenten skulle själv fritt kunna svara som han önskade. Vi har även i största 

möjliga utsträckning försökt att undvika frågor med negationer, även detta för att frågorna 

inte ska bli ledande och styra respondentens svar i någon riktning
28

. Tanken var från början att 

undvika att ställa för långa frågor då dessa ofta kan uppfattas som tvetydiga. Vi ville att det 

skulle framgå klart och tydligt i våra frågor vad det verkligen var vi ville ha svar på. Utifrån 

de svar vi fick ställde vi sedan följdfrågor då vi ansåg det passande. 

Våra frågor var uppdelade i två olika kategorier, en som behandlar teorierna vi utgått ifrån 

och en som behandlar arbetssättet man har på Handelsbanken samt den andra banken. 

Strukturen på dessa två typer av frågor skiljer sig lite ifrån varandra. Frågorna rörande de 

modeller som vi tar upp i teorikapitlet var sådana frågor som vi ville ha konkreta och precisa 

svar på medan frågorna rörande Handelsbankens arbetssätt var mer öppna frågor där 

respondenten kunde svara mer fritt. 

4.4  Val av intervjuobjekt 
Då vi hade bestämt oss för vilket ämne vi ville behandla i vår uppsats tedde sig valet av 

intervjuobjekt logiskt för oss. Vi ansåg det vara mest lämpligt att intervjua någon som 

arbetade på en bank med dessa typer av frågor.  

                                                 
27Se bilaga 4 - Intervjuguide 
28Bryman och Bell 2005, s.  186 
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Vår målsättning var att hitta personer som vi ansåg kunna tillföra något med sin erfarenhet 

och sin kunskap. Att valet föll på Strandberg, Engstedt och Gärtner var inte något medvetet 

val utan snarare ett resultat av de förfrågningar vi gjorde på Handelsbanken. Vi blev där 

hänvisade till de personer som de själva ansåg vara mest lämpade för att kunna hjälpa oss i 

vårt arbete. Att vi valde att kontakta just analytikern på den andra banken motiverar vi med att 

han anses som en nyckelperson och erkänt duktig analytiker på just den banken. Vi tog därför 

själva kontakt direkt med personen via e-post, till skillnad från tillvägagångssättet vi hade på 

SHB där vi i stället blev hänvisade till rätt personer.  

4.5 Bortfall 
Då det gäller bortfall i denna studie kan man tolka det på olika sätt. Eftersom vi inte själva 

direkt valt vilka personer vi skulle intervjua utan i stället, av SHB, blev hänvisade till de 

personer som ansetts som mest lämpliga för att besvara våra frågor. Därför anser vi att vi fått 

svar på våra frågeställningar. Man skulle dock kunna se detta som ett bortfall i den 

bemärkelsen att det inte var de personer som vi först kontaktade som besvarade våra frågor. 

Vi tycker dock att det är fel att kritisera detta. Vi har på detta vis kommit i kontakt med 

personer som verkligen är experter på sina områden och som besitter den rätta kunskapen för 

att kunna bistå oss i vår undersökning. I fallet med den andra banken tror vi att vi direkt 

hittade rätt person för studien då vi som vi tidigare nämnt är en nyckelperson inom koncernen. 

Han valde att delta i studien så i det här fallet har vi inget bortfall. 

4.6 Databearbetning 
Då vi spelade in vår intervju med Jörgen Strandberg började vår databearbetning med att 

transkribera den, vilket innebär att man omvandlar de ljudupptagningar man har från 

intervjutillfället till text. På så sätt kan man identifiera vad som sagts och hur det har sagts. 

Man kan till exempel uppfatta om det varit vissa tveksamheter vid besvarandet av de olika 

frågorna, något som annars är mycket lätt att missa om man inte bandar och transkriberar 

intervjuerna. Hur en person svarar på en fråga kan många gånger vara lika viktigt som vad 

denne faktiskt svarar. Utifrån detta analyserar man sedan vad som har sagts och försöker få 

fram den relevanta informationen ur intervjun.  

Eftersom analytikern på den andra banken i förväg utförligt besvarat våra frågor och intervjun 

mer kom att behandla kompletterande frågor valde vi att inte spela in denna intervju då vi 

anser att vi utan problem skulle komma ihåg de svar vi fått för att sedan skriva ned dem för 

senare användande. 

 

 

 

5. Empiri 
___________________________________________________________________________ 
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I detta kapital kommer vi att redogöra för läsaren vilken information vi förskaffat oss genom 

de intervjuer vi genomfört. Vi ska i detta avsnitt ge en introduktion till Handelsbanken. Vi 

kommer även att beskriva de arbetssätt man har på SHB samt vilka analysmodeller man 

använder sig av vid aktievärdering. Vi kommer även att kortare beskriva den andra bankens 

organisation och användande av olika analysmodeller. 

___________________________________________________________________________ 

5.1SHB 

5.1.1 Bakgrundsfakta 

Handelsbanken Capital Markets är den del av Handelsbanken som sysslar med investment 

banking. Deras primära ansvarsområden är affärer rörande räntor, valutor och aktier. Utöver 

detta genomförs en rad olika analyser kopplade till dessa affärsområden. Handelsbanken 

Capital Markets har varit marknadsledande i Norden i 14 år inom dessa områden och 

fortsätter även att leverera goda resultat i dessa tider av kris.
29

  

Totalt sett rankas Handelsbanken Capital Markets som bästa analyshus i Sverige av Prospera 

Research som intervjuade 60 svenska internationella placerare. De branscher som de lyckats 

allra bäst i och där de rankas som nummer ett är:
30

 

 Läkemedel 

 Bygg/Fastigheter 

 Verkstad 

 Automotive 

 Small-cap 

 Strategi 

 Makroekonomi 

Capital Markets har cirka 1100 medarbetare som dagligen arbetar med frågor rörande bland 

annat aktieanalys – det ämne som vi valt att behandla i denna uppsats.  Merparten av dessa 

analytiker arbetar i Stockholm, men även i de övriga nordiska länderna och i London, New 

York och Singapore.  

Handelsbanken har satt upp ett mål att de ska finnas minst ett representationskontor i varje 

land där det finns kunder som bedriver någon verksamhet. Det har dock varit ett medvetet val 

från bankens sida att inte etablera någon verksamhet i Baltikum då riskerna har ansetts vara 

för stora där för att överensstämma med bankens filosofi.  

5.1.2 Arbetssätt 

Tillvägagångssättet för att göra en analys börjar med makroanalyser på det ekonomiska 

sekretariatet; där analyseras makroekonomiska faktorer som till exempel räntor, valutor och 

                                                 
29Platt 2008 
30Se bilaga 1 – Presentation av finansanalys från SHB 
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konjunkturen. Det är av största vikt att ha en bra uppfattning om den ekonomiska 

utvecklingen, både i Sverige och runt om i världen. Stora ekonomier som USA spelar givetvis 

en stor roll i dessa analyser. Efter att man bildat sig en uppfattning om dessa mer externt 

inriktade faktorer kan man gå vidare till en mer företagsinriktad analys där man försöker hitta 

företag som man tror passar in i det makroekonomiska scenariot.  

Faktorer som till exempel Riksbankens reporänta är en av dessa externa faktorer som är 

viktiga att förutspå korrekt för att kunna gå vidare med sina analyser. Detta brukar 

analytikerna oftast kunna göra med en relativt hög precision även om de ibland misstar sig. 

Det har genom åren även visat sig att makroanalytiker har en förmåga att mer uttala vad de 

själva tycker att Riksbanken borde göra i stället för att förmedla vad de verkligen tror att de 

kommer att göra.  

Nästa steg i analysen blir att undersöka det specifika företaget och dess potential att leverera 

goda resultat utifrån de rådande förutsättningarna på marknaden. Detta genomförs av cirka 40 

bolagsanalytiker samt tre stycken aktiestrateger. Deras arbete består dels av att analysera 

siffror rörande företagen som till exempel resultat och balansräkningar, dels att samla in den 

senaste informationen direkt från företagen. En analytiker kan inte sitta och vänta på att 

delårs- eller årsrapporter ska komma utan de måste kontinuerligt hålla sig uppdaterade med 

den mest aktuella informationen som finns att tillgå. Detta kan göras genom besök ute hos 

företagen eller att företagen besöker banken; affärsluncher och middagar spelar en stor roll i 

detta informationsutbyte och är av största vikt för att kunna göra korrekta och träffsäkra 

analyser. Analytiker besöker inte bara huvudkontor och den typen av anläggningar utan det 

händer också att man gör längre resor där man besöker underleverantörer och fabriker där 

själva tillverkningen äger rum, ofta då resor till andra länder och världsdelar. Analytiker 

lägger också ned mycket tid på att besöka exempelvis mässor för att bilda sig en uppfattning 

om det allmänna läget inom en bransch, man måste hålla sig uppdaterad om de senaste 

framstegen som gjorts, både rent tekniska men även innovationer inom arbetssätt och dylikt.  

Analysen består av två olika delar, dels aktieanalysen, dels makroanalysen. Aktieanalysen 

görs för att identifiera de aktier inom varje bransch som man anser ha störst potential att 

utvecklas väl. Makroanalysen görs för att skapa en bild av klimatet de olika branscherna 

kommer att möta i framtiden. Utifrån detta scenario försöker man sen att bygga olika 

modellportföljer beroende på vilka risker kunden är beredd att ta. Där försöker man välja ut 

de aktier som aktieanalytikerna anser vara de bästa för att sedan skapa en portfölj som kan 

anses lämplig utifrån den makroanalys man gjort. Arbetssättet förklaras i figuren nedan. 
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Figur 6 – Se bilaga 1 

Ett annat arbetssätt som är ganska vanligt är att analytikerna inte bara besöker och samlar 

information om just det företag som de ska analysera; man besöker även andra företag inom 

den branschen man är verksam inom för att få en bredare bild av hur marknaden för den typ 

av varor eller tjänster ser ut för tillfället. Man kan alltså samla information om företag som 

inte är börsnoterade för att komplettera den information man skaffat sig om det företag som 

man egentligen ska analysera. På så sätt kan man införskaffa information som annars skulle 

vara svår att tillgodogöra sig.  

Genom detta arbetssätt kan man skaffa sig information som kanske många gånger är mer 

sanningsenlig än vad de större börsnoterande företagen förmedlar, Det ligger i det 

börsnoterade företagets intresse att publicera information med en positiv vinkling medan det 

mindre, ej börsnoterade företaget många gånger inte har samma press på sig vad det gäller 

detta. En analytiker som analyserar Hemtex skulle alltså kunna gå till Åhléns för att få en 

uppfattning om hur situationen inom branschen ser ut. Från företagens sida är det dessutom en 

balansgång gentemot banken. Man måste tänka på vilken information man pressenterar till 

analytikerna; är man för frikostig skulle det kunna ses som insiderbrott vilket absolut inte 

skulle gynna varken bank eller företag.  

En analytiker verksam inom Handelsbanken Capital Markets analyserar oftast cirka två till 

åtta bolag. Då det gäller de större bolagen på börsen delar man upp företagen branschvis så att 
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en analytiker genom detta blir lite av en expert inom just den bransch han eller hon arbetar 

med. När det kommer till de mindre bolagen är arbetssättet lite annorlunda. För att dessa 

bolag inte ska falla i glömska har man tillsatt analytiker som helt inriktat sig på dessa 

småbolag och där blir inte branchindelningen lika tydlig. På grund av den mindre 

omsättningen och det lägre intresset av dessa aktier kan man inte följa och analysera dessa 

lika ingående som man gör med large-cap bolagen.  

Analytiker på Handelsbanken Capital Markets följer totalt 244 stycken bolag i Norden. Av 

dessa är 126 svenska, 41 finska, 39 danska och 38 norska bolag. Den höga representationen i 

Sverige beror till största del på att banken funnits längst i Sverige och det faktum att den 

svenska börsen är större än de övriga nordiska börserna. Det finns fler bolag representerade på 

Stockholmsbörsen än vad det gör på de övriga. Man kommer dock att öka sin 

analysverksamhet i Norge de kommande åren för att möta den konkurrens man främst har 

från Carnegie som analyserar 122 norska bolag samt tillmötesgå de behov och önskemål som 

finns där. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – Se bilaga 1 

Tack vare de ökade möjligheterna att handla aktier och andra tillgångar på andra börser än 

den svenska har Handelsbanken börjat arbeta för att få sina kunder att tänka mer 

internationellt och främst nordiskt då de ska placera sina tillgångar; på så vis kan man få en 

betydligt bättre diversifiering i sin portfölj. Detta uppnås inte bara genom geografisk 

spridning utan i första hand genom tillgången till andra branscher. Om man investerar en del 

av sitt kapital på den norska börsen till exempel får man tillgång till en rad oljerelaterade 

bolag som vi i princip saknar i Sverige. I Finland kan man investera i elgenererande bolag 

som till exempel Fortum och i Danmark finns många intressanta bolag verksamma inom 

läkemedelsindustrin. Även om banken arbetar för att lyfta fram dessa möjligheter och upplysa 
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sina kunder ligger ändå det slutgiltiga beslutet hos kunden. Många gånger väljer kunden att 

avstå från sådana investeringar på grund av dålig kännedom om dessa bolag.  

Sedan it-bubblan sprack har dock folk blivit bättre på att diversifiera sina portföljer. Under 

dessa år kunde det anses som väldiversifierat om man hade tre stora bolag i sin portfölj. Detta 

har visat sig vara fel. Efter denna krasch har rekommendationen om antalet aktier man bör 

hålla ökat dramatiskt. Idag har man en rekommendation som säger att man i alla fall bör ha 10 

till 15 olika aktier i minst fem till sex olika branscher för att vara någorlunda diversifierad. 

Man rekommenderar även att man inte skall placera alla sina tillgångar på börsen. Man bör 

även placera i andra instrument än aktier; till exempel kan man hålla räntebärande papper 

samt strukturerade produkter som exempelvis kapitalförsäkringar. Detta på grund av den 

relativt höga korrelationen på börsen. Det är svårt att få en bra diversifieringseffekt om man 

endast placerar i aktier. 

Möjligheten att investera i en indexfond finns också om man vill diversifiera ytterligare. Detta 

alternativ rekommenderas ofta till kunder som är intresserade av aktiemarknaden och inte i 

stor utsträckning enskilda aktiebolag. Man tar helt enkelt en mer passiv roll som investerare 

men man får samtidigt ta del av börsens utveckling. 

Kunder med mindre erfarenhet av börshandel har även en vilja att satsa på stora, kända bolag. 

Detta försvårar diversifieringen då korrelationen avseende risk mellan dessa aktier oftast är 

högre än för till exempel små bolag. 

Hur man arbetar som rådgivare beror till stor del på viken typ av kund man har, skillnaderna 

kan vara stora mellan tillvägagångssätten beroende på kundtyp. Ett typiskt arbetsscenario kan 

vara att rådgivaren besöker kunden eller att kunden kommer till banken, man sätter sig ned 

och lägger upp en strategi som passar kunden, vilka branscher och typer av företag som 

kunden är intresserade av. Detta kan då variera utifrån vilken riskprofil kunden har, vilken 

placeringshorisont och hur mycket kapital han eller hon är intresserad av att placera samt även 

dennes livssituation i stort. Utifrån dessa uppgifter bygger man sedan upp en portfölj som 

svarar mot kundens önskemål. När sen kunden har sin portfölj följer man upp den och 

utvärderar för att kunna rekommendera köp eller försäljning utifrån ändrade 

rekommendationer eller ändrade preferenser.   
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Ett exempel på en väl diversifierad portfölj skapad av Handelsbanken den femte maj 2009 ser 

ut på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8 – Se bilaga 1 

 

Aktierna som ingick i denna portfölj var:  

 Industrivaror och tjänster: ABB, Autoliv, Securitas, Skanska och Volvo 

 Dagligvaror: Oriflame, Orkla och Swedish Match 

 Hälsovårt: Elekta och Novo Nordisk 

 Finans och fastigheter: DnB NOR och Intrum Justitia 

 Basindustri: SCA 

 Energi: Fortum                         

5.1.3 Analysmodeller 

Dessa rekommendationer kommer från de analytiker som finns inom koncernen och som 

dagligen jobbar med dessa frågor. Vilka olika typer av analyser som används beror lite på 

vilken kundtyp man har. Är det en tradingintensiv kund som håller på med så kallad 

daytrading använder man sig av den tekniska analysen i stor utsträckning. Detta för att snabbt 

kunna få en överblick och kunna pricka in tillfälliga upp- och nedgångar för att på så sätt 

kunna göra snabba vinster. Man säger att den tekniska analysen är en så kallad 

momentummodell, det vill säga att den kan ge en indikation på åt vilket håll marknaden 

kommer att röra sig inom en given tidsperiod. Denna tidsperiod kan variera beroende på 

vilken typ av teknisk analys man använder sig av men i regel kan man säga att den inte bör 

användas då man har tänkt inneha en aktie längre än ett år. Den säger dock inget om själva 

värdet på aktien. Har man en mer långsiktig kund som är mer intresserad av trenden på börsen 

och som inte fäster lika stor vikt vid dessa korsiktiga svängningar använder man sig av 
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fundamental analys för att fastställa riktkurser som sträcker sig över de kommande 12 

månaderna och framåt i tiden. Det finns en rad olika analysmetoder som man använder sig av 

men de mest förekommande är: 

• Betavärdering/CAPM 

• Kassaflödesanalys 

• P/E-talsvärdering 

• Substansvärdering 

Ibland används alltså även den tekniska analysen som ett komplement till den fundamentala 

och ge en bild av vad som kan ske på kort sikt. 

Man använder dessa modeller i kombination med varandra för att få ett så bra resultat som 

möjligt. Att använda dem en och en skulle vara alldeles för rikfyllt då det skulle kunna ge ett 

missvisande riktpris på aktien i fråga.  

Substansvärderingen används framför allt inom vissa typer av bolag, till exempel 

investmentbolag, fastighetsbolag samt bolag där man tror att någon del kan avyttras eller om 

bolaget kan komma att styckas. Substansvärdering används ofta flitigt då man värderar bolag 

som har verksamheter som är disparata, det vill säga att de är involverade i verksamheter som 

är så olika varandra att det inte är önskvärt att behålla alla dessa. Det skulle alltså gynna 

företaget att avyttra någon av dessa verksamheter.  

Vid andra företagstyper än investment- holding- och fastighetsbolag samt under mer normala 

förhållanden på börsen bygger Handelsbanken sina analyser med tonvikt på den 

kassaflödesbaserade analysen, då den anses vara den som ger det bästa resultatet. Denna 

modell är dessutom universellt applicerbar och fungerar på alla typer av bolag utom de ovan 

nämnda. Som vi tidigare nämnt används den då i kombination med de övriga och då främst 

Betavärderingen/CAPM som är en viktig del i kassaflödesvärderingen. CAPM-uträkningen 

kan användas för att prognostisera framtida riskmått på den aktie man analyserar med 

utgångsläge i de framtida avkastningarna man tror att företaget kommer att generera.  

Att den utdelningsbaserade modellen inte används beror på att den är så pass lika och bygger 

på samma antaganden och skattningar som Betavärderingen och kassaflödesanalysen. Rätt 

använd skall den alltså ge samma utfall vilket i sådana fall betyder dubbelt arbete. Därför 

väljer Handelsbanken att använda sig av de två sistnämnda i stället.  
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Hur Handelsbanken ser på P/E-talsvärdering förklaras nedan av Robert Gärtner som arbetar 

på Handelsbanken Equity and Credit Research i Köpenhamn: 

”P/E-talsvärdering positionerar bolagets nuvarande marknadsvärde i olika 

sammanhang och kan ge indikationer om aktien för närvarande är under- eller 

övervärderad relativt dess historiska marknadsvärdering eller relativt 

nuvarande marknadsvärdering av liknande bolags aktier.” 

P/E-talet är inte heller någon värderingsmodell i den meningen att nyckeltalet inte används 

annat än för att jämföra företag över tid och att jämföra liknande företag som kan sägas ha 

samma förutsättningar på marknaden. Man kan jämföra ett företags nuvarande situation med 

hur det historiskt sett ut för att på så vis uppskatta om företaget i fråga är köpvärt eller ej. 

En annan liknande relativvärderingsmetod som man använder sig av på Handelsbanken är så 

kallade EV-multiplar. Då detta begrepp inte har behandlats tidigare i uppsatsen vill vi 

pressentera en definition av begreppet för läsaren. En EV-multipel definieras i artikeln ”Buy 

stocks like a takeover artist” på följande sätt;  

“Enterprise value (EV) reflects the total value of a company, or the combined value of debt 

and stockmarket value, minus cash.”
31

 

Då det kommer till tillförlitligheten på de modeller som används är det svårt att bedöma. Man 

kan inte sätta siffror på hur bra dessa modeller fungerar, dessutom är aktiepris och riktpris två 

olika saker. Man kan inte säga att riktpriset är något som med säkerhet kommer att uppnås 

inom en specificerad tidsperiod. Ett riktpris bör snarare ses som en indikation på åt vilket håll 

som aktien kommer att utvecklas. Sedan är det aktörerna på marknaden och deras 

förväntningar om framtiden som styr de faktiska utfallen. 

Enligt Gärtner behöver inte en analys alltid vara numeriskt korrekt; det viktigast är att den är 

utförd på basis av relevanta och teoretiskt korrekta antaganden om påverkande faktorer som 

till exempel ränteutveckling, valutakurser och konjunktur. Dock ska de prognoser 

Handelsbanken utför över tid vara mer korrekta än ett marknadsgenomsnitt för att de ska 

anses vara goda. Man eftersträvar således att överträffa sina konkurrenter och leverera bättre 

prognoser än dessa.  

Man vill visa kunder och mäklare hur Handelsbankens prognoser skiljer sig från ett 

genomsnitt av konkurrenternas och hur osäker marknadens prognos är, det vill säga hur stor 

skillnad det är på de olika analyshusens prognoser för ett företag. Det ligger i bankens intresse 

att ge så bra råd som möjligt till sina kunder och man vill därför upplysa dem om det är stora 

avvikelser i de olika analyserna som finns tillgängliga om ett företag. På grund av detta 

påverkas den risk man tillskriver ett givet företag även av konkurrenternas analyser av det. 

                                                 
31Carlson och Wright 2007, s. 1 
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Det finns inga regler för hur pass stora avvikelserna mellan prognoserna och verkligheten får 

vara. Det viktiga är att det finns goda grunder för att analysen är baserad på korrekta 

antaganden. På grund av att analyserna bygger på antaganden om framtiden kan det ibland 

uppstå stora skillnader mellan de observerade marknadspriserna och de riktpriser som sätts av 

analyserna. Detta betyder alltså inte att analysen är dålig utan visar i stället på de skillnader i 

upplevd marknadsrisk som finns mellan de olika aktörerna på marknaden. SHB eftersträvar 

dock att göra prognoser som ligger så nära sanningen som möjligt.  

Däremot finns det givna riktlinjer för vad rekommendationen skall vara. Det bestäms utifrån 

differensen mellan den riktkurs som man får i sin analys och det pris man observerar på 

börsen för tillfället.  

När det gäller att identifiera värdedrivare för ett företag skiljer sig detta många gånger från 

bolag till bolag samt mellan olika branscher. Robert Gärtner förklarar vad som krävs för att 

man ska kunna göra rätt antaganden: 

”Generellt sett kräver goda prognoser god marknads- och industrikunskap, dvs 

erfarenhet. Det enskilda bolagets värdedrivare måste alltid harmoniera med 

analytikerns syn på industrin och de fundamentala antaganden som sätts 

centralt (ränte- och växelkursnivåer och synen på marknadsriskpremien).” 

Generellt upplever man på Handelsbanken att värderingarna inte betyder lika mycket i 

kristider som denna. Börsen svänger mer än vad den egentligen borde göra om man ser till de 

värden man får av analyserna. Då stabilare tider råder på marknaden hamnar ofta det 

observerade aktiepriset närmare det riktpris man får av de analyser som görs. Därför fokuserar 

man mycket mer på värderingsmodeller under sådana tider. Nu är det i stor utsträckning 

marknadens bedömningar av risk som styr utvecklingen på börsen. 

Enligt Handelsbankens analysgruppschef Peter Engstedt skulle en normalisering av 

riskpremien innebära en ökning av de priser vi ser på börsen med i genomsnitt 50 procent. 

Denna siffra säger en del om vilken extrem situation vi faktiskt befinner oss i för stunden. De 

prisras vi har sett på börsen under det senaste året är av historiska proportioner och de flesta 

verksamma inom branschen har aldrig upplevt något liknande. Det gör att det är extra svårt att 

analysera och prediktera hur framtiden kommer att se ut. 

5.2 ”Den andra banken” 

5.2.1 Arbetssätt 

När det gäller arbetssättet rörande aktievärdering på den andra banken så använder man sig av 

ett liknade arbetssätt som på Handelsbanken Capital Markets. Mycket tid läggs på att få fram 

de rätta variablerna som ligger till grund för de makroanalyser som man sedan baserar sina 

värderingar på. Om man inte har bra input kan man heller inte få bra och korrekt output enligt 

analytikern, vilket skulle innebära att det blir en felaktig analys oavsett hur mycket tid som 

läggs ned på själva analysen av företaget i sig. Mycket ansträngningar görs alltså för att få 
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fram så bra analyser om framtida räntelägen, tillväxt i ekonomin och förändringar i 

valutakurser som möjligt.  

Vid själva aktieanalysen använder man sig av sektorsindelning där en analytiker specialicerar 

sig på en speciell bransch för att på så vis få en bättre insikt i denna och därigenom kunna 

utföra mer precisa och träffsäkra analyser. En analytiker på den andra banken analyserar i 

snitt ungefär åtta till tio bolag inom sin sektor. Analytiker som arbetar med mindre bolag har 

dock en lite annorlunda arbetssituation, de specialiserar sig sällan på en bransch utan gör ofta 

analyser av företag verksamma inom flera sektorer. Detta beror på de lägre handelsvolymerna 

i denna typ av företag vilket resulterar i en lägre efterfrågan av analyser av företagen. 

En viss uppdelning länder emellan existerar också inom banken. Eftersom man har 

verksamhet i ett flertal länder har man också analytiker verksamma i olika länder; detta för att 

få en bättre insikt om de olika ekonomiska förhållanden som råder i de länder man är verksam 

i. I Stockholm sitter de analytiker som är ansvariga för den svenska och den finska 

marknaden. Dessa är ungefär 20 till antalet. Banken har även analytiker i Baltikum och via ett 

dotterbolag i Norge.  

Analyserna görs antingen utifrån ett så kallat ”bottom up” eller ”top down” perspektiv. 

”Bottom up” innebär att man utgår från företagets möjlighet att lyckas oavsett 

branschtillhörighet eller vart företaget är verksamt. ”Top down” innebär att man i stället 

försöker hitta regioner och branscher som kommer att gynnas av framtida förändringar i 

marknadsförhållanden. Ett exempel skulle kunna vara ett företag som exporterar mycket och 

som gynnas av en svagare växelkurs för kronan. 

Hur mycket tid man lägger ned på en analys är svårt att svara på. En stor del av arbetet går ut 

på att uppdatera befintliga analyser vilket inte är lika tidskrävande som att revidera dem totalt 

som man ofta gör i samband med rapporter som företagen släpper. Dessa mera omfattande 

analyser eller ”case analyser” brukar normalt sett ta mellan tre och fem dagar att genomföra. 

Man kan alltså inte ständigt göra nya analyser då detta skulle ta allt för lång tid, utan man 

försöker i stället uppdatera sina befintliga analyser när ny, relevant, information blir 

tillgänglig.  

Banken har dock satt ett mål att de analyser man tillhandahåller skall uppdateras minst två 

gånger per kvartal för att de skall vara rättvisande. En gammal analys ges inte samma 

tillförlitlighet som en ny vilket innebär att man ständigt strävar efter att uppdatera sina 

analyser så snart som input variablerna ändras för att upprätthålla trovärdigheten. 

5.2.2 Analysmodeller 

På den andra banken använder man sig utav en fundamental värderingsmetod då man gör sina 

analyser. Det värde man får fram behöver således inte uppnås inom tidsramen för analysen 

utan speglar snarare det teoretiskt rätta priset för en given tillgång baserat på de antaganden 

man har om framtiden. Man använder sig av alla modeller som vi hade med i vår 

intervjuguide, dock varierar det lite från bransch till bransch i vilken utsträckning de används. 
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De har inga egna framtagna modeller utan de utgår ifrån de traditionella värderingsmetoder 

som existerar i den akademiska världen. Analytikern påpekar också att den 

kassaflödesbaserade värderingsmodellen, p/e-talsvärderingen och den utdelningsbaserade 

värderingsmodellen kommer att ge samma svar då de i stor utsträckning bygger på samma 

underliggande antaganden och prognoser. Man försöker därför att effektivisera arbetet med 

analyserna genom att inte använda alla dessa modeller samtidigt då det skulle innebära ett 

ökat arbetstryck för analytikerna samtidigt som det inte skulle generera några avvikande 

slutsatser. 

På den andra banken använder man sig både av kassaflödesvärderingar och så kallade 

relativvärderingar i olika kombinationer. De vanligaste av dessa kombinationer är att man 

kombinerar kassaflödesbaserad värdering med olika relativvärderingar som till exempel olika 

EV-multiplar samt ROE-värdering (Return on equity).  

De rekommendationer man ger baseras alltså på fundamentala slutsatser, dock förkastar men 

inte helt den tekniska analysen utan använder denna modell på kortsiktiga, så kallade, ”case”. 

Detta innebär att man försöker göra vinster på kortsiktiga tradingaffärer. 
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6. Analys och resultat 

___________________________________________________________________________ 

Vi kommer i detta kapital att analysera den empiri som vi beskrivit i föregående kapitel. Vi 

ska också försöka koppla samman de valda teorierna med empirin för att senare kunna dra 

slutsatser av studien. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Grundläggande analys 
Handelsbanken Capital Markets har en ledande ställning som investmentbank i Norden. De 

har varit marknadsledande i denna region i 14 år. Vår tro om att Handelsbanken klarat sig bra 

under krisen har bekräftats i empiriavsnittet. Vi var i studiens början ute efter att undersöka 

hur en aktievärdering går till hos en finansiell aktör som verkligen kan detta område och vi 

anser att vi funnit rätt bank för detta ändamål. För att kunna generalisera våra slutsatser har vi 

dessutom valt att inkludera en annan bank i studien för att på så sätt kunna bekräfta att 

Handelsbankens arbetsmetoder och tillvägagångssätt vid aktievärdering är representativt för 

andra svenska storbanker. 

6.2 Analys av arbetssätt 

6.2.1 Makroinformation 

När man gör en aktieanalys krävs det inte bara att använda rätt modeller och analysverktyg 

utan en stor del av aktievärderingen ligger i att handskas med den makroinformation som 

finns tillgänglig. Modellerna är inget värda om man inte kan göra de rätta antagandena om till 

exempel räntor, valutor och hur konjunkturen kommer att utvecklas. Således måste en 

aktieanalytiker ha tillgång till väl genomförda makroanalyser för att på ett bra sätt kunna 

fullfölja sitt arbete. En analytiker måste bilda sig en uppfattning om den ekonomiska 

utvecklingen både inhemskt och utomlands för att på så vis kunna identifiera företag som man 

tror har potential att lyckas i det scenario som makroanalysen målar upp. Om till exempel 

växelkursen SEK/USD förväntas försvagas ger det genast en indikation på att exportföretag 

kan komma att öka sina vinster utan att någon egentlig förändring inom företaget skett. 

6.2.2 Analytikernas påverkan 

Landsspecifika faktorer som styrräntor etc. är också av största vikt för att kunna genomföra 

analyser på ett bra sätt. Analytiker har dock en förmåga att göra uttalanden i media hur de 

tycker att centralbanker borde göra sina räntejusteringar, inte hur de faktiskt tror att de 

kommer att göra. Detta anser vi kunna upplevas förvirrande för privatpersoner som är 

intresserade att placera på börsen eftersom det är lätt att blanda ihop analytikernas önskan och 

tro. Analytiker borde därför fokusera på att endast uttala sig om vad man faktiskt tror att 

centralbankerna kommer att göra, inte vad man önskar att de ska göra. Detta skulle kunna leda 

till att marknaden handlar irrationellt vilket leder till att värderingsmodellernas precision 

försvagas då dessa bygger på antaganden som att alla aktörer på marknaden skall handla 

rationellt. 
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6.2.3 Företagsrelationer 

Den kanske viktigaste delen av analytikernas arbete och det som det inte läggs lika stor vikt 

vid på universitetet, är allt arbete de lägger ned på att åka runt bland de företag som de 

analyserar för att samla information. Detta är självfallet en viktig del i deras arbete för att 

ständigt hålla sig uppdaterad med den senast tillgängliga informationen från företaget. Denna 

informationsinsamling går oftast till genom att analytikern besöker kunden, branschmässor 

och besök hos andra bolag i samma bransch. Ofta besöker man då mindre, icke börsnoterade, 

bolag i den branschen som många gånger kan vara mer frikostiga med den information man 

söker att finna. Detta gör man dels för att få en klarare bild av företagets ställning på 

marknaden men även för att bilda sig en uppfattning om hur läget ser ut för branschen i 

helhet. 

Vi tror att detta tillvägagångssätt kan vara effektivt för företag inom vissa branscher. Om det 

till exempel går dåligt för mindre klädbutiker kommer det då också att gå dåligt för H&M, 

eller kommer H&M att konkurrera ut de mindre aktörerna? Det är då av största vikt för 

analytikern att dra rätt slutsatser utifrån den information man får. Detta tillvägagångssätt kan 

dock vara svårt att applicera på företag inom vissa branscher. Inom fordonsindustrin, till 

exempel, där vi bara har Scania och Volvo blir det omöjligt eftersom dessa inte har någon 

konkurrens från små företag och därför ingen information att hämta från dessa. 

6.2.4 Rekommendationer 

Det arbete som analytikerna gör resulterar slutligen i rekommendationer som man publicerar. 

Aktierna kan få fyra olika rekommendationer vilka är: köp, öka, minska och sälj. Vilken 

rekommendation det blir beror på hur mycket den förväntade avkastningen förväntas bli. 

Nedan visas de intervaller avkastningen på aktien skall ligga inom för att få de olika 

rekommendationerna. 

Figur 9 – Se bilaga 3 

Den andra banken arbetar på et liknande sätt, de analyser man genomför resulterar i olika 

rekommendationer. Bankerna skiljer sig dock något från varandra vid dessa 

rekommendationer; här har man till exempel ytterligare en rekommendation, nämligen neutral 

där man enligt analysen bör få en avkastning på mellan 0 och 10 procent.  

De skillnader vi har observerat i dessa rekommendationer anser vi vara av underordnad 

betydelse. Att det skiljer några procent i förväntad avkastning på de olika 

rekommendationsnivåerna har ingen direkt inverkan på beslutet om man skall köpa eller sälja. 
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Bankerna kan ändå inte prediktera en absolut korrekt avkastning för en given tidsperiod 

framåt i tiden, därför använder man sig av dessa intervall för att ge en indikation av vad man 

förväntar sig av ett företag och dess aktie. 

6.3 Analys av värderingsmodeller 
Innan vi genomförde våra intervjuer hade vi valt ut ett antal teorier om aktievärdering som vi 

ansåg vara de viktigaste inom området. Vi valde dessa utifrån de kunskaper som vi tidigare 

skaffat oss inom ämnet på universitetet. De modeller vi valde att relevanspröva var: 

 Capital Asset Pricing Model/CAPM 

 Kassaflödesbaserad värdering 

 P/E-talsvärdering 

 Utdelningsbaserad värdering 

 Substansvärdering 

 Teknisk analys 

I början av vår studie hade vi en mycket begränsad kunskap om vilken eller vilka av dessa 

metoder som faktisk används bland professionella analytiker på finansinstitut. Vår tro var i 

grunden att alla användes men vi visste inte i vilken utsträckning och om de var applicerbara 

på olika typer av företag. På Handelsbanken arbetar det ungefär 1100 personer med 

aktierelaterade frågor. I normalfallet delas aktier in branschvis och en verksam analytiker kan 

på så sätt specialisera sig på just sin bransch. Samma branschindelning används på den andra 

banken vi analyserat.  

Det har framgått under våra intervjuer att det faktiskt skiljer sig åt vilka värderingsmodeller 

man använder beroende på vilken typ av bolag man analyserar. Man kan generellt säga att det 

är två av modellerna som skiljer sig vad gäller användningssätt. Dessa två är:  

 Substansvärdering 

 Teknisk analys 

6.3.1 Substansvärderingen  

Denna värderingsmetod används främst för företag som är av investmenttyp; detta kan vara 

holdingbolag, fastighetsbolag och liknande. Att just substansvärderingen visat sig vara 

lämplig på denna typ av företag beror till stor del på att delar av dessa företag oftast styckas 

av och säljs. Det innebär att man värderar bolaget till summan av de tillgångar som bolaget 

äger, en så kallad sum of the part-värdering. Det kan i många fall också bero på att till 

exempel ett investmentbolag har delar som är mycket disparata att ingen synergivinst uppstår, 

då ger det ett mer rättvisande värde om man värderar de olika delarna för sig.  
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6.3.2 Teknisk analys 

Då det gäller teknisk analys skiljer sig användandet ganska starkt från de övriga. För de 

övriga modellerna är det företaget man analyserar som styr vilken värderingsmetod man 

använder, medan det i teknisk analys är kundtypen som styr. Det är de kunder som är 

tradingintensiva och som letar efter ”snabba klipp” som använder sig av denna metod. Varken 

Handelsbanken och den andra banken bygger inte sina rekommendationer på denna modell 

utan förmedlar endast de köp- och säljsignaler som de ger till de kunder som är intresserade 

av denna slags handel. Denna metod används främst av de kunder som har en 

placeringshorisont som underskrider ett år. Detta stämmer bra överens med det som står i de 

böcker som behandlar teknisk analys. Alla instämmer att modellen inte bör användas på lång 

sikt då träffsäkerheten blir svår att uppskatta och avvikelserna kan bli stora. Det finns dock 

tillfällen där den tekniska analysen används som ett komplement till den fundamentala 

analysen för att ge en bild av vad som ska ske på kort sikt. Detta tyder på att man trots allt har 

ett visst förtroende för denna analysmodell även om man själv inte ens väljer att kalla den för 

en analysmodell utan istället en momentummodell. Detta innebär att den inte är en 

värderingsmetod som ger ett långsiktigt riktpris utan ger istället en förklaring till om aktien på 

kort sikt är över eller undervärderad. 

Detta tyder på att man på Handelsbanken och den andra banken ändå lägger en viss vikt i vad 

resultaten från en teknisk analys säger. Den kan vara värt att beakta för att på så vis kunna få 

en mer komplett bild av situationen för en aktie, åtminstone på kort sikt. 

6.3.3 Utdelningsbaserad värderingsmetod 

En överraskning för oss var att Handelsbanken inte använder sig av den utdelningsbaserade 

värderingsmodellen i någon större utsträckning. Det var den första värderingsmodellen som vi 

kom i kontakt med här på universitetet och den har även ingått i de övriga kurser vi läst inom 

finansiering sedan vi började. Det har fästs stor vikt vid denna modell i alla de moment inom 

finansiering vi läst under de år vi studerat i Umeå. Eftersom vi lagt störst vikt på att analysera 

arbetssättet på Handelsbanken skulle modellen ändå kunna användas av andra analytiker på 

andra analyshus. Detta verkar dock inte vara fallet då vi under intervjun på den andra banken 

fick veta att de heller inte använder modellen i någon större utsträckning. Att den inte används 

av analytikerna på de banker vi studerat beror på att de antaganden som ligger bakom den 

utdelningsbaserade värderingsmetoden är väldigt lika de antaganden som gäller för 

kassaflödesvärderingen och betavärderingen. De ska således ge samma resultat om de 

underliggande antaganden om till exempel tillväxt, räntor och valutakurser är korrekta. På 

grund av detta föredrar man oftast att använda sig av kassaflödesvärdering som vi kommer att 

gå in på närmare senare i analysen. 

Den utdelningsbaserade värderingsmodellen som vi oftast använt oss av på universitetet 

beskrev vi i kapitel 3.4 Utdelningsbaserad värdering. Den används alltså inte, som vi tidigare 

nämnt, av Handelsbanken på grund av att den inte tar hänsyn till att tillväxten varierar över 

åren. En konstant tillväxt är i princip omöjligt att uppnå för företag. Även det faktum att det 

finns många andra aspekter än just utdelningen att ta hänsyn till när man skall värdera ett 
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företag spelar in. Företag kan välja att behålla vinsten för att på så sätt kunna göra 

investeringar och växa och skapa värde åt sina aktieägare. Modellen borde således passa bäst 

för mogna företag med jämn tillväxtökning och en konstant utdelningspolicy. Denna modell 

kritiseras också av Victor Bernard i sin studie ”The Feltham-Ohlson Framework: 

Implications For Empiricists”. Han kom fram till att utdelningen kan förklara knappt 30 

procent av variationerna i marknadspriserna. Detta tyder alltså på att modellen inte bör 

användas enskilt, utan om man överhuvudtaget vill använda den bör den användas i 

kombination med andra värderingsmodeller. Det faktum att denna modell inte heller lämpar 

sig för mindre bolag där tillväxten i själva företaget ses som viktigare än utdelningen av 

investerare gör den till en mindre använd modell i dessa fall.  

Om denna modell skall appliceras bör utdelningen för ett företag spegla hur bra företaget 

verkligen går. I vissa fall händer det att företag ökar sin skuldsättning för att kunna bibehålla 

sin utdelningsnivå. Detta tillvägagångssätt undergräver företagets möjlighet att långsiktigt 

växa och i dessa fall speglar inte utdelningen det faktiska värdet på företaget. 

6.3.4 Kassaflödesbaserad värderingsmetod/CAPM 

I ett scenario där företaget väljer att inte dela ut vinsten passar den kassaflödesbaserade 

värderingsmetoden bättre för då kan man se att företaget genererar vinster även då inget delas 

ut. 

I de flesta fall är det den kassaflödesbaserade värderingsmodellen som både Handelsbanken 

och den andra banken lägger störst vikt vid när det gäller analys av företag och värdering av 

dess aktier. Detta stämmer väl överens med vad Karathanassis och Spilioti skrev i artikeln ” 

An empirical investigation of the traditional and the clean surplus valuation models”. De 

nämner i artikeln att kassaflödet är ett av det mest viktiga att ta hänsyn till när man skall 

värdera ett företag. Att denna värderingsmodell är väldigt viktig känns naturligt då det faktiskt 

värderar de kapital som flödar genom företaget. Under våra år på universitetet har det också 

lagts stor vikt på denna modell, vilket tyder på att de åsikter som många har inom den 

akademiska världen för denna modell stämmer väl överens med de som man har inom den 

svenska banksektorn. 

Denna modell, liksom alla andra värderingsmodeller, används inte enskilt. Man nyttjar flera 

modeller vid varje värderingstillfälle för att på så sätt öka träffsäkerheten och trovärdigheten 

för analysen. Använder man flera modeller samtidigt minskar även risken för mätfel och 

andra avvikelser som kan vara svåra att finna om man endast skulle använda sig av en modell. 

Ofta använder man den kassaflödesbaserade värderingsmodellen i kombination med CAPM-

modellen. CAPM använder man då främst för att prognostisera framtida riskmått på den aktie 

man vill värdera. Detta gör man med utgångspunkt i de framtida avkastningarna i företaget.  

Den kassaflödesbaserade värderingsmodellen ger alltså ett teoretiskt korrekt värde för en aktie 

men den kan inte förklara de avvikelser mellan marknadspriset och den riktkurs som sätts vid 

kassaflödesvärderingen. Det vill säga den ger inte någon god förklaring av aktiens momentana 
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värdering. Detsamma kan sägas gälla för substansvärderingen; den förklarar inte aktiens 

momentana värdering. 

6.3.5 P/E-talsvärdering 

En annan vanligt förekommande modell, främst inom Handelsbanken, är P/E-talsvärderingen. 

Det kan tyckas vara felaktigt att kalla P/E-talsvärdering för en värderingsmetod då den inte 

genererar något teoretiskt pris för en aktie. Den används i stället för att kunna jämföra ett 

företag över en tidsperiod för att kunna se hur företaget utvecklat sig. P/E-talet kan även 

användas för att jämföra liknande företag inom samma bransch. Denna metod, liksom alla 

andra vi analyserat används heller inte enskilt av bankerna för att se om en aktie är köpvärd. I 

stället används den tillsammans med ett antal andra när man skall komma fram till sina 

rekommendationer. 

6.3.6 EV-multiplar 

Under en av våra intervjuer kom vi i kontakt med ett begrepp som var okänt för oss, nämligen 

termen EV-multiplar. Detta är en uppskattning av det pris som skulle gälla vid ett övertagande 

av företaget; det tar hänsyn till företagets skulder och kassa. Det skiljer sig från det vanliga 

marknadspriset på så vis att det ger ett mer exakt värde på företaget. Detta på grund av att en 

köpare av företaget måste ta över skulderna och det därför påverkar det pris som man är 

beredd att betala för företaget. Delar man priset man fått fram för företaget med det antal 

aktier som finns får man ett aktiepris baserat på EV – Enterprise Value.
32

 Detta är en 

värdemätare som man använder när man vill göra relativvärderingar som sedan används i 

kombination med fundamentala analyser för att ge ett korrekt värde på en aktie. 

 

                                                 
32Carlson och Wright 2007, s. 1 



Analytikers arbetssätt och val av aktievärderingsmodeller 

___________________________________________________________________________ 

42 

 

7. Slutdiskussion 
Vårt försök att rangordna vilka modeller som används mest gick inte riktigt som vi hade 

planerat. Det har varit omöjligt att komma fram till en sådan slutsats då det har visat sig att de 

flesta av de modeller vi valde att undersöka närmare har använts i olika kombinationer. Man 

kan på grund av detta inte säga att en modell är viktigare än en annan, dels på grund av att de 

används vid olika tillfällen, dels för olika typer av bolag. Det visade sig till exempel att 

substansvärderingen var vanligt förekommande då man värderar investmentbolag, 

holdingbolag och fastighetsbolag. Den användes dock inte i samma utsträckning vid värdering 

av andra typer av bolag.  

Något överraskande var det för oss att man på bankerna inte använde sig av den 

utdelningsbaserade värderingsmodellen i någon större utsträckning; detta är trots allt en 

modell som vi har läst mycket om i kurslitteraturen och även använt flitigt i de övningar vi 

gjort. Att man på Handelsbanken valt att inte använda denna modell förklarar man med att 

den bygger på samma antaganden, om man gjort korrekta sådana skall den utdelningsbaserade 

värderingsmodellen ge samma resultat som kassaflödesvärderingen. Detta resonemang 

överensstämmer också väl med de slutsatser vi kunde dra efter intervjun på den andra banken. 

Man har då i valet av dessa två valt att fokusera på den kassaflödesbaserade 

värderingsmetoden i stället. Detta tolkar vi som att kassaflödesvärderingen faktiskt fungerar 

bättre än den utdelningsbaserade värderingen. En analytiker vill uppnå så bra resultat som 

möjligt och arbetar därför med de bästa tillgängliga metoderna. 

Att man använder sig av flera modeller vid varje värderingstillfälle blir även en gardering. 

Man undviker på så sätt eventuella felberäkningar som annars skulle kunna uppstå om man 

endast använde en värderingsmodell. 

Vi anade innan studien att en stor och viktig del av analysarbetet var att göra så kallade 

makroanalyser där man försöker kalkylera faktorer som exempelvis räntor, växelkurser och 

konjunktur. Dessa faktorer har visat sig spela en avsevärd roll för utvecklingen på 

aktiemarknaden; många gånger kan man säga att dessa analyser spelar en större roll än själva 

företagsanalysen.  

Alla modeller som används grundas på antaganden om dessa makroekonomiska faktorer 

vilket innebär att de omöjligt skulle kunna användas över huvudtaget om man inte hade 

exakta och aktuella prognoser om dessa faktorer. Modellerna som används inom 

aktievärdering är relativt enkla; det svåra i analysarbetet är att få fram de korrekta 

makroanalyserna som behövs för att uppfylla de antaganden som värderingsmodellerna 

bygger på.  

Det skulle vara intressant att fördjupa denna studie så att man närmare kan undersöka hur 

dessa makroanalyser görs då ingen större vikt läggs på detta då det mer sorterar in under 

nationalekonomi än företagsekonomi. 
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7.1 Sanningskriterier 
I efterhand är det ett och annat man kan peka på som man skulle kunna ha gjort annorlunda 

och möjligtvis bättre för att få ett mer reliabelt resultat av studien. Vi hade från början tänkt 

genomföra två semistrukturerade intervjuer för att på så vis få en bra dialog och struktur över 

vilka ämnen som behandlats och ej. Intervjun på Handelsbanken visade sig dock bli mera 

ostrukturerad än semistrukturerad då intervjun gled över till en mer allmän diskussion kring 

Handelsbanken och de arbetsmetoder man använder sig av där. Vi skulle kunnat förtydliga i 

vår inledande kontakt med Martin Gunhaga att vi ville ställa alla våra frågor muntligt för att 

på så sätt kunna styra intervjun åt det håll vi önskat. Nu blev det mer av en förberedd 

presentation där vi hade svårt att följa upp med följdfrågor. 

Intervjun på den andra banken blev av en kortare karaktär. Vi ville främst se om de svar vi 

tidigare fått på Handelsbanken är representativa för andra svenska storbanker och om man på 

så vis kan generalisera de svar vi fått. Vår slutsats blev här att man i stort sätt har ett liknande 

tillvägagångssätt på de båda bankerna när det gäller aktievärdering. Man använder sig av 

samma värderingsmodeller om än i olika kombinationer. En skillnad bankerna emellan är 

dock de olika rekommendationer som analyserna leder till. Detta anser vi, som vi tidigare 

beskrivit, inte ha någon större inverkan på tillvägagångssättet vid aktievärdering. 

Att två av våra intervjuer genomfördes elektroniskt via e-post var heller inget vi i förväg hade 

planerat. Hade vi fått välja hade vi gärna utfört dessa intervjuer personligen, med ett möte 

med personerna i fråga. Detta var dock inte möjligt då det hade kostat allt för mycket att 

genomföra de resor till Stockholm och Köpenhamn som fysiska intervjuer krävt. 

Vi anser dock att vi trots dessa avvikelser från grundidén uppnått en god reliabilitet då denna 

studie skulle kunna upprepas vid ett annat tillfälle och fortfarande bidra till samma resultat. 

Vårt antagande att alla banker använder sig av ungefär samma modeller och i samma 

utsträckning skulle kunna sänka reliabiliteten då vi inte har vetenskapliga belägg för detta 

antagande. Vi tror dock efter att ha genomfört denna studie att det faktiskt är så att alla 

banker, åtminstone de andra svenska storbankerna, använder sig av samma tillvägagångssätt 

och värderingsmodeller som Handelsbanken och den andra banken. Detta påstående har också 

styrkts i den intervju vi genomförde med Jörgen Strandberg på Handelsbanken i Umeå samt 

vid intervjun med analytikern på den andra banken.  

Vi anser även att vi har uppnått en hög reliabilitet eftersom de flesta av våra frågor är 

teoretiska i sin natur och inte kan besvaras på olika sätt. En del av våra frågor lämnar 

utrymme för egna tolkningar och värderingar, i dessa fall kan svaren vara subjektiva vilket 

kan försämra reliabiliteten. För studien i sin helhet tror vi inte att det har uppstått problem 

med låg reliabilitet. 

Då det gäller reliabiliteten för studien tror vi att vi kan ha missat viss information på grund av 

att man inom banksektorn har mycket information som är konfidentiell och inte tillgänglig för 

allmänheten. De är således inte fullt transparanta för utomstående; detta kan till exempel bero 

på att man inte vill utlämna viktig information till sina konkurrenter. Vi är helt övertygade om 
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att den information vi har fått fram är korrekt men att vi på grund av de anledningarna som vi 

beskrev ovan inte fått fullständig information. Vi fick dessutom en del av våra frågor 

besvarade två gånger. Både Engstedt och Gärtner besvarade de modellfrågor vi ställde och 

svaren från dessa båda överensstämde med varandra vilket tyder på en hög reliabilitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analytikers arbetssätt och val av aktievärderingsmodeller 

___________________________________________________________________________ 

45 

 

Källförteckning 

Litteraturförteckning 
Bryman, Allan, and Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:a upplagan. 

Malmö: Liber, 2005. 

Haskel, Anders. Hitta Kursvinnare. 1:a upplagan. Ödeshög: Aktiespararna Kunnskap, 2005. 

Hägg, Claes. Värdering av aktier. 1:a upplagan. Lund: Studentliteratur, 1989. 

Larsson, Claes-Göran. Företagets Finanser. 1:a upplagan. Lund: Studentliteratur, 2008. 

Nilsson, Henrik, Anders Isaksson, and Teppo Martikainen. Företagsvärdering. 1:a upplagan. 

Lund: Studentliteratur, 2002. 

Rosengren, Karl Erik, and Peter Arvidson. Sociologisk metodik. 4:e upplagan. Malmö: Liber, 

2001. 

Wiedersheim-Paul, Finn, and Lars Torsten Eriksson. Att utreda, forska och rapportera. 4:1a 

upplagan. Malmö: Liber, 1998. 

Vetenskapliga artiklar 
Bernard, Victor. "The Feltham-Ohlson framework: Implications for empiricists." 

Contemporary Accounting Research, 1995: 733-747. 

Brief, Richard P., and Paul Zarowin. "Ney York University - Faculty Digital Archive." The 

Value Relevance Of Dividends, Book Value And Earnings. 1999-09-01. 

http://hdl.handle.net/2451/27590 (accessed 2008-05-11). 

Carlson, Charles B, and David A. Wright. "Buy stocks like a takeover artist." Dow Theory, 11 

5, 2007: 1-2. 

Faseruk, Alex. "A review of accrual accounting and cash flow techniques for use in equity 

valuation." Management Research News, 2008: 418-433. 

Karathanassis, G.A, and S.N. Spilioti. "An empirical investigation of the traditional and the 

clean surplus valuation models." Managerial Finance, 2003: 55-66. 

Keun Yoo, Yong. "The valuation accuracy of equity valuation using a combination of 

multiples." Review of Accounting and Finance, 2006: 108-123. 

Internetkällor 
Johansson, Gunnar, and Tommy Olsson. Aktier slår obligationer på lång sikt - 

Aktiespararna.se. 2009-04-06. http://www.aktiespararna.se/artiklar/Opinion/Aktier-slar-

obligationer-pa-lang-sikt/ (accessed 2009-04-16). 

Platt, Gordon. Best investment banks 2008 - Global Finance. September 2008. 

http://www.gfmag.com/index.php?idPage=958 (accessed 2009-04-29). 



Analytikers arbetssätt och val av aktievärderingsmodeller 

___________________________________________________________________________ 

46 

 

Intervjuer 
Engstedt, Peter, interview by Christoffer Karlsson and Johan Skoglund. Chef analysgruppen 

(2009-04-21). 

Gärtner, Robert, interview by Christoffer Karlsson and Johan Skoglund. Equity & Credit 

Research (2009-04-30). 

Strandberg, Jörgen, interview by Christoffer Karlsson and Johan Skoglund. Kapitalförvaltare 

Umeå, (2009-04-21). 

Anonym, interview by Christoffer Karlsson and Johan Skoglund. Aktieanalytiker Stockholm, 

(2009-10-14) 



Analytikers arbetssätt och val av aktievärderingsmodeller 

___________________________________________________________________________ 

47 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Presentation av finansanalys från SHB 

 



Analytikers arbetssätt och val av aktievärderingsmodeller 

___________________________________________________________________________ 

48 

 

 



Analytikers arbetssätt och val av aktievärderingsmodeller 

___________________________________________________________________________ 

49 

 

 

 

 

 



Analytikers arbetssätt och val av aktievärderingsmodeller 

___________________________________________________________________________ 

50 

 

 

Bilaga 2 - Uträkning av FKFF och FKFA 

Nettoresultat 

+Avskrivningar 

-Ökning kundfordringar 

-Ökning varulager 

-Ökning av övriga rörelsekapitalpåverkande kortfristiga skulder 

+Ökning i leverantörsskulder och andra icke räntebärande kortfristiga skulder 

+Ökning i uppskjuten skatt 

+Räntekostnad efter skatt 

=Rörelsegenerat kassaflöde 

-Investeringa i materiella anläggningstillgångar 

-Investeringar i icke materiella anläggningstillgångar 

-Nettoökning övriga anläggningstillgångar 

=Fritt kassaflöde till företaget 

+Ökning långfristiga lån 

-Räntekostnad efter skatt 

=Fritt kassaflöde till aktieägarna 

33
 

                                                 
33

 (Larsson 2008, s. ??) 
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Bilaga 3 – Börsnytt 5/5-2009 
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Bilaga 4 – Intervjuguide 
Vi är två ekonomistudenter vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi håller för 

närvarande på med vår c-uppsats som ska handla om användningsgraden av olika 

aktievärderingsmodeller vi lärt oss på universitetet. Syftet med denna undersökning är att 

fördjupa vårt eget kunnande inom området. Vi vill samla in information om hur olika 

modeller används av analytiker på Svenska Handelsbanken, för att kunna jämföra och se om 

de överensstämmer med de vi får lära oss i den akademiska världen.  

Att valet föll på att undersöka situationen på just SHB beror att en av oss stundtals arbetar på 

banken och vi anser båda att det är en viktig och tillförlitlig aktör på den finansiella 

marknaden. Handelsbanken Capital Markets är dessutom en av de mest synliga svenska 

analytikerna ute i medierna. 

Informationen som framkommer i denna undersökning kommer endast att användas i 

utbildningssyfte och om så önskas behöver personuppgifter som namn etc. ej publiceras i 

uppsatsen.  

Nedanstående värderingsmodeller är de vanligaste vi får lära oss på universitetet, vi vill nu 

undersöka i vilken utsträckning ni använder er utav dem och hur ni ser på dessa. 

Värderingsmodeller: 

Betavärdering/CAPM 

Kassaflödesvärdering 

P/E- talsvärdering 

Substansvärdering 

Teknisk analys 

Utdelningsbaserad värdering 

 

Frågor rörande värderingsmodeller: 

• I vilken utsträckning används de ovanstående modellerna? Används alla? Ingen? 

Kombinationer? 

• Om modellen inte används, vad beror det på i så fall?  

• Om de används, vad tycker du om tillförlitligheten? 

• Har ni egna modeller/utvecklingar av dessa? 

• Ändras värderingsmetoderna när olika börsklimat råder? Som nu t.ex. när vi har 

en finanskris? Vad är det som felar under sådana förhållanden? 
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