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Syfte: Syftet med studien är att genom en företagsvärdering på Sandvik AB och Atlas Copco AB
fastställa om deras aktier är undervärderade på börsen mot för verkligt värde och om det är
aktuellt ur lönsamhetssynpunkt att köpa någon utav aktierna eller eventuellt båda två. Vidare är
syftet att göra en jämförande studie av företagen utifrån företagsvärderingen för att ytterligare
visa på vad en fundamental analys speglar för syfte och roll. De frågor som studien ämnar
besvara är:
 Är Sandviks respektive Atlas Copcos aktie undervärderad på börsen?
 Visar en fundamental analys annat intressant än undervärde på aktien?
 Finns det fortfarande olösta frågor efter en fundamental analys när vi tittar på
aktievärde?
Detta val gjordes då investering i aktie känns som ett område som växer och får ett allt större
inflytande i vårt samhälle och har därmed har kommit att bli ett alltmer viktigt område.
Metod: Studie tar sin utgångspunkt i den hermeneutiska kunskapsförankringen. Den
undersökningsmetod som har genomsyrats i undersökningen är en blandning av den kvalitativa
metoden och den kvantitativa. I första hand har relevant data sammanställt från respektive
företags årsredovisningar och annat publicerat material om företagen. I andra hand är
undersökningen även färgad av ett frågeformulär som har besvarats av utvalda aktieanalytiker.
Frågeformuläret har utformats med hjälp av standardiserade intervjuer som skickades via e-post.
Dessa material tillsammans med teori har sedan legat till grund för analys och resultat.
Resultat & slutsats: Det är de slutliga delarna i den fundamentala analysen, den så kallade
finansiella analysen och värderingen som anger en akties undervärde på börsen, om det föreligger
ett sådant. Den fundamentala analysen visade på att Sandviks respektive Atlas Copcos aktie inte är
undervärderad på börsen. Med hjälp av den strategiska analysen har en hel bransch lyfts fram och
dessutom har möjligheten att få en djupare inblick i de utvalda företagen erhållits. Slutsatsen är
därför att den fundamentala analysen visar på mycket mer användbar information än bara
undervärde på aktien. Den fundamentala analysen förespråkas framför den tekniska analysen men
den kan trots det inte ge svar på allt. Det anses till exempel finnas olösta frågor kvar efter en
fundamental analys sedan det framkommit att man inom den fundamentala analysen tenderar att
undervärdera aktiemarknadens betydelse.
Förslag till fortsatt forskning:
 Utföra en fundamental analys på ett företag.
 Utföra en fundamental analys på två onoterade företag eller ett börsnoterat och ett onoterat.
 Studie har också uppvisat att det finns publika bolag, vilka trots namnet inte är noterade
vilket också skulle vara intressant att studera vidare kring, varför det förhåller sig så?
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Det skulle även vara intressant att i en vidare studie titta på problemet ur ett
företagsperspektiv då det vid ett företagsköp fordras att beakta så mycket mer än om det
endast avses att investera i aktier.

Uppsatsens bidrag: Att genom studien lämna ett bidrag som visar på att säkerheten till en bra
placering inte endast ligger i lättillgänglig börsinformation så som nyckeltalen, utan att
säkerheten ligger i bakgrunden till att nyckeltalen ser ut som de gör.
Nyckelord: Företagsvärdering, Börsnoterat företag, Fundamental analys, Jämförande värdering,
Nyckeltal
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Aim: The aim of this study is that through a business valuation at Sandvik AB and Atlas Copco AB
determine if their shares are undervalued and if it is applicable in terms of profitability to buy any of
the shares or possibly both. A further aim is to make a comparative study of the firms by using the
business valuations in order to further demonstrate the aim and role of the fundamental analysis.
The questions the study intends to answer are:
• Are Sandviks´ and Atlas Copcos´ shares undervalued at the stock exchange?
• Does a fundamental analysis relief other interesting issues than the value of shares?
• Are there still unresolved issues for a fundamental analysis when we look at the share value?
This choice was made since the investment in shares seems like an area that is growing and has an
increasing influence in our society and has thus become an increasingly important area.
Method: The study is based on the hermeneutic knowledge anchorage. The test procedure have
used in the study is a mixture of a qualitative and a quantitative method. At first relevant data
from each company's financial statements and other relevant information about companies was
collected. Secondly, the study also includes surveys that have been made with stock analysts.
Surveys have been designed using standardized interviews that were sent by e-mail. These
materials, together with the theory have been the basis for our analysis and results.
Result & Conclusions: It is the final parts of the fundamental analysis, the so called financial
analysis and valuation, which states whether the stock is undervalued at the stock exchange.
Through the performed fundamental analysis it could be concluded that Sandviks´ and Atlas
Copcos´ shares are not undervalued on the stock exchange. The strategic analyses have made it
possible to follow an entire industry and it has also made it possible to achieve a depth of the
selected companies. It is therefore also concluded that fundamental analysis shows much more
useable information than just the value of shares. The fundamental analysis advocates as much safer
than the technical analysis, but it may still not provide an answer to everything. It is considered to
be examples of unresolved issues remaining after a fundamental analysis because it has emerged
that the fundamental analysis tends to undervalue the stock market's importance.
Suggestions for future research:
• Undertake a fundamental analysis of one company.
• Undertake a fundamental analysis of two unlisted companies or one listed and one unlisted.
• The study has also informed us that there are public companies, which despite its name is not a
company listed at the stock exchange which would also be interesting to study further on, why this
is so?
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• It would also be interesting in a further study to look at the problem from a business perspective,
because when dealing with a purchase of a company it is required to consider much more than if
you only invest in stocks.
Contribution of the thesis: With this study we want to give a contribution that shows that safety to
a good investment is not only located in an easily accessible trading information such as business
ratios, but that security lies in the background to why the business ratios look like they do.
Key words: Business valuation, Company at the stock exchange, Fundamental analysis,
comparative valuation, Business ratio.
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 Inledning
I detta kapitel introduceras studiens bakgrund och problemdiskussion som sedan mynnar ut i en
problemdiskussion samt syftet med undersökningen.

1.1 Bakgrund
”Värde” är ett brett begrepp som kan ha olika betydelser beroende på sammanhanget. I logikens och
matematikens värld så kan variabler och funktioner anta olika värden och därför förstås olika i tal
eller värdemängder. I dagens samhälle kan ordet värde komma på tal när man syftar på olika
värderingar eller synsätt, som t.ex. sociala värderingar, ideologiska värderingar eller politiska
värderingar. Dock när en ekonom talar om ordet värde menar han antigen en tillgång eller skuld,
som kan bytas ut mot eller som har bytts ut mot något i form av pengar. Värde i detta sammanhang
kan därför användas exempelvis av en investerare, som är beredd att betala för aktier i ett företag.
Vid skapande av värde så ökar beloppet som investeraren skulle vara villig att betala och när värdet
förstörs minskar beloppet som investeraren är villig att betala. (Landelius & Treffner 1998, s. 17).
Vad företagsvärdering vanligen förknippas med är köp eller försäljning av ett företag. Detta betyder
dock inte att företagsvärdering annars är opraktiskt eller olönsamt utan tvärtom så är det både
privatpersoner, företagsledare, aktieägare, bankmän, myndigheter, investerare, analytiker m fl. som
är intresserade av ett företags värde. Mängder av olika värderingssituationer finns och de skulle
kunna dyka upp inför en planerad sammanslagning två företag emellan, en börsintroduktion, en
kreditgivning eller inför en placering av ett kapital. Företagsvärdering är ett övergripande begrepp
för värdering av företag och skiljs allt som oftast av mot aktievärdering. Företagsvärde är ett
specifikt företags totala värde att jämföra med aktievärde som beskrivs som värdet på ägarnas aktier
i det specifika företaget. Aktievärdet tar med andra ord inte hänsyn till företagets skuld eller
eventuella effekter på företagets tillgångar som exempelvis innebörden av en koncernöverföring.
(Nilsson m.fl. 2002, s. 15 f.).
Det är från boken Security analysis skriven år 1934 av David Dodds och Benjamin Graham som det
fundamentala tänkandet på börsen har sina rötter. Författarnas modeller och tankesätt utnyttjas än
idag av många analytiker. Flera analytiker har efter den stora börskraschen år 1929 försökt att hitta
ett säkrare och mer logiskt sätt att värdera ett bolag på. Ordet "fundamental" betyder
grundläggande, vilket belyser exakt vad en fundamental analys är, en grundläggande analys av en
fond, aktie eller annat slags värdepapper. Det finns ett stort utbud av investeringsstrategier inom
fundamental analys och därför sägs det att den fundamentala analysen är grundstenen i all
investering. Vid en god behärskning av den analysen så kommer du även att behärska marknaden.
(Bettman m.fl. 2009;www.fundamentalanalys.se/).
En börs är ett företag som har tillstånd från finansinspektionen att driva en eller flera så kallade
reglerade marknader för handel med värdepapper. Det som anses viktigt att titta efter på börsen är
omsättningen på aktierna i företagen, de omsatta aktierna inkluderar aktier som har inköpts eller har
sålts under en viss tidsperiod på en viss värdepappersmarknad. (www.dolceta.eu/sverige/Mod2/spip.
php?rubrique75). Det är Stockholmsbörsen som är den huvudsakliga marknadsplatsen i Sverige för
handel med aktier, obligationer och andra värdepapper Sverige är dessutom det land i världen med
högst andel aktieägare. (www.aktier.n.nu/fundamental-analys).
Under de senaste åren har det blivit allt mer populärt att investera i aktier. Antalet aktieägare har
ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden. År 1997 var det mer än hälften av den svenska
befolkningen som direkt eller indirekt var ägare av aktier, och i slutet av år 1999 var det hela 5,6
miljoner människor i vårt land som ägde aktier i någon form (Bäckström, 2000, s. 15). Efter
premiepensionsavtalet hösten 2000 var siffran uppe i runt 70 %. (Andersson & Svensson 2003, s.
14).
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Vi svenskar är ofta lokalnationalister då det gäller att välja aktier. Den mest eftertraktade aktien i
Gästrikland, inom Gävleborgs län, är verkstadsbolaget Sandvik, som har sitt huvudkontor i
Sandviken. Vidare satsar vi helst på svenska bolag med varumärken vi känner till.
(www.svt.se/2.33557/1.2234616/aktier_i_lokala_foretag_toppar_i_dalarna?lid=senasteNytt_18507
48&lpos=rubrik_2234616).
Sandvik är listat på den nordiska börsen i Stockholm och noterades år 1901 och är därav ett av
Stockholmsbörsens
äldsta.
(www3.sandvik.com/ar/09/sv/sandvikaktien/sandvik_aktien.html).
Dessutom är Sandvik ett intressant objekt att fördjupa sig i med anledning av att det är det enda
börsnoterade företaget i Gävleborg. (www.121.nu). Det finns Sandvik - aktieägare i omkring 90
länder. Sandvik strävar efter att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för de som
investerar i Sandvik-aktien. Långsiktig har företaget som mål att utdelningen ska uppgå till minst 50
% av vinsten per aktie. Vidare så har Sandvik som målsättning att bolagets aktie ska värderas på
grundval av relevant, korrekt och aktuell information vilket kräver en tydlig strategi för den
finansiella kommunikationen, en förtroendeingivande informationshantering och regelbundna
kontakter med finansmarknadens olika intressenter. Denna informationsgivning var av stort behov
under år 2009 då finanskrisen och den industriella lågkonjunkturen skapade stor osäkerhet och
väckte många nya frågor. (www3.sandvik.com/ar/09/sv/sandvikaktien/sandvik_aktien.html).
En av Sandviks större konkurrenter är Atlas Copco. (www.sandvik.se/ir). Den tredje september år
1920 noterades Atlas Copco på Stockholms Fondbörs. (www.bolagsfakta.se/pressreleaser/visa/
pressrelease/277047/nasdaq-omx-gratulerar/FFFBDF40-37C7-C50C-ED25-B6B113C40491). Atlas
Copcos finansiella mål är menat att leda till att aktieägarvärde skapas och ökar kontinuerligt. För att
uppnå detta är deras mål att växa och uppnå en avkastning på sysselsatt kapital som alltid överstiger
företagets genomsnittliga totala kapitalkostnad.(www.atlascopco.com/se/Investorrelations/ACshares
/Sharedata/).
Efter den ekonomiska krisen har all kraft hos bolagen legat i att försöka komma på fötter och
komma tillbaka, många jämförelser har där gjorts om hur attraktiv aktien är igen. Sandvik och Atlas
Copco är ofta uppe på kartan samtidigt genom att de inom den tunga verkstadsindustrin är
konkurrenter. (www.e24.se/analys/magplask-av-sandvik_2403443.e24). Att även genom en
jämförelse här få belysa Atlas Copco kommer medföra att studien behandlas på ett djupare plan.

1.2 Problemdiskussion
Det finns flera sätt att investera sina pengar på och ett alternativ är genom aktieplacering. Där gäller
det att välja rätt för att göra pengar, eftersom det finns flera olika AB runt om i landet att investera i.
Det vore därför intressant att med denna studie att för det första få en allmän uppfattning om
företagsvärdering. För det andra att göra en mer djupgående företagsvärdering utav det enda
börsnoterade företaget inom Gävleborg, nämligen Sandvik AB och därefter även utföra en
företagsvärdering utav en av Sandviks större konkurrenter, Atlas Copco AB.
Sandvik är det lokala företaget och är därför studiens utgångspunkt. Det andra företaget är för
jämförelsens skull. Sedan har Atlas Copco valts för att företaget är en utav Sandviks största
konkurrenter inom gruvindustrin. Båda företagen verkar dessutom på samma börs, Stockholm
Large Cap. (www.121.nu) och detta är en fördel när dessa två företag skall jämföras utifrån de
utförda företagsvärderingarna.
Att investera i aktier är alltså inget nytt fenomen, men det har ökat mycket bland invånarna i
Sverige en del de senaste åren. Studie kommer ta sin utgångspunkt i de olika aktiebolagens
nyckeltal genom att från grunden baseras den på en fundamental analys och därefter analyseras
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nyckeltalen. Detta kommer att bidra med en ökad förståelse om hur aktierna i respektive företag är
värderade med hjälp av värdeberäkningar.
Utifrån diskussionen ovan har följande delfrågor utarbetats;




Är Sandviks respektive Atlas Copcos aktie undervärderad på börsen?
Visar en fundamental analys annat intressant än undervärde på aktien?
Finns det fortfarande olösta frågor efter en fundamental analys när vi tittar på
aktievärde?

1.3 Syfte
Syftet med studien är att genom en företagsvärdering på Sandvik AB och Atlas Copco AB fastställa
om deras aktier är undervärderade på börsen och om det är aktuellt ur lönsamhetssynpunkt att köpa
någon utav aktierna eller eventuellt båda två. Vidare ämnas det att göra en jämförande studie av
företagen utifrån företagsvärderingen för att ytterligare visa på vad en fundamental analys speglar
för syfte och roll. Om man inte vet något om företaget skall man vara försiktig att satsa och genom
denna studie avses det att klargöra detta genom att tydliggöra att det bör vara mer som ligger bakom
ett aktieköp än dagens aktiekurs.
Detta val gjordes då investering i aktie känns som ett område som växer och får ett allt större
inflytande i vårt samhälle, och har därmed kommit att bli ett alltmer viktigt område. Därför kan
denna studie eventuellt hjälpa investerare ytterligare ett steg inför en säkrare placering för sina
aktier.

1.4 Målgrupp
Den målgrupp som studien inriktar sig på är den som är insatt och bekant med aktiemarknaden och
vilken planerar att investera i aktier. Därmed görs studien ur en investerares perspektiv. Därför
kommer uppsatsen inte att titta på problemet ur ett företagsperspektiv då det vid ett företagsköp
fordras att beakta så mycket mer än om det endast avses att investera i aktier.

1.5 Avgränsning
Avgränsningen har gjorts till marknaden i Gävleborg inom Sverige. Detta val har uträttats för att det
är lokalt och pga. begränsning i tid och utrymme. En annan avgränsning som har gjorts är att
studien berör endast börsnoterade företag för att inom Gävleborg så finns det bara ett. Värdering
utav icke börsnoterade bolag och börsnoterade bolag skiljer sig mycket åt vilket kommer att tas upp
en del om i studie. Främst så är värdering utav börsnoterade bolag mindre komplicerade och detta
ligger till grund till varför studien kommer att behandla företagsvärdering av börsnoterade bolag
och lämna icke börsnoterade bolag till fortsatta studier.
Dessutom har avgränsningar verkställts till den bransch som har en industriell inriktning och
slutligen har det även valts att göra en noggrannare fördjupning i det börsnoterade företaget Sandvik
AB. Utöver det vore det intressant att ta studien ytterligare ett steg i rollen som aktieanalytiker och
jämföra Sandvik AB gentemot en av dennes konkurrenter. För att göra en så rättvis jämförelse som
möjligt har det andra företaget valt med noggrannhet för att ha lika karaktärsdrag som det egentliga
företaget och därför har Atlas Copco AB valts, vilket är en av Sandviks större konkurrenter inom
framförallt gruvindustrin. De båda företagen är även publika, börsnoterade företag och verkar
dessutom på samma börs.
Anledningen till fokusering har riktats mot det industriella företaget Sandvik AB är för att
verkstadsindustrin och dess export är mycket aktuellt idag eftersom det uppehåller vår statsfinans
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och även är bra för välfärden. Sandvik AB är dessutom ett av det största industriella börsnoterade
företaget i Sverige år 2009, enligt kriteriet export. (www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/
Naringslivet/Sveriges-storsta-foretag/). Idag handlar det mycket om länder som inte kan uppehålla
sin välfärd då de är allt för beroende av andra länder och import då de saknar egen möjlighet till att
exportera.

1.6 Disposition
I detta inledande kapitel har bakgrunden till studie framhållits och problemdiskussion, syfte, frågor
samt avgränsningar behandlats. I kapitel två har det vetenskapliga metoderna samt hur data samlats
in och information till empiri skildrats. Kapitel tre behandlar den teoretiska referensram som valts
att ta upp som anses vara relevant för studiens syfte. I nästföljande kapitel, fyra, presenteras
empirin. Kapitel fem innehåller analysen som förs kring empirin i förhållande till teorin. Därefter, i
kapitel sex, förs en diskussion kring analysen i förhållande till empirin och teorin, där sedan kapitlet
avslutas i en slutsats. Avslutningsvis, i kapitel sju framhålls förslag till vidare studier.
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 Metod
I detta kapitel beskrivs den metod som har valts när det gäller kunskapssyfte, hermeneutik samt
undersökningsmetod.

2.1 Kort om kunskapsteoretisk förankring
När det kommer till frågan om kunskap så brukar det vanligen skiljas åt mellan förklaring och
förståelse. Att förklara innebär att söka orsaker och försöka komma åt varför saker och ting
förhåller sig på ett visst sätt. Att förstå är däremot att sätta sig in i människors och andra sakers
olika sammanhang. Vidare så är förståelse anknutet till tolkning, det brukar sägas ”att tolka” är att
översätta en sak till sitt eget språk och värld samt till sitt sätt att förstå tillvaron. (Gustavsson 2002 s.
109). Hermeneutiken kommer från grekiskan och dess ursprungliga innebörd var texttolkning av
bibeln. Detta vetenskapliga synsätt grundar sig på tolkningslära eller förståelselära. Inom den
hermeneutiska vetenskapen strävar man följaktligen efter förståelse för hur människor uppfattar
världen, dessa uppfattningar kan inte mätas, utan människans beteende bör tolkas för att på så vis nå
en förståelse hur de upptar världen. Vår studie tar sin utgångspunkt i den hermeneutiska
fenomenologin vilket tar fasta på idén att människan fyller ut och tolkar sina erfarenheter. Att vi
uppfattar saker och ting som något och inte endast tittar på dessa neutralt. Det viktigaste i en
fenomenologisk undersökning är att förstå tolkningsprocessen. Inom det hermeneutiska
vetenskapliga förhållningssätt är man därmed intresserad av hur välden tolkas och vill således tolka
materialet för att sedan kunna förstå innebörden. (Hartman 2004, s. 194 ff.). Vilket utses att göra i
studien, att för tolka och förstå företagens årsredovisningar etc. samt frågeformulären för att sedan
försöka tillämpa detta på de enskilda företagen.
Då studien tar sig an i den hermeneutiska kunskapsförankringen är det en del som bör kännas till
och ta ställning till för att uppsatsen inte ska präglas av en subjektivitet. Ett exempel är att det är
forskarna som är undersökningsverktyget i arbetet och det är därför viktigt att visa att de är
trovärdiga genom att tolka data så objektivet som möjligt. Detta kan säkerställas med en del
öppenheter i form av datainsamlingsprocessen och i redovisningen av forskningsprocessen. Om
forskarna är medveten om deras egna förkunskaper och tidigare erfarenheter kan det hjälpa dem att
bli mer öppen. (Hartman 2004, s. 194 ff.). Dock tror vi personligen att det är nästintill omöjligt att
påstå total objektivitet till arbetet samt utredningsobjektet.

2.2 Datainsamling och analys
2.2.1 Primär- och sekundär data
De rådata som forskarna själv samlar in till sin studie kallas för primärdata. Sekundärdata är därmed
det rådata som samlats in av andra människor, organisationer eller forskare i andra syften eller
projekt. (Andersen 1998, s. 150). För att få en välbalanserad undersökning samt med hänseende till
vår frågeställning och syfte kommer vår studie att utgå från en sammanblandning av primärdata och
sekundärdata. De sekundärdata som ligger till grund för studien består bland annat av litteratur,
artiklar, elektroniska källor samt rådata i form av årsredovisningar. Primärdata har främst samlasts
in via frågeformulär med aktieanalytiker som är vana att utföra sådana av Sandvik AB och Atlas
Copco AB.
2.2.2 Kvantitativ respektive kvalitativ studie
Det finns vanligen två undersökningsmetoder som en uppsats brukar formas av, nämligen
kvantitativ respektive kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden grundar sig i de metoderna som
används inom naturvetenskaperna dvs. utav statistik, formler och siffror. Dessutom innebär den
kvantitativa undersökningsmetoden att det finns tydliga riktlinjer för hur en undersökning ska
genomföras. En kvalitativ studie kan däremot ge möjlighet att skapa en djupare förståelse för det
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problem man studerar. Till skillnaden från den kvantitativa metoden så använder man sig här i
mindre omfattning av siffror i form av statistik eller matematik. De data som framställs är istället i
form av texter, detta för att kunskapens syfte är mer förstående än förklarande. (Andersen 1998, s.
31).
Den undersökningsmetod som huvudsakligen lämpar sig för studien är den kvalitativa metoden,
men uppsatsen har även ett kvantitativt inslag. I första hand har rådata som erhållits via HIG
sammanställts, och dessa omfattar företagens information i form av årsredovisningar. I andra hand
har även användning utav artiklar och publicerat material om branschen tagits ställning till. Från
årsredovisningar har det även redogjorts för en del kvantitativt material i form utav statistiska och
matematiska siffror som ansågs relevanta inför studiens ändamål.

2.3

Frågeformulär

Vid genomförande av intervjuerna användes standardiserade intervjuer som skickades via e-post.
Därmed är frågorna skapade och formulerade på samma sätt för alla respondenter. Frågorna, som är
bestämda i förhand, kommer således i samma ordningsföljd för alla respondenter. (Andersen 1998,
s. 163). Till de olika respondenterna som kontaktades via e-post valdes att bifoga ett frågeformulär,
denna finns bifogad under bilaga 1, där frågorna fanns sammanställda som har utformats för
studiens syfte. Frågeformuläret är inlett med att beskriva syftet med studien samt så finns det
uppradat de frågor som avses att behandla i studien. Detta för att respondenterna ska ha detta i
baktanke och ta ställning till dem när de besvarar frågorna. Det var sedan respondenterna själv som
återsände frågeformuläret.
2.3.1 Utformandet av frågeformuläret
Vid formulerande av intervjufrågorna ansträngdes det för att undvika att frågorna skulle
genomsyras av en subjektivitet. Vilket innebär att frågorna inte skulle ha någon ledande karaktär
och därmed påverkas av oss intervjuare. Vidare har vår avsikt varit att ha ett rent och enkelt språk
som är anpassat till den terminologi som finns inom respondenternas arbetsram. Därmed har
frågorna försökts utformats så att respondenten förstår. Frågorna har en strukturerad ordningsföljd
så att de lyser igenom på ett logiskt, naturligt och överskådligt sätt. Frågeformuläret inleds med ett
fåtal allmänna frågor för att sedan leda in på de mer komplicerade och syfte -fokuserade
frågeställningarna. De allmänna frågorna är till för att få respondenterna att få rätt koncentration
och tankegång innan de mer viktigare frågorna infinner sig. (Andersen 1998, s. 164 ff.).
Frågeformuläret var huvudsakligen formad med kvalitativa frågor där frågorna inte hade fasta
svarsalternativ utan var öppna för att ge respondenterna fritt utrymme att svara självständigt och
fritt från våra antagande. För att respondenterna skulle ges möjlighet att fördjupa sig i sina svar
valdes öppna frågeställningar, därmed så skulle frågorna få så utförliga och fullständiga svar som
möjligt. Dock fanns det en stor möjlighet att svaren kunde bli korta och torra och därmed ombads
att få respondenternas godkännande om att kunna få ställa eventuella följdfrågor om det skulle bli
nödvändigt.
Vid utformande av frågorna är det studiens frågeställningar samt syfte som ligger som utgångspunkt
för att det sedan skall underlätta att arbeta fram frågor som skulle ge oss svar på dem. Det har
därför lagts stor vikt på att skapa frågor för att lysa fram studiens kärnpunkt. Alltför många och
krävande frågor skulle kunna innebära att respondenterna avstod från att besvara frågeformuläret på
grund av till exempel tidsbrist, (Andersen 1998, s. 169) därför har minskning av antal frågor och
omarbetning av dessa varit aktuellt.
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2.3.2 Val av företag samt respondenter
Vid val av företag föll det huvudsakliga företaget i studien, Sandvik AB, väldigt fort på plats.
Anledningen till detta är att en av oss arbetar där och känner därför till företaget sedan tidigare.
Dessutom är företaget ett publikt börsnoterat företag och det går därför att jämföra företagets aktie
pris som det förhåller sig på börsen, vilket inte skulle vara möjligt med ett onoterat företag. Vidare
har det till studien valts ännu ett börsnoterat företag med så liknade karaktär som möjligt som
Sandvik AB. En annan intressant vinkel med studien var att se hur två konkurrenter står sig på
marknaden. Detta för att bland annat se hur de förhåller sig till marknaden och vad som gör dem
unika och möjligheten att kunna sticka ut i mängden. För att erhålla ett sådant företag besöktes
Sandviks hemsida för att kolla in företagets konkurrenter. Efter att ha sökt på samma egenskaper,
att vara börsnoterat samt att vara en konkurrent till Sandvik AB valdes slutligen att Altas Copco AB
var mest passande för vår studie.
Anledning till att publika noterade företag valdes som inriktning var då privata företag och icke
noterade publika kräver ett för denna uppsats allt för krävande tillvägagångssätt vid värdering. Vid
bolagsvärderingar av icke noterade bolag krävs att hänsyn tas till att avsaknaden av
marknadsnotering gör att risken vid en investering i sådana typer av bolag är större än vid
investering i publika noterade bolag. Detta eftersom en försäljning av en investering i det privata
och icke noterade bolaget inte kan ske lika snabbt som en aktie. (Nilsson m.fl. 2002, s. 18 f.). Med
hänsyn till detta skulle det krävas att inte endast bara jämföra bransch utan i detalj gick in noggrant
på varje företag inte bara i redovisade tal utan även i företagets styrning. För att då få djup i
uppsatsen har det därför valts en avgränsning inom publika noterade bolag.
Vad gäller val av respondenter övervägdes huruvida om det skulle bli en för subjektiv tolkning av
frågorna ifall frågeformuläret skickades till personer, inom respektive företag, som var kvalificerade
inom det ämne som vår studie innefattar. För att inte erhålla deras perspektiv utan någons
utomstående valdes istället att skicka frågeformuläret till aktieanalytiker som är vana att utföra
analyser av respektive företag. Det har därför utförts ett strategiskt urval, närmare sagt ett
tillfällighetsurval. Med detta menas att frågeformulär har skickas till personer som har varit
tillgängliga för oss samt personer som vi fått kontakt med hjälp av vår handledare. Dessa
respondenter har även de egenskaper som behövs för det ämne som berörs.
Vidare valdes även respondenter som är vana att utföra aktieanalyser på Sandvik AB och Altas
Copco AB som hittades genom respektive företags hemsida. Ett strategiskt urval ger oss
möjligheten att få ett bredare djup i studien då det går ut på att fokusera på ett fåtal utvalda och
utspridda respondenter. (Trost 2005, s. 117 ff.). Det skulle även vara intressant att, om det var
möjligt, få kontakt med respondenter med olika erfarenheter och som ser problemet ur olika
perspektiv för att på så sätt jämföra svaren åt och därmed se om dessa skiljer sig väsentligt från
varandra.
Sammanlagt skickades frågeformuläret först ut till sex respondenter. En av dessa fick vi kontakt
med via vår handledare, och denna jobbar på Mellansvenska handelskammaren. Den andra
respondenten jobbar på Sveriges Finansanalytikers Förening och har tidigare hjälpt studenter med
analysinformation. De resterande fyra valdes slumpmässigt från Sandvik AB:s och Atlas AB
hemsidor där det fanns en lista av vana aktieanalytiker av respektive företag. Från början var
avsikten att endast komplettera vår studie med ett frågeformulär med ett fåtal respondenter. Dock i
efterhand har det visat sig att empiri delen på så sätt blivit lite väl tunn varför det har i efterhand
utsetts att utöka respondenterna och därför skickades frågeformuläret ut till ytterligare 18 vana
aktieanalytiker som hämtats från Sandvik och Atlas Copcos hemsidor.
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2.4 Validitet & reliabilitet
Validitet och reliabilitet är exempel på två begrepp som i hög omfattning påverkar en studies
trovärdighet. Validitet är ”mätinstrumentets förmåga att mäta det som ska mätas”. (Eriksson &
Wiedersheim-Paul 2006, s. 60). Validitetsbegreppet är betydande och omfattar även
definitionsvaliditet, giltighet samt relevans. Definitionsvaliditet innebär att erhålla ett samspel
mellan de valda teorierna, den insamlade data samt empirin. För att erhålla giltighet i studien bör
konceptet mellan teorin och empiri stämma överens. Vidare går relevans ut på att visa hur relevant
begrepps- eller variabelurvalet är i empirin. Reliabilitet uppger ”hur säkert och exakt vi mäter det
som vi faktiskt mäter, oavsett vad vi avser att mäta” (Andersen 1998, s. 85) och därmed ge
tillförlitiga svar. I detta fall är det därför frågeformuläret samt de rådata som innehåller bl.a.
företagens årsredovisningar som utgör mätinstrumentet. Med detta menas att de utvalda data inte
ska ha kodats på ett felaktigt sätt och att det därför innebär att dessa bör analyseras försiktigt för att
se till att de inte innehåller otillförlitliga förhållanden. (Andersen 1998, s. 85).
Med tanke på att studien har färgats av den hermeneutiska kunskapssynen samt huvudsakligen av
ett kvalitativt angreppssätt kan det vara svårt att erhålla en hög reliabilitet i uppsatsen. Då en hel del
av värderingarna av företagsaktierna har grundats på utvalda analytiker tyder detta på att dessa är
grundande på subjektiva antaganden och därmed kan pålitligheten komma att ifrågasättas. Därför
kan det kanske inte vara helt lika möjligt att när en annan person gör om exakt samma undersökning
erhåller samma resultat som vid denna studie. I och med att möjlighet att utföra flera mätningar inte
finns så kommer studiens reliabilitet att dras ner en hel del. Dock så får det inte försummas att
personerna som svarat på frågeformuläret är sådana som besitter hög kompetens och höga
kunskaper inom det valda området. Därför bör en annan person som gör om denna studie på samma
sätt och med samma grunddata erhålla ett inte så avskilt syfte som erhållits i denna studie.
Det har länge varit dokumenterat att aktiepriset reagerar snabbt, dvs. att börskursen i förhållande till
vinst per aktie reagerar i raskt takt på marknaden (Abarbanell & Bernard 1992). En annan variabel
som kommer att spela roll för vår studies reliabilitet är därför den ständigt skiftande börskursen. Vid
studiens genomförande kommer kursen att vara varierande och detta kommer därför leda till att
aktiens pris inte kommer vara densamma under studiens gång. I undersökningen har det tagits
hänsyn till kursens omväxlingar. Studiens slutsats bygger dock på en aktiekurs daterad till 2011-0106 vilket var så långt det var möjligt att sträcka sig för att hinna slutföra studien till 2011-01-12.
Vidare får det inte försummas att studien även färgats av den kvantitativa metod och de rådata som
har används vid företagsvärderingarna och som till stor del hämtats från årsredovisningarna från
företagen. Eftersom data har kontrollerats och godkänts av revisorer anser vi att kunskap har
framtagits på ett tillförlitligt sätt.
För att mäta ett företags värde utgår undersökningen från metoden fundamental analys, om detta ger
ett verkligt värde på ett företag är svårt att säga. Tidigare i studien har det nämnts att det finns ett
stort utbud av investeringsstrategier inom fundamental analys och därför anses denna metod som en
grund i all investering. Vidare har litteraturen, artiklarna och annan källa som har tillförts för att täcka
studiens syfte varit noggrant valda för att innehålla material som är relevant för studien. För att erhålla
validitet i studien räcker det inte endast att datainsamling och frågeformulären har utförts på ett
korrekt sätt, utan det insamlade materialet bör även avspegla sig i resultatet dvs. säga något om det
som avses att mäta. (www.eki.mdh.se/Kurshemsidor/foretagsekonomi/robhan/validitet.htm).
Med de data som ligger till grund för studien anses möjligheten att erhålla en god validitet i studien
hög. Det finns dock även flera andra sätt att värdera ett företag på. Därför kan det vara svårt att
påstå att de data som har fåtts fram genom jämförande företagsvärdering helt representerar
företagets värde men det kan i alla fall förklara företagets värde till en viss del. (Nilsson m.fl. 2002,
s. 61).
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2.5 Metodkritik och källkritik
Det kan uppstå en risk vid tolkande av svaren av frågeformulären subjektivt eftersom det i studien
har används kvalitativa frågeformulär. Därmed fanns det en möjlighet att detta sedan skulle
avspegla sig i analysen och resultatet. Data har dock analyserat och tolkat så objektivt som möjligt.
Det finns både för- och nackdelar med användandet av frågeformulär och därför har dessa
övervägds och jämfört vår intervjumetod mot andra metoder för att se vilken som passar in på vår
studie och dennes syfte. (Andersen 1998, s. 134). En fördel med att skicka ut frågeformulär är att
det sker smidigt och fort genom e-post och en annan är att det inte finns någon risk att vi ska ha
effekt på respondenten när denna svarar på frågorna. Nackdelen kan vara att det kan finnas större
bortfall samt att missuppfattningar är lättare att stöta på än vid exempelvis muntliga intervjuer, där
du exempelvis direkt kan ställa följdfrågor och därmed få fylligare svar.
Vare sig det gäller frågeformulär, enkäter eller annan intervju metod så står man för det mesta inför
ett visst antal bortfall, vilket leder till att studien inte kan komma att representeras på ett sådant
rättvist sätt som var avsett från början. I studien har det uppstått ett stort bortfall då endast svar av
två av de sex respondenter erhållits vid det första utskicket. Därför valdes det i efterhand att skicka
ut frågeformuläret till ytterligare 18 respondenter för att erhålla ett jämnare resultat. Efter den andra
utskickningen svarade ytterligare fyra personer.
Nu i efterhand har det visat sig att vissa av våra frågor möjligen var för omfattande för att de skulle
kunna besvaras skriftligt. Även fast möjligheten att skicka eventuella följdfrågor till respondenterna
fanns så skulle detta ta för lång tid att erhålla svar och sammanfatta dessa. Därför skulle det till
nästa gång vara bättre att utföra muntliga intervjuer.
Genom skrivandets gång har relevant litteratur, artiklar osv. används för studiens syfte. Det kan
dock finnas risker i det sekundärdata som samlats in på grund av att den oftast är skriven för en
specifik målgrupp eller visst syfte. Därför har vi haft detta i åtanke vid sammanställande av data och
analyserat detta och haft ett kritiskt tänkande med oss för att på så sätt vidga vårt perspektiv och inte
ta fasta till en och enda källa utan data av flera varierande källor har valts ut.

15

 Teoretisk referensram
Detta kapitel kommer att belysa studiens teoretiska referensram och därmed ge läsaren en inblick i
förekommande kunskap inom området. Vidare kommer kapitlet även förtydliga och förklara en del
begrepp som tas upp inom området.

3.1 Sandvik AB & Atlas Copco AB
Aktiemarknaden är en samlingsplats där utbyteshandel sker med värdepapper. Handeln sker oftast
på en aktiebörs som exempelvis Stockholmsbörsen där Sandvik och Atlas Copco finns med.
Aktiebörsens uppgift är att skapa kontakt mellan köpare och säljare av aktien så att affärer kan ske.
Ett aktiebolag vilket både Sandvik AB och Atlas Copco AB är, är en företagsform där flera
personer kan driva näringsverksamhet tillsammans utan att någon av dessa aktieägare behöver stå
ansvarig för företagets skulder, förutom det aktiekapital de tillsammans satsat i företaget. Ägarnas
ekonomiska risk är begränsat till det startkapital, aktiekapitalet, som betalades när bolaget startade.
Det finns två olika typer av aktiebolag privata och publika, där Sandvik och Atlas Copco båda två är
publika bolag. Ett aktiebolag är en egen juridisk person, vilket betyder att den kan äga egna
tillgångar, ha skulder, samt ha rättigheter och skyldigheter. Aktiebolaget kan även äga eller vara
delägare i andra bolag. (Hemström, 2010, s. 77 ff., 86 & 144). Världens första aktiebolag grundades
på medeltiden i Genua, Italien. Det var Banca di san Giorgio, en bank, som ägdes av familjen
Genuas. Banken var inte något uttalat aktiebolag, men eftersom bolagsformen var sådan att
familjerna inte riskerade mer i företaget än pengarna de hade investerat i det, kan man kalla Banca
di san Giorgio för fröet till världens första AB. (www.aktier.n.nu/historia).
År 1862 grundades Sandvik AB av Göran Fredrik Göransson vid namnet Högbo Stål- & Jernwerks.
Det var vid Storsjön, intill Gefle- Dala järnväg som industrin byggdes upp. De använde sig då av en
metod som kallades bessemermetoden som framställde ett rent järn. Vid ett väldigt tidigt stadium
utvecklades metoden och det tillverkades sedan produkter som band, tråd och sömlösa rör och
produktion av färdiga produkter kom tidigt i gång. Sandvik följer än idag samma tankegång och är
ett av de framgångsrikaste företagen i världen när det gäller specialstål och kunderna erhåller
skräddarsydda stål och andra produkter. Den första tiden var hård och redan år 1866 gick Högbo
Stål- & Jernwerks AB i konkurs. Två år senare, 1868, nystartades företaget under namnet
Sandvikens Jernverks AB. Först år 1972 bytte Sandvikens Jernverks AB namn till Sandvik AB.
(www.jarnriket.com/_old/ jarnet_idag/ramdokument/45-01_sandvikshistoria.htm).
Sandviks affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra högteknologiska produkter och
tjänster som bidrar till att förbättra produktiviteten och lönsamheten för kunderna. Sandvik är en
högteknologisk verkstadskoncern med verksamhet i 130 länder. Vid slutet av år 2009 hade bolaget
44 000 anställda och en omsättning på cirka 72 miljarder kr. Sandviks verksamhet baseras på ett
unikt kunnande inom materialteknik. Detta har lett till att företaget har en världsledande position
inom tre huvudområden:
Sandvik Tooling är specialiserat på verktyg i hårdmetall och snabbstålsverktyg för
metallbearbetning samt ämnen och komponenter i hårdmetall och andra hårda material. Sandvik
Mining and Construction är inriktat på maskiner, verktyg och service för bergavverkning. Sandvik
Materials Technology tillverkar produkter i rostfritt stål, speciallegeringar och
högtemperaturmaterial för en mängd olika användningsområden där kraven på prestanda är mycket
höga. Rostfria och höglegerade stål, specialmetaller, motståndsmaterial samt processystem.
(www.sandvik.se/ir).
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I samband med de fyra kvartalsrapporterna och möten som hålls med analytiker, investerare och
journalister på kapitalmarknadsdagar, konferenser, seminarier samt besök vid olika Sandvik-enheter
får företaget kontakt med finansmarknaden. Kontakterna samordnas via Sandviks koncernfunktion
Investor Relations, under år 2009 genomfördes nästintill 400 möten runt om i världen.
(www3.sandvik.com/ar/09/sv/sandvikaktien/sandvik_aktien.html).
Antalet svenska och internationella aktieägare har fortsatts att öka och under år 2009 fanns det totalt
cirka 109 000. Det finns sammanlagt Sandvik- aktieägare i omkring 90 länder. Två av de största
aktieägarna är AB Industrivärden med ett innehav av 11,4% per år 2009 samt Swedbank Robuer
Fonder med ett innehav av 4,7 % samma år. Under år 2009 så ökade Sandviks aktiekurs med 76 %
samtidigt som Stockholmsbörsen (OMXS) steg med 47 %. Vid utgången av år 2009 noterades
Sandvik-aktien till 86,40 kr. Börsvärdet motsvarade 102 miljarder kr vilket ledde till att Sandvik
rankades som det åttonde värdemässigt största företaget på den nordiska börsen i Stockholm. Under
året 2009 så omsattes aktien till ett värde av 123 miljarder kr, vilket tydde på att aktien var den
åttonde mest omsatta. (www3.sandvik.com/ar/09/sv/sandvikaktien/sandvik_aktien.html).
Nedan finns en bild på hur Sandvik- aktien har ökat under de senaste fem åren i jämförelse med
OMX Stockholm.

Figur 1: Sandvik-aktiens utveckling under fem år. (www3.sandvik.com/ar/09/sv/sandvikaktien/sandvik_aktien.html)

Atlas Copco AB grundades år 1873 under namnet AB Atlas. Det var ingenjören Eduard Fränckel
som då endast var 36 år som var grundare till detta företag. Han kom sedan att bli Atlas VD. Det
väsentliga målet som Atlas Copco inriktar sig mot är att erbjuda kunder material för tillverkning
och drift av järnvägar. Wallenberg- familjen var den största aktieägaren inom företaget, och genom
deras ägda bank, Stockholms enskilde bank, finansierades Atlas Copcos verksamhet. (Ristov m.fl.
2009). Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom tre affärsområden:
kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning samt industriverktyg.
Affärsområdet Kompressorteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bl.a.
oljefria stationära kompressorer, portabla kompressorer samt styrsystem för tryckluft
(www.atlascopco.se/sesv/AtlasCopcogroup/organisation/CompressorTechnique/index.asp).
Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och underhåller
bland annat bergborrverktyg, ovanjordsriggar, lastutrustning samt, entreprenadutrustning.
(www.atlascopco.se/sesv/AtlasCopcogroup/organisation/Constructionandminingtechnique/).
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Affärsområdet Industriteknik utvecklar, tillverkar och marknadsför bland annat högkvalitativa
industriverktyg, monteringssystem samt produkter och tjänster till eftermarknaden.
(http://www.atlascopco.se/sesv/AtlasCopcogroup/organisation/IndustrialTechnique/).
Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas
produktivitet. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer,
gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad
och uthyrning. Under år 2009 hade Atlas Copco en omsättning på 64 miljarder kr och 30 000
anställda i 20 länder. En stor del av företagets försäljning sker till andra länder, nämligen till mer än
170 länder. (www.atlascopco.se/Images/Facts%20in%20brief_Swedish_2010%20edition_tcm44888859.pdf).
Ledningen på AB Atlas hade vid slutet av 1800-talet börjat med mer avancerade produkter som
t.ex. ångmotorer. AB Atlas introducerades till en ny produkt kategori innan första världskriget bröt
ut som innefattade bland annat kompressorer och tryckluftmasker vilket ledde företaget vidare till
en fortsatt framgång. Efter ett tag så flyttade företagets fokus helt till tryckluftsprodukter och det var
inte förens år 1956 som företaget bytte namn till Atlas Copco AB, där Copco står för Compagnie
Pneumatique Commercial. (Ristov m.fl. 2009).
Två av de största aktieägarna inom Atlas Copco, efter röstetal, som är registrerade direkt eller som
ägargrupp, är Investor med en andel på 22,3% av rösterna och Alecta pensionsförsäkring med 3,25
% av rösterna. (www.atlascopco.com/se/Investorrelations/Corporategovernance/Shareholders/).

3.2 Företagsvärdering
Värde går alldeles ypperligt att beskriva med det gamla ordspråket ”Smaken är som baken – delad
”. En rostig skruv mot en cykelpump sjöng Hasse Alfredsson på 60-talet i sin låt ”skall vi byta
grejer med varann” som så klart beskriver att något mindre värdefullt hos en person kan upplevas
som mycket värdefullt hos någon helt annan. Allt beror på vilka funktioner som tillgången uppfyller
hos ägaren, dvs. hur stor nytta tillgången medför hos en enskild individ. Ingen tror väl egentligen att
det finns personer som vill köpa ett förlustföretag men innehar du en kompetens att kunna vända
företaget till ett vinstgivande så är värdet på företaget för dig så klart högre än för dem som inte vet
hur man utnyttjar förlustavdrag eller har din kompetens. (Nilsson m.fl. 2002, s. 27).
Ett företags värde påverkas i många fall utav syftet med värderingen, lika mycket påverkan på
företagets värde har också vilken typ av företag det är som värderas d.v.s. om företaget är
börsnoterat eller inte börsnoterat. I Sverige har vi till största delen onoterade företag, dvs. företag
som inte är noterade på någon aktiemarknad. Bland ungefär 1 miljon företag som vi har här i
Sverige är över 99 % onoterade (www.blinfo.se/File/download/books/demochapters/vaf1.pdf).
Mindre företag är svårare att värdera eftersom värdet på ett mindre företag ofta har en särskild
koppling till ägaren och eller företagsledarens kunskaper och kontakter. (Nilsson m.fl. 2002, s. 19).
Att se trender i en börskurs är ett sätt att värdera ett företag, men detta sätt kan anses långt från
tillräckligt. Det behövs nämligen en långt mer ordentlig och komplicerad process än detta för att
värdera ett företag, dock brukar det ofta löna sig att göra det noggrant och utförligt. Marknaden kan
vara oberäknelig men det fundamentala brukar i sinom tid träda fram i aktiekursen hos företaget.
Det bör dock betonas att det inte sker direkt, dessutom så utgörs placeringshorisonten hos en
investerare utav en långsiktig sådan, lite raka motsatsen emot tradernas som kan vara mycket kort.
(www.aktier.n.nu/fundamental-analys).
Värderingen av ett företag sker oftast utav olika personer beroende på vilken situation det handlar
om. Till en företagsvärderare kan du få betala i fast pris eller ibland pris per timme och en advokat
eller auktoriserad revisor vill gärna ha mer betalt än företagets redovisningskonsult. På marknaden
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finns ett antal professionella värderare. T.ex. ligger det nära till hands att låta mäklaren göra en
värdering eftersom denne brukar pyssla med värdering vid sidan om sina överlåtelser, här kan dock
värderingen vara partisk, det bör beaktas att värderingen oftast är gjord på uppdrag av säljaren.
Bättre är det då istället att vända sig till en av de stora internationella revisionsbyråerna vilka ofta
har speciella avdelningar för företagsvärdering. Mindre företag har å sin sida ofta en egen revisor
eller redovisningskonsult som kan utföra värderingen där det då finns en fördel att denne redan har
insyn i företaget och arbetet och tiden blir begränsad. (Lundén 2010, s. 10 f.).
Om det är en professionell värderare som värderar ett företag så brukar värderaren lämna ett
dokument till uppdragsgivaren, dokumentet visar värdet på företaget och hur värderingen gått till.
Det finns lite olika namn på dokumentet men det brukar kallas värdeintyg, värderingsrapport,
värdeberäkning, värdering eller liknande. Dokumentet brukar vara stort och innehålla tre
värdescenarier: Sannolikt utfall, Pessimistiskt utfall och optimistiskt utfall. (Lundén 2010, s. 12).
Om en tillförlitlig värdering lyckas utföras beror i hög grad på vilket grundmaterial en värderare har
tillgång till. Det finns olika slag av grundmaterial att använda där tre exempel är: Företagets egna
bokslut, offentliga årsredovisningar eller sammanställningar från statistikföretag. En fråga som
diskuteras är om företagsvärderingen kräver en tillgång till företagets eget bokslutsmaterial
eftersom en viss del detaljerad information som finns i de företagsinterna rapporterna inte finns med
i de officiella årsredovisningarna. Björn Lundén menar i sin bok värdering av företag dock att
årsredovisningarna innehåller information som räcker långt vid en värdering. Han menar på att
svenska företag idag generellt har en hög standard på redovisningen och följer strikta regler och
seder. Överhuvudtaget är det dock viktigt att vara kritisk och att tänka på är att information i form
utav årsredovisningar, som går att få tag på från bolagsverket, är den senaste inlämnade.
Årsredovisningen hos ett aktiebolag skall skickas in i en kopia till bolagsverket senast sju månader
efter räkenskapsårets slut och under dessa sju månader kan mycket hända. Det finns bevis på att
vissa bolag sätter i system att om resultatet varit bra så skickar man årsredovisningen väldigt snabbt
men om resultatet varit dåligt så väntar man så länge som det är tillåtet innan man skickar in. En
möjlig kreditupplysning visar då endast dåligt resultat en ytterst kort tid om man kan kontra med ett
bra år, året efter det dåliga. (Lundén 2010, s. 13 ff.).
Börsföretag värderas löpande av aktieanalytiker för att de skall kunna identifiera de övervärderade
säljaktierna eller de undervärderade köpaktierna. Förenklat betyder analytikernas jobb att de gör en
värdering av företaget och dividerar det värdet med antalet aktier och får fram ett värde per aktie.
Värdet som analytikerna fått fram i sina beräkningar jämför de med värdet som är noterat på börsen.
Det finns dock en skillnad mellan företagsvärdering och aktievärdering och i praktiken får man
erfara att det inte är så enkelt att blanda värderingsmetoderna som ovan. Det totala värdet på
företaget är inte detsamma som aktiens värde multiplicerat med antalet aktier i företaget. Detta har
med illikviditetsrabatt att göra som gör en stor post aktier mer värd per aktie än en liten. Detta
förklaras av att man vid 90 % av aktierna har majoritet, vid 51 % av aktierna har man röstmajoritet
på bolagsstämman och vid mer än 10 % kan man blockera en tvångsinlösen. En värderare
uppskattar alltså att en aktie i en post på under 10 % är mindre värd än aktier i större poster.
(Lundén 2010, s.17 & 55.).
Till att identifiera huruvida ett marknadsnoterat företags aktie är felaktigt prissatt finns två metoder
vilka är fundamental analys och teknisk analys. Denna uppsats bygger på den fundamentala
analysen men för att redogöra för skillnaden dem emellan så syftar den fundamentala analysen till
att bestämma värdet på ett företag eller aktie grundat på information om företaget och dess omvärld,
redovisningsinformation är speciell vid denna värderingsform. Teknisk analys syftar istället till att
dra slutsatser om utvecklingen hos aktien i framtiden utifrån en akties tidigare utveckling. (Nilsson
m.fl. 2002, s. 20). De tekniska analyserna brukar illustreras i diagramform. Mönster som
uppenbarar sig tolkas (ofta av datorprogram) och utgör sedan underlag för köp- eller säljbeslut.
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(Lundén 2010, s. 131). Länge och fortfarande har man och tror man inom investerarsammanhang att
teknisk analys kan användas till att förutsäga kommande data. Akademiker har dock länge haft
åsikten att den tekniska analysen är som att trolla och stödjer detta argument med att den inte
stämmer överrens med teorin om marknadseffektivitet, vilken säger att priset återspeglar all
tillgänglig information. EMH, Effektiva marknadshypotesen anger att det inte går att vinna över
marknaden med känd information som hjälp. (Kavajecz m.fl. 2004).

3.3 Fundamental analys
Fundamental analys syftar till att bestämma värdet på ett företag genom en noggrann undersökning
av inkomst, risk, tillväxt och konkurrenskraft vilka är så kallade värde - drivrutiner. I samband med
en fundamental analys identifieras ett antal finansiella variabler som är rekommenderade av
analytiker till att vara användbar vid en värdering. Relevansen i de olika värdena uppskattas sedan
utifrån i vilken grad de påverkar slutligt resultat. (Lev & Thiagarajan 1993).
En utav de vanligaste metoderna vid genomförandet av en aktievärdering är fundamental analys.
Genom att använda fundamental analys så kan man beräkna det grundläggande värdet på en aktie
utifrån information som finns tillgänglig för allmänheten. Fundamental analys kommer utav att man
grundar analysen och värderingen på fundamenta, dvs. siffror från redovisningen hos företaget. Det
går bra att använda sig utav årsredovisningar och delårsrapporter men man kan också utgå från
prognoser från företaget eller prognoser gjorda av en aktieanalytiker eller dig själv (Lundén 2010, s.
128). Det anses ibland finnas olösta frågor kvar efter en fundamental analys sedan det framkommit
att man inom den fundamentala analysen tenderar att undervärdera aktiemarknadens betydelse.
(www.cimknows.com/sv/index.php?p=nn&sub=experience).
De flesta studier som omfattas av den fundamentala analysen innebär ett stort urval uppskattningar
som sträcker sig över hela populationen av företag med tillgängliga data. Å andra sidan så sker en
fundamental analys som tillämpas av professionella analytiker i allmänhet på ett mer begränsat
sammanhang. Detta kan då ske genom en jämförelse av ett få tal företag med likartade egenskaper.
Till exempel de flesta finansanalytiker som tjänar inom säljområdet tenderar att fokusera på företag
inom samma bransch, eller samma ekonomiska sektor. Likaså handlar de flesta analytiker inom
köpområdet och fondförvaltare specialiserar sig antingen på ”värde” aktier eller ”tillväxt” aktier.
Företag inom samma bransch har många gemensamma operativa och risk egenskaper vilket
möjliggör en mer direkt jämförelse av deras finansiella siffror. (Beneish m.fl. 2001).

3.3.1 Huvudmomenten i fundamental analys
Den fundamentala analysen har fyra huvudmoment. Analysens första tre moment är förberedande
arbete inför den faktiska värderingen. Den strategiska analysen utgör det första steget i den
fundamentala analysen och den skall ge en kvalitativ uppskattning om företagets marknadssituation.
Redovisningsanalysen, det andra steget syftar till att uppskatta hur väl företagets redovisning
faktiskt fångar dess underliggande verksamhet medan steg tre är finansiell analys, vilken syftar till
att bedöma företagets framtida prestation dvs. går det att behålla eller rent av förbättra lönsamheten.
(Nilsson m.fl. 2002, s. 21 ff.).

3.3.2 Strategisk analys
Första momentet i den fundamentala analysen är den strategiska analysen. Strategisk analys har som
syfte att lyfta fram dels faktorer som påverkar ett företags vinst (vinstdrivare) och dels riskfaktorer
som i övrigt är förenade med den huvudsakliga verksamheten hos företaget. De väsentliga
verktygen som brukar användas för att åstadkomma ovan är branschanalys och konkurrensanalys.
Den strategiska analysen säkerställer att den slutliga produkten, alltså själva värderingen inte
kommer att baseras på antaganden som inte är realistiska.
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 Branschstrukturanalys
Branschanalysen används för att bedöma hur en eventuell vinstpotential ser ut i branschen för att
man sedan skall kunna göra en rimlig bedömning kring framtiden hos vinstpotentialen för ett
specifikt företag. Branschanalysens huvudsyfte är att ta reda på vilka faktorer det är som påverkar
lönsamheten i branschen. Här klargörs sambandet mellan omgivningen och det egna företaget. Det
är främst fem konkurrenskrafter som bygger konkurrensläget i en bransch och vinstpotentialen i
branschen bestäms utifrån styrkan hos de fem konkurrenskrafterna. För ett företag gäller det att nå
en position där de bäst kan försvara sig mot konkurrenskrafterna eller där de kan påverka krafterna
till att vara en fördel hos företaget. (Porter 1980, s. 25f.).

Figur 2: Porter Branschkonkurrensens drivkrafter (Porter, 1980, s. 27)

Nyetableringshot, rivalitet mellan nuvarande konkurrenter, köpares och leverantörers
förhandlingsstyrka och substitutionshot visar att konkurrensen i en bransch är vida bortom de
agerande företagen. Alla är de dock konkurrenter till företagen i branschen på ett eller annat vis
beroende på hur framträdande de är, så kallad vidgad konkurrens. Den starkaste kraften styr och
avgör konkurrensstrategin. Varje enskilt företag har sin egen styrka och svaghet när de skall buktas
med branschstrukturen och inte är det lättare när branschstrukturen samtidigt förändras allt efter
som tiden går. Utgångspunkten är ändå att förstå branschstrukturen för att göra en strategisk analys.
(Porter, 1980, s. 27.).
Nuvarande konkurrenter
Konkurrensen mellan redan etablerade företag märks genom att företagen vill skaffa sig en bättre
position. För att åstadkomma en fördelaktigare position kan så kallade taktiska åtgärder tas till,
förslag på sådana är garantiåtagande, reklamkampanj, prisutspel eller kanske en produktlansering.
Om ett företag agerar får det ofta kännbara effekter på konkurrenterna eftersom det finns ett
inbördes beroende. Faktorer som enligt Porter (1980) leder till intensiv konkurrens kan uppenbara
sig enligt nedan:
När företagen är många är utspel från vissa företag stor då de tror att deras utspel inte skall märkas i
mängden men även bland många små jämförbara företag kan vi hitta utspel som då handlar om att
bekämpa en annan konkurrent. Om branschen däremot behärskas av ett eller flera företag så vet
dessa företag den andres styrka, vilket gör utspel mindre vanliga. Expansiva branscher tillåter att
företag tar nya marknadsandelar för att växa utan att de påverkar de andra företagen i branschen så
mycket men om någon vill ta nya andelar i en långsam bransch så hårdnar konkurrensen. Om ett
företag får låg eller negativ avkastning på sina investeringar kan det ses om uppenbart att företaget
skall lämna branschen men höga utträdeshinder kan tvinga dem att stanna kvar.
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En annan källa till konkurrens är när det finns konkurrenter som arbetar efter skilda strategier och
spelregler. Detta gör att företag kan behöva konkurrera på olika villkor och följden kan bli tydliga
krockar på marknaden. Detta är mer vanligt när utländska konkurrenter kliver in i branscher eller
där det finns olika typer av företagande, t.ex. egen företagare och börsnoterade aktiebolag.
Faktorerna ovan som bestämmer intensiteten i branschen förändras ständigt och ett mycket vanligt
exempel enligt Porter (1980) är förändringen i branschtillväxt när branschen når sitt
mättnadsstadium. Författaren nämner också att det bästa sättet ur lönsamhetssynpunkt är när
etableringshindren är höga och nedläggningshindren låga. Om så vore fallet så avskräcks företag
från etablering och mindre framgångsrika företag lämnar branschen. (Porter 1980, s. 37 ff.).
Etableringshot
När det kommer in nya företag i en bransch så kommer det också in ny kapacitet, vilket kan skapa
ökad rivalitet om marknadsandelar. Nyetableringshotet styrs av hindren för etablering samt
konkurrenternas reaktioner. Om etableringshindren är höga eller om etablerade konkurrenter
utarbetar kraftiga svarsåtgärder så menar Porter att etableringshoten är ringa. Enligt Porter (1980)
skulle etableringshindren kunna vara att tvinga etableraren att starta i stor skala och riskera massiva
svarsåtgärder eller att tvinga etableraren att starta i liten skala och tvingas leva med
kostnadsnackdelar, så kallade stordriftsfördelar är det som avskräcker. Etablerade företag kan också
redan byggt upp en kundlojalitet, så kallad produktdifferentiering vilket skapar ett hinder för företag
som vill in i branschen genom att de måste lägga stora kostnader på att övervinna kunder.
För att komma in i branschen, kan det behövas att företag satsar en del kapital för att kunna
konkurrera på lika villkor. Kapital finns tillgängligt på kapitalmarknaden men en etablering med
sådant kapital kan vara högst osäker. Behöver man som företag satsa kapitalet i satsningar som är
osäkra eller utgörs av engångssatsningar t.ex. forskning, utveckling och annonsering så kan det
anses som lite för vågat att låna pengar.
Om distributionskanaler används av redan etablerade företag kan ett nyetablerat företag också
tvingas övertala dessa distributörer om att de skall distribuera deras produkter. Ibland finns
långvariga relationer och avtal som kan tvinga nyetablerare till att öppna nya distributionskanaler,
vilket skulle kunna innebära stora kostnader och vara ett etableringshinder.
Oavsett storlek och uppnådda stordriftsfördelar så kan det i alla fall finnas kostnadsfördelar som nya
konkurrenter inte kan kopiera, vilka skulle kunna vara patent, gynnsam lokalisering, statliga
subventioner eller råvarulager. Om dessa kostnader kanske sjunker med ökad erfarenhet i branschen
och fördelarna görs otillgängliga för etablerare så blir även detta hinder kännbart för nya företag.
Inte nog med ovan så kan också etablering i vissa branscher även begränsas utav att staten inför
tillståndsgivning, begränsar rättigheter, inför kontroller som innebär väntetider och kommer med
ytterligare normer. Förväntningar på hur konkurrenterna kommer att reagera påverkar också valet
hos ett företag om att etablerare sig eller inte. Samtidigt finns det vissa företag som med resurser
eller färdigheter som tillåter dem att övervinna etableringshinder i en bransch lättare än andra.
(Porter 1980, s. 28-36).
Substitutionsprodukter
Potentiella förtjänster i en bransch begränsas av substitut vilket är produkter som kan utföra samma
funktion som branschprodukten. Störst uppmärksamhet skall man rikta mot substitutionsprodukter
som visar tendenser till att ha en bättre pris/nyttorelation än branschens produkt eller till de
substitutionsprodukter som produceras av branscher som tar hem höga vinster. Det gäller enligt
Porter att göra en analys av trenderna som sker för att besluta huruvida man skall försöka avvärja ett
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substitut strategiskt eller att planera sin strategi med substitutet som en oundviklig
konkurrensfaktor. (Porter 1980, s. 43).
Köparnas förhandlingsstyrka
Det är vi som köpare som tvingar ned priser, förhandlar om högre kvalitet eller fler tjänster och på
så vis konkurrerar vi som köpare med branschen. Styrkan hos en köpgrupp beror på ett antal
faktorer, för att vara mäktigt krävs enligt Porter (1980) t.ex. följande omständigheter:
”Köparen är koncentrerad eller köper stora volymer i förhållande till leverantörens försäljning.
Produkterna som köparen köper av branschen utgör en viktig del av köparens kostnader eller inköp.
Produkterna som köparen köper från branschen är standardiserade eller odifferentierade.
Köparen berörs bara av få omställningskostnader”
Den särskilda gruppen som ett företag väljer att sälja till bör enligt Porter (1980) betraktas som ett
avgörande strategiskt beslut. Det finns en möjlighet att förbättra sin strategiska ställning genom att
som företag välja köpare som har liten makt att ogynnsamt påverka företaget. Det sägs att det är
sällsynt att alla köpare som ett företag har besitter lika stor makt, även om det rör sig om samma
bransch finns det olika segment som utövar mindre makt. (Porter 1980, s. 44 ff.).
Leverantörernas förhandlingsstyrka
Leverantörer kan hota med högre priser eller minskning av kvaliteten på levererade varor och
tjänster och mäktiga leverantörer kan på så sätt snabbt reducera lönsamheten hos de företag som
inte har makt att täcka upp för kostnadsökningar. Precis som för köparna så finns det några saker
som utmärker de mäktiga leverantörerna också: om leverantörerna domineras av några få företag
som är mer koncentrerad än branschen de säljer till eller om leverantörsgruppen inte anser att
branschen är en viktig kund så kan priserna gå upp eller kvaliteten ner. Samma sak kan också hända
om leverantörernas produkt är en viktig komponent i köparens verksamhet eller om leverantörerna
inte tvingas att tävla med andra substitut produkter om försäljningen till branschen.
Ofta tänker vi på leverantörer som företag men Porter (1980) tycker att det även är viktigt att lyfta
fram att personalen också utgör en leverantör som utövar stor makt i många branscher. Precis som
vid köparmakt kan företaget även här ibland förbättra sin situation genom strategi. (Porter 1980, s.
46f.).
Avslutande ord om branschanalysen
Många företag är verksamma inom flera olika branscher vilket i regel innebär att ett flertal
branschanalyser bör genomföras vid en värdering för att få ett 100 % resultat. En grundregel brukar
sägas vara att om företaget som skall värderas är verksamt inom flera branscher så skall företaget
inte värderas som en helhet utan enskild verksamhet för sig. Verkligheten säger dock att en sådan
värdering för en aktieanalytiker är mycket svår att genomföra på grund utav den externa
informationen som ligger till grund för värderingen vilken allt som oftast innehåller hela
verksamheten och inte detaljerad information för olika verksamhetsområden. En felaktig definition
av branschen kan ge en ofullständig branschanalys och felaktigheter i prognoser måste beaktas.
(Nilsson m.fl. 2002, s. 86).
 Konkurrensstrategier
Det första steget i den strategiska analysen är att analysera branschens struktur och lönsamhet. Steg
två är att analysera vilken strategi företaget har valt för att få del av branschens lönsamhet. Den
bästa strategin för ett givet företag är en unik lösning som speglar just det företagets speciella
omständigheter. Generellt menar Porter att det finns tre allmänna strategier som kan användas för
att skapa en långsiktig försvarbar ställning där man kan överträffa konkurrenterna i branschen.
Porter menar på att man skall satsa effektivt på en utav strategierna hellre än att blanda då
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engagemang och uppbackning kan försvagas samt att Porter menar på att branscher kräver olika
strategier. (Porter 1980, s. 52f.).
Kostnadsöverlägsenhet
Strategin bygger på att en låg kostnad hålls i förhållande till konkurrenterna, områden som kvalitet,
service och andra liknande områden kan man dock som företag inte helt förkasta. Har man som
företag en lågkostnadsposition så får företaget enligt Porter (1980) ett resultat över genomsnittet i
branschen trots förekomsten av starka konkurrenter. De lägre kostnaderna gör att de kan göra
förtjänst medan konkurrenterna förlorar sina vinster. Köpare besitter endast makt att pressa priserna
till den som har näst lägst priser och leverantörer förlorar makt i förhållande till sina kostnader.
Etableringshindren är ofta stora eftersom det i regel krävs stordrift eller kostnadsfördelar och Porter
(1980) menar tillslut att kostnadsöverlägsenhet skyddar ett företag mot alla fem krafterna men att nå
till kostnadsöverlägsenhet kräver ofta hög marknadsandel eller andra fördelar t.ex. bra tillgång till
råmaterial. Man kan som företag tvingas ha produkter som är lätta att tillverka och ett brett
sortiment för att skapa volym. (Porter 1980 s. 53f.).
Differentiering
Strategin bygger på differentiering av produkten eller servicen som företaget erbjuder.
Differentieringen kan ske i många former: design eller märkesprofil, teknologi, finesser,
kundservice, återförsäljarnät eller andra dimensioner. Fast differentieringsstrategin utövas får man
inte försumma kostnaderna, utan bara tänka att dessa inte är det primära strategiska målet. Om man
lyckas med differentiering så menar Porter (1980) att det är en livskraftig stil till att skaffa resultat
som ligger över genomsnittet för branschen. Vidare säger författaren att det skyddar även
differentiering mot de fem konkurrenskrafterna t.ex. med märkestrohet från kunder,
etableringshinder pga. kundlojalitet, högre marginaler att bemöta leverantörsmakt med och minska
inköpsmakten med. Strategin har dock nackdelen att göra det näst intill omöjligt att nå en hög
marknadsandel eftersom det krävs exklusivitet men kostnadspositionen brukar bli fördelaktig i
slutändan. (Porter 1980, s. 55).
Fokusering
Den tredje strategin innebär att företaget fokuserar på en viss köpargrupp, ett segment av
sortimentet eller en geografisk marknad. Även fokusering kan ta många former precis som
differentiering. Differentiering och kostnadsöverlägsenhet strävar dock mer att nå målet i branschen
totalt medan fokusering är mer inriktat på en särskild målgrupp. Grunden i strategin är att man som
företag kan betjäna sin strategiska målgrupp mer effektivt än konkurrenterna vilka har en bredare
inriktning. Resultatet visar sig som att man åstadkommit differentiering genom att bättre tillgodose
behov eller kostnadsöverlägsenhet vid betjänandet av målgruppen eventuellt att man uppnått
bådadera. Fokuseringsstrategin innebär alltid begränsningar av den totala marknadsandelen som är
möjlig att nå, företaget som väljer fokusering får följaktligen göra en avvägning mellan lönsamhet
och försäljningsvolym. Fokuseringen innebär att företaget antingen har en lågkostnadsposition från
målgruppens synpunkt, hög differentieringsgrad, eller bådadera. (Porter 1980, s. 56f.).
Risker med basstrategierna
Det finns egentligen två stora risker med strategierna där den första är om man misslyckas med att
åstadkomma eller vidmakthålla strategin och där den andra risken är att värdet av den strategiska
fördelen som strategin gett försvinner när branschen utvecklas. Basstrategierna skiljer sig åt och ett
framgångsrikt genomförande kräver olika resurser och kunnande. Strategierna kräver enligt Porter
(1980) olika organisatoriska lösningar, kontrollprocedurer och ersättningssystem. För de tre
strategierna finns även en rad fler risker vilka man som företag bör kartlägga för att underlätta sitt
val bland de tre alternativen. (Porter 1980, s. 57ff.).
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3.3.3 Redovisningsanalys
Här är syftet att uppskatta hur väl företagets redovisning faktiskt beskriver dess underliggande
verksamhet. Redovisningsanalysen skall ge en inblick i hur påverkad den presenterade
redovisningen är utav olika faktorer. Med andra ord skall en bedömning av kvaliteten på företagets
externa rapportering göras.
Årsredovisningen
Det viktigaste vid en redovisningsanalys är att kolla dokumentet som kallas årsredovisning och
därför är det väldigt viktigt att resultatet som företaget redovisar beskriver den egentliga
prestationen. I redovisningen idag förekommer en stor flexibilitet, det finns flera möjligheter att
välja när man ser till redovisningsprinciper och skattningar. Den korrekta bilden av ett företags
ekonomiska verklighet kan därför vara svår att ta fram. Det närmsta en lösning man kan komma är
att identifiera de valmöjligheter som finns, på så vis kan man ta ställning till skillnader i
bokföringsmässiga värden och verkliga värden.
Årsredovisningen innehåller tre viktiga delar och en redovisningsanalys utgörs i huvudsak av en
granskning av dem, vilka är: Resultaträkningen, Balansräkningen och Finansieringsanalysen eller
kassaflödesanalysen. Resultaträkningen är prestationen under det gånga året Balansräkningen visar
företagets tillgångar och hur de är finansierade medan finansieringsanalysen eller
kassaflödesanalysen visar hur rörelsekapitalet eller de likvida medlen eventuellt har förändrats
under året. Även förvaltningsberättelsen och VD-kommentarer kan vara användbar vid bedömning
av kvaliteten på siffrorna som publiceras. (Nilsson m.fl. 2002, s. 97-115).
De huvudsakliga stegen i en redovisningsanalys
Redovisningsanalysen skulle kunna struktureras utifrån fem olika steg: (Nilsson m.fl. 2002, s. 97115).
1. Identifiering av de huvudsakliga redovisningsprinciperna
Det är viktigt att identifiera hur företaget väljer att använda sig utav olika redovisningsprinciper vid
en jämförande värdering för att identifiera vinsten. I Sverige finns t.ex. möjligheten att fritt välja om
man vill kostnadsföra marknadsföringskostnader eller ta upp dem som immateriella
anläggningskostnader och därefter skriva av dem under maximalt fem år (ÅRL 4 kap 4§ 1st). En
jämförande värdering gör man enklast om man kan räkna fram siffrorna i redovisningen med få
uträkningar och likadant för de jämförande företagen.
2. Uppskattning av flexibiliteten i företagets redovisning
Om man upplever att informationsinnehållet i redovisningen är tunt så kan det bero på att det finns
en begränsad möjlighet att välja vilken redovisningsprincip eller skattning man önskar, större
informationsinnehåll återfinns om företaget upplever fler valmöjligheter. Störst frihet finns inom
det tidigare nämnda området som gäller avskrivningar. Här har ledningen för företaget en stor
möjlighet att påverka ett års resultat.
3. Utvärdering av företagets redovisningsstrategi
För att utvärdera ett företags redovisningsstrategi, att ta reda på om de jobbar för att informera olika
intressenter om företagets ekonomiska situation eller om de jobbar för att dölja den egentliga
situationen kan man enligt Nilsson m.fl. (2002) ställa sig ett antal frågor:



Använder företaget lika principer som andra företag i branschen? Har företaget haft sina
principer en längre tid eller har de bytt? Om, varför?
Vilken anledning har ledningen för företaget att manipulera vinsterna? Finns det kanske en
bonus kopplad till redovisat resultat? Är ledningen en stor ägare av aktier?
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Har skattningarna varit rimliga av kostnader och intäkter? Rimligheten kan ha en koppling
till att kvartalsrapporterna kanske inte synas lika hårt som årsredovisningen.

4. Utvärdering av den kompletterande informationen
Svensk lagstiftning anger endast lägsta nivån för vad som måste finnas i en årsredovisning, utöver
det är det fritt för företagen att komplettera med information. Kvaliteten på den information som
företaget kompletterat med är ofta bedömningsmall för redovisningens kvalitet i övrigt. I den
ytterligare informationen kan man finna fotnotsinformation, information om företagets marknad
eller bransch och information om företagets strategi. När man tittat efter kvaliteten på företagets
kompletterande information kan man ställa sig följande frågor:





Kan man klargöra företagets övergripande strategi och dess konsekvenser utifrån den
information som lämnats?
Förklaras företagets val av redovisningsprinciper i fotnotsinformationen? Går det att finna
förklaringar till avvikelser i företagets redovisning jämfört med redovisningen i branschen?
Är redovisat resultat förklarat?
Är företaget bra på att utge information om nyheter som är mindre bra? Är ett eventuellt
sämre resultat förklarat av företaget? Finns något angivet om hur företaget skall komma på
fötter igen?

5. Identifiering av potentiella varningssignaler
I företagets årsredovisning kan det finnas varningssignaler som kan tyda på att redovisningen från
företaget inte håller en särskilt hög nivå. Som analytiker kan det vara bra att titta efter:






Förändringar i redovisningen hos företaget som är oförklarade
Om enstaka transaktioner förekommer som ökar vinsten betydligt
En hög ökning i kundfordringar som är onormal sett till företagets ökade försäljning
En hög ökning i varulager hos företaget som är onormal sett till ökning i omsättning
Nedskrivningar av värde på tillgångar hos företaget som är stora

3.3.4 Finansiell analys
Vid en företagsvärdering så bedömer man ofta hur en framtida prestation från företaget kommer att
se ut. Företagsvärdering kan sägas vara en nuvärdeberäkning av framtida värdeskapande hos ett
företag om man bortser från ren substansvärdering och jämförande värdering. Det huvudsakliga
målet med finansiell analys är att titta på företagets uppställda mål och strategier och bedöma
företagets verkliga prestation. Den finansiella analysen kan behandla områdena:
-Lönsamhet -Tillväxt -Effektivitet -Finansiell balans, likviditet samt soliditet. Värdet hos ett
företag bestäms till i största grad utav företagets lönsamhet och därför ses helst att det inom den
finansiella analysen finns ett svar på var lönsamheten och tillväxten kommer ifrån eller var den inte
kommer ifrån. (Nilsson m.fl. 2002, s. 127 ff.).

3.3.5 Värdering
Den fundamentala analysens fjärde steg är värderingen och här finns flera metoder att tillgå. I
huvudsak finns det två huvudmetoder vilka är substansvärdemetoden, samt avkastningsmetoden.
Dessutom finns varianter av nämnda metoder samt diverse schablonmetoder. Vid substansvärdering
utgår värderaren från befintliga tillgångar och skulder vilket inte kräver en utarbetad
prognostisering, de avkastningsbaserade modellerna har prognoser om framtiden som en gemensam
grund. (Nilsson m.fl. 2002, s. 21 ff.).
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Det är inte alltid lätt att välja vilken metod som skall användas för att ett värde skall fås som det går
att lita på, att välja två metoder eller vara fler som utför samma metod brukar vara en grundidé.
Olika värden kan uppkomma och då kan du välja att värdera företaget till ett genomsnittsvärde,
lättast är det att välja värderingsmetod om det finns avtalat vilken metod som skall gälla, vilket kan
stå i bolagsordningen eller i t.ex. kompanjonavtal samt i vissa fall finns det lagstiftat om vilken
metod som skall användas.
Den viktigaste skillnaden vid val av värderingsmetod är alltså på vilka grunder man vill fastställa
sitt framräknade värde på. Avkastningsvärdering skiljer sig som sagt mot substansvärdering genom
att man som namnet antyder vid en sådan värdering sätter ett värde idag ett så kallat nuvärde utifrån
avkastningen i företaget. Vid avkastningsvärdering är det främst tre avkastningsmått som används:
resultat, kassaflöde och utdelningsbara medel. Beräknad avkastning divideras med en kalkylränta
och då fås företagets värde. En avkastningsvärdering kräver att man justerar resultaträkningens
poster eftersom det i resultaträkningen kan återfinnas poster som inte speglar ett normalt år eller
långsiktigt resultat. Enklare är det om kassaflöde finns tillgängligt som avkastningsmått vilket ger i
stort sett samma värde på företaget som justerat resultat. Vid avkastningsvärdering utifrån resultatet
så krävs det att företaget går med vinst under kalkylperioden annars fås ett värde som är negativt
och värdet på företaget ses som värdelöst. Det positiva med kassaflödesvärdering är att metoden
kan användas även om bolaget redovisar en förlust i resultaträkningen. (Lundén 2010, s. 80 f.).
Det har stor betydelse vilken kalkylränta som väljs eftersom avkastningen divideras med
kalkylräntan. Företagets värde är detsamma som det belopp man får sätta in på en bank för att få ut
(utifrån vald kalkylränta) samma avkastning från företaget. Om vi exempelvis har ett företag med
en årsvinst på 1 miljon kr, en kalkylränta på 10 % så kommer detta att ge ett värde på företaget på
10 miljoner kr. Samtidigt som en ränta på 16 % ger värdet 6,25 miljoner kr och en ränta på 4 % ger
ett värde på hela 25 miljoner kr. (Lundén 2010, s. 92 f.).
Kalkylräntan består av tre olika delar: riskfri ränta (Rr), värderarens riskpremie (Rp) samt
riskmultiplikatorn (Rm) för ett aktuellt företag. Kalkylräntan får du genom att ta Rr+Rm*Rp.
Riskfri ränta kan räknas ut i princip på två olika sätt vilket beror på köparens finansieringssituation.
Behöver köparen låna till en del av köpet bör hänsyn tas till bankens ränta men om man vill ha en
objektiv nivå så bortser man från finansieringssituationen och då brukar man välja att använda sig
utav räntan på en tre till tio årig statsobligation (vanligen en femårig) som riskfritt räntevärde.
Räntan på en statsobligation fås av riksbanken och år 2009 var medel för en 5-årig 2,5157 %.
(http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16740)
Premien som en investerare vill ha för att investera med genomsnittlig risk i en tillgång är den andra
parametern kallad värderarens riskpremie, ett tillägg till riskfri ränta. Olika värderare har olika
riskpremier men det finns även allmänt accepterade nivåer. Lundén (2010) hänvisar i sina
beräkningar till en intervjuundersökning gjord av PWC år 2006 där de undersökte vilken riskpremie
som ansågs vanligast bland analytiker på aktiemarknaden. I undersökningen kom PWC fram till att
rimlig riskpremie för större företag är 4,5 % och för mindre 8 %. (Mindre företag är de som
värderas under 100 miljoner kr). (Lundén 2010, s. 96 f.).
Allra sist har vi riskmultiplikatorn för företaget även kallad betavärde. Rm visar på den
marknadsrisk som aktuellt företag har jämförelsevis med marknaden som helhet. Antingen har ett
företag en mindre eller en extra risk, noll är inte särskilt rimligt eftersom företaget då är riskfritt.
Om värdet är högre än ett så reagerar aktuell aktie häftigare på förändringar i marknadsportföljen än
vad genomsnittet gör och om värdet istället är lägre än ett så är variationen hos aktuellt företags
aktie mindre än hos genomsnittet. Med hjälp av en analys av börskurserna kan en riskmultiplikator
tas fram för börsaktier, genom att du tittar på hur mycket ditt företags börskurs förändras jämfört
med börsen som helhet. (Lundén 2010, s. 98).
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Företagsanalyserna kan vara mycket omfattande eller mindre omfattande. Att göra
kassaflödesanalyser eller analyser av företagets substansvärde kräver djupa kunskaper och gott om
tid därför går det också att göra mindre omfattande analyser genom att rikta in sig på bara vissa
nyckeltal. Analyserna blir självfallet mer osäkra men kan ge ett tillräckligt beslutsunderlag.
(Lundén, 2010, s. 25 & 128). En vanlig metod förutom de tidigare nämnda avkastningsbaserade
modellerna och substansvärdering är jämförande värdering. Liksom avkastningsvärdering kräver en
jämförande värdering en noggrann analys av företaget som värderar, jämförande värdering kan
därför användas som värderingsmetod vid en fundamental analys. (PWC 2007, s. 33 ff.).
Tidigare forskning visar på en frekvent användning av jämförande värdering, år 2000 genomförde
PWC en enkät som besvarades av aktörer på finansmarknaden. I enkäten undersöktes vilka metoder
som användes vid värdering av börsnoterade bolag och i studien angavs fyra olika svarsalternativ
vilka var: jämförande värdering, kassaflödesvärdering, realoptionsvärdering och annan
värderingssats. Av studien framgick att 24 aktörer angav att de använde jämförande värdering,
resultatet bör dock tolkas med en viss försiktighet eftersom svarsfrekvensen var 40 % men indikerar
således på att jämförande värdering är en av de vanligaste metoderna vid företagsvärdering (Nilsson
m.fl. 2002, s.68 f.).

3.4 Jämförande värdering/ Relativvärdering
Jämförande värdering även kallad multipelvärdering, nyckeltalsvärdering, relativvärdering eller
Trading Comps värdering är en utav de vanligaste värderingsmodellerna när vi pratar noterade
bolag. Vid en jämförande värdering härleds företagets värde från prissättningen av aktier i
jämförbara marknadsnoterade bolag. Här appliceras multiplar från jämförande bolag på
motsvarande basmått hos värderingsobjektet. (PWC 2007, s. 33 f.). Att med hjälp utav olika
nyckeltal skaffa sig en överblick av aktiemarknadens investeringsmöjligheter genom så kallad
jämförande värdering är många gånger ett effektiv och snabbt val. Då en snabb värdering är
väsentlig så hjälper jämförande värdering dig att kvickt sortera ut de aktier, som är potentiellt
under- respektive övervärderade samtidigt som du också får en indikation om hur mycket underrespektive övervärderade de olika aktierna är.
Som namnet jämförande värdering antyder så erhålls inga absoluta riktvärden på företag som
värderas med jämförande värdering utan det är relativa värden som uppstår. Till dess att avkall inte
görs på noggrannheten så anges jämförande värdering vara en bra form utav enklare värdering
eftersom den utgår ifrån faktiska värderingar på marknaden. Fördelen kan sägas vara att
värderingen baseras på en noterad prissättning, som grundas på marknadens samlade bedömning av
bl.a. tillväxt och risk för den aktuella typen av bolag. En nackdel med denna typ av värdering är att
om de företag som används som jämförelseföretag har övervärderade aktier så kan en aktie som
värderats till undervärde egentligen kanske vara övervärderad. Ytterligare en nackdel är också att
jämförande värderingar ofta baseras på prognoser över kortare tid, exempelvis ett år, vilket kan göra
att vikten läggs till nuvarande förhållanden och inte eventuella långsiktiga trender (Nilsson m.fl.
2002, s. 61 f.).
Om det är möjligt bör de prognoser som används vid jämförande beräkningar komma från samma
källor, detta för att undvika skiljaktigheter som beror på siffror som inte är styrkta. Genom att
använda ett flertal prognoskällor kan man minska påverkan av avvikelser och använda genomsnittet
eller medianen för bolagen. (www.stockpicker.se). Att dessutom endast tillämpa en värdemultipel
ger trots noggranna analyser mycket osäkra resultat varför flera värderingsmultiplar bör tillämpas i
syfte att få en bättre bild av det värdeintervall som indikeras av prissättningen av de jämförbara
företagen. (PWC 2007, s. 34).
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För att genomföra en jämförande värdering behövs följande information:
 Ett jämförelseobjekt i form av ett snarliknande företag eller en grupp av jämförbara eller
liknande företag till det företag som skall värderas.
 En prismultipel som beräknas genom att man dividerar jämförelseobjektets pris med en
jämförelsevariabels, till exempel P/E-tal om jämförelsevariabeln är vinsten.
 Om företagen inte är perfekt jämförbara behövs sådan information om företagen att det går
att justera för skillnader. (Nilsson m.fl. 2002 s. 60).
En jämförande värdering kan gå till som så att du börjar med att identifiera en ”Peer-Group”,
jämförelsegrupp. Här gäller det att identifiera liknande företag som det du själv har tänkt värdera
och om det inte är möjligt i detalj får du söka efter liknande karaktärsdrag som företaget, där ett
drag skulle kunna vara konjunkturkänslighet. Ett enkelt exempel på jämförelsegrupp som brukar
anges är Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken. Företagen som skall ingå i en ”Peer-Group”
bör ha någorlunda lika storlek och om det finns möjlighet vara inom samma land, annars bör risken
med olika skatte- och redovisningsregler beaktas. För att en ”Peer-Group” ska anses vara pålitligt
och användbar bör den normalt bestå av fyra till tio bolag. Nästa steg är att samla in finansiell
information för gruppen, detta kan hittas i årsredovisningar, på börsen eller i befintliga
analytikerrapporter. I vissa fall finns redan färdiga grupper med multiplar som kan appliceras direkt
på företaget som skall värderas, annars återstår att räkna ut nyckeltalen utifrån den finansiella
informationen som samlats in. Som steg fyra ska resultatet analyseras och eventuellt icke relevanta
uppgifter sållas bort innan det sista, femte steget, där du bestämmer värdet på det valda företaget
genom att använda medelvärdet eller medianvärdet för Peer-gruppen på de olika multiplarna för
respektive år och post. (www.foretagsvardering.org/jamforbar-vardering/).
P/E tillsammans med andra nyckeltal som pris/omsättning, företagets aktiekurs i förhållande till
kassaflödet per aktie samt företagets aktiekurs i förhållande till det egna kapitalets balansvärde per
aktie används ofta av finansanalytiker för att värdera aktier. (Huang m.fl. 2007). Dessa nyckeltal är
vanliga vid jämförande värdering där beräknat företags värde utgår från den generella formeln:
Uppskattat värde = Prismultipel ×Företagets jämförelsevariabel. (Nilsson m.fl. 2002, s. 59 f.).
Dessa nyckeltal beskrivs ytterligare nedan.

3.4.1 P/E-talet
Ett av de mest populära aktierelaterade nyckeltalet för att mäta huruvida marknaden är överrespektive undervärderad, är det nyckeltal som står för engelskans Price to Earnings, d.v.s. aktiens
pris (börskursen) i förhållande till vinsten per aktie. (Huang m.fl. 2007). P/E-talet är i första hand
anpassat för normalt rörelsedrivande företag t.ex. handels- och tillverkningsföretag. När det gäller
förvaltande bolag finns det ofta specialanpassade nyckeltal som är viktigare och mer användbara än
P/E-talet. Med hjälp av P/E-talet kan det bedömas hur lång tid det kommer att ta innan den
eventuella investeringen i bolaget fås tillbaka. Vi visar med exempel för att belysa detta:
Ett företags aktie idag ligger på 120,00 kr aktien. Företaget gjorde år 2009 en vinst per aktie på 40,0
kr. Därmed kan vi räkna ut P/E = 120,00/40,00 = 3,0. Slutsatsen är att det kommer ta 3,0 år innan
du har fått tillbaka din investering förutsatt att vinsten kommer att ligga kvar på samma nivå och att
företaget väljer att dela ut hela vinsten dessa år.
Vid jämförelse med ett P/E-talet med andra företags P/E-tal kan en uppfattning om marknadens
värdering och förväntningar på företaget erhållas. P/E-talet styrs ytterst av vinsttillväxten som
marknaden räknar med för bolaget. Olika vinsttillväxt ger följaktligen olika P/E-tal. Det kan vara
värt att vara observera att företag i en och samma bransch kan stå långt ifrån varandra, dvs. inte vara
identiska. Den framtida vinsttillväxt har tendensen att avvika och avkastningskravet som marknaden
kan även den variera en del beroende på olika företag, vilket syns i marknadens värdering av
företagen och i P/E-talen. Högre avkastningskrav ger lägre P/E-tal. Att företaget har ett lågt P/E-tal,
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lägre än andra företag i samma bransch, medför inte ovillkorligen att aktien är den mest köpvärda
eller ens värd att köpa. Det kan nämligen finnas omständigheter mellan företagen som anger
orsaken till ett lägre P/E-tal. Det anses således inte tillräckligt med att enbart hitta företag med låga
P/E-tal i jämförelse med andra aktier, det kan dock ses som ett utgångsläge. Vid toppen av en
högkonjunktur så är vinster i konjunkturkänsliga företag störst samtidigt som aktiemarknaden är
inställd på sämre tider och har låga framtidsförväntningar. Inom stålindustrin och skogsindustrin
kan det finnas mycket låga P/E-tal vid en högkonjunkturstopp. Vid ett extremt högt P/E-tal är
förväntningarna istället höga på framtida vinsttillväxt och om dessa inte ser ut att infrias är det stor
risk för kursfall. Detta visar att ju högre P/E-tal desto större del av aktiekursen bygger på
förhoppningar om framtida vinster. Ett högt P/E-tal kan även bero på att företaget befinner sig på en
mycket låg vinstnivå vilket gör det vanligt i lågkonjunkturer. Vidare påstås det att ett P/E bör vara
mellan 5-15. P/E-talet utgår från vinst per aktie och därför är det endast aktuellt för bolag som visar
vinst, annars ger inte talet speciellt stor information och kan till och med visa på minus.
(www.stockpicker.se ).

3.4.2 P/S-talet
P/S-talet är ett nyckeltal som betyder Price/Sales eller på svenska pris/omsättning. Talet räknas fram
genom en division av aktiekursen med omsättningen per aktie och sedan en applikation av det
värdet på det företag som skall värderas (Lundén, 2010, s. 119). Med ett lågt P/S-tal följer det låga
förväntningar från aktiemarknaden på företaget när vi pratar omsättningstillväxt samtidigt som ett
högt P/S-tal talar det motsatta, dvs. att det finns högre förväntningar från marknaden på företaget än
vad omsättningen visar i dagsläget. Vid letande efter företag med låga P/S-tal som antas visa
mycket bättre resultat än vad aktiemarknaden förväntar sig eller har upptäckt så kan det erhållas en
värdeökning då marknaden väl infinner sig i detta. (www.aktiekunskap.nu/ps-tal/). Ett vanligt
talspråk säger att ett lågt P/S-tal leder till bättre investering, detta är dock endast generellt och andra
faktorer behövs tas hänsyn till. P/S-talet behandlar hur försäljningskronan uppskattas på marknaden.
Om ett företag har haft lite eller väldigt dålig vinst betyder det inte alltid att en investering i det
företaget är dåligt. Detta eftersom det finns möjlighet att vinsten kan återkomma längre fram eller
att vinsten har varit stor innan och att en tillfällig orsak ger den dåliga vinsten.
P/S-talet används ibland tillsammans med vinstmarginalen. Precis som näst intill allt annat så skiljer
sig vinstmarginalen åt mellan olika branscher vilket medför att en säljkrona kan frambringa olika
mycket vinst på grund av detta. Ett lågt P/S-tal tillsammans med en regelbunden låg vinstmarginal
kan vara rätt värderat som vid fallet då ett företag visar ett högt P/S-tal och hög vinstmarginal.
Orsaken till detta är att högre vinstmarginal resulterar i ett högre aktievärde och det i sin tur medför
ett högre P/S-tal. För att en aktie ska anses vara köpvärd bör den visa ett lågt P/S-tal och ha en
stigande aktiekurs av den orsaken att den stigande aktiekursen explicerar att marknaden räknar med
en högre omsättning, detta leder till synes till en högre vinst. Det är värt att lägga på minnet att ett
företag som har stora skulder har i det flesta fall ett lägre P/S-tal eftersom ett sådant bolag tyngs
med räntor och amorteringar. För att få en riktig tolkning av ett P/S-tal bör detta nyckeltal jämföras
med andra företags P/S-tal inom samma bransch.
Ett P/S-tals faktiska medelvärde ligger vid omkring 1, dock kan det oftast skifta mellan 0,5 och 5.
Omsättningen är ofta, trots olika företag, beräknad på samma sätt och är därmed tämligen pålitlig
sett från det perspektivet vilket kan anses vara en fördel. Omsättningen skiftar i samma riktning som
priset, dvs. om den går ner så går ofta priset ner. Ett P/S-tal är väl trovärdigt eftersom den sägs vara
svår att påverka och den är även inte lika lättpåverkad för konjunkturer som vissa andra nyckeltal.
(www.aktieskolan.se/pages/ps.php?select=aktieskolaforts). Det finns statistik som går att finna på
investmentbanken som visar att under de senaste 20 åren så har P/S – talet varit det bästa
nyckeltalet på den amerikanska aktiemarknaden. (www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2582
466.ece).
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Vid beräkning av P/S-talet tas i första hand hänsyn till aktiepriset, vilket bildas av den aktuella
aktiekursen. I andra hand beaktas omsättningen, vilken går ut på den debiterade försäljningen.
(inkomster från verksamheten under de senaste 12 månaderna). För att sedan få omsättning per
aktie så divideras omsättningen med antalet aktier och slutligen divideras aktiepriset med
omsättning per aktie. Ett exempel som belyser problemet är om aktiepriset är 120 kr, omsättning
120 000 kr samt att antalet aktier är 1000 st. Omsättning/aktier ger 120 000/1000 = 120 kr per aktie,
120/120 = 1. Alternativt beräknas P/S-talet genom att dividera hela börsvärdet med den totala
nettoomsättningen. Hela börsvärdet är: 1000 x 120 = 120 000 kr, 120 000/ 120 000 = 1.
(www.aktieskolan.se/pages/ps.php?select=aktieskolaforts).

3.4.3 P/CF-talet
Detta nyckeltal påminner om de tidigare men här har vinst och omsättning ersatts med kassaflöde
dvs. företagets aktiekurs i förhållande till kassaflödet per aktie (cash flow). Vid beräkning av denna
prismultipel används oftast relativt breda mått på företagets kassaflöde. (Nilsson m.fl. 2002, s. 60).
En analys av ett företags kassaflöde kan förklaras som en uppställning av företagets
betalningsströmmar fördelat i tre olika områden. I årsredovisning finns tre olika varianter av
kassaflöde; kassaflöde från den löpande verksamheten, kassaflöde från investeringsverksamheten
och kassaflöde från finansieringsverksamheten.
Det vi kan utläsa utifrån en kassaflödesanalys är vilka kontanta medel verksamheten tjänat in och
hur medlen har erhållits, dvs. om de till exempel kommer från företagets omsättning av olika
produkter eller andra tillgångar. Analysen redogör även om de kontanta medlen kommer utvändigt,
från långivare eller ägare. Tillsammans är det de tre nettokassaflödena som avgör hur mycket
pengar som företaget har vid slutet av året, (viktigt är att även titta på företagets löpande kassa).
”Det finns två sätt att mäta kassaflöde. Antingen kan du göra det som en procent av aktiens värde på
samma sätt som man gör med utdelningar, till exempel om man har ett fritt kassaflöde på 8 kr och
ett aktiepris på 100 kr blir fritt kassaflöde per aktie en procentsats av 8 %.” Du kan också få det till
en multipel vilket här är P/CF-talet. (www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-ochartiklar/Kassaflodesanalys-for-nyborjare/). I detta fall är aktiepriset 100/8 alltså 12,5 gånger
kassaflödet. Fritt kassaflöde = Kassaflöde från den löpande verksamheten - Kassaflöde från
investeringsverksamheten
När du granskar P/CF-talet hos ett företag kan det vara bra om du förstår vilket beroende företaget
har till kapitalmarknaderna. Här kan man titta efter förfogande över pengar utifrån, genom till
exempel lån eller nyemissioner samt till hur stor del företaget bygger verksamheten på pengar från
rörelsen.(www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Kassaflodesanalys-fornyborjare/). Det en aktieägare bör titta efter är huruvida företaget har ett varaktigt och positivt
kassaflöde som kan generera vinst och framtida utdelningar och även att företaget gör något bra av
ett positivt kassaflöde. (www.aktiekunskap.nu/kassaflodesanalys/).

3.4.4 P/BV-talet
P/BV-talet är aktiekursen hos företaget i förhållande till det egna kapitalets balansvärde per
aktie, (Book value) i den senaste årsredovisningen. Det bokförda värdet är de totala tillgångarna
i företaget minus skulder. Om P/BV-talet är högt är börskursen därför hög i förhållande till
företagets bokförda värde. Om P/BV-talet är lågt så kan det innebära att aktien är undervärderad
sett till värdet på företagets tillgångar. (PWC 2007, s. 34). Det kan alltså vara enkelt att se om
företagets aktie handlas till så kallad rabatt. Om P/BV ger ett värde på 1 så innebär det att
aktiekursen är lika som det egna kapitalets värde per aktie. Fås ett värde som understiger 1 så
handlas företaget till mindre värde på börsen. För att vara säker på ett undervärde så bör man
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noga undersöka vilka resurser som ligger bakom företagets eget kapital samt om företaget
genomfört någon typ av kapitaltillskott. I många bolag finns det så kallade dolda värden, dvs.
sådant som inte är bokfört, eller bokfört för lågt och det påverkar värdet som då blir större än det
kanske egentligen är. (www.aktiekunskap.nu/kursek/). P/BV-talet bör vara 0,5-1,25 om det
däremot finns skäl att anta att det finns värden som är dolda i bolaget behöver inte ett högt
P/BV-tal betyda något negativt eller motbjudande. (www.avanza.se/aza/press/pressarticle.jsp?art
icle=180783).

3.5 Tidigare forskning inom fundamental analys
I många fall misslyckas flera fundamental-baserade analysmodeller att förklara de förflutna samt
att förutspå framtiden på ett tillräckligt och tillförlitigt sätt. Detta har lett till att forskare har
börjat se bortom de fundamentala modellerna och istället se åt den icke fundamentalistiska
påverkan på finansmarknaderna. (Lui & Mole 1998).
I en undersökning utförd av Londons utländska valutamarknader visas det på att en icke fundamental analys i stor utsträckning används som en insats i försäljarnas beslut om handel,
särskilt på kort sikt. Flera andra studier har även tittat på antalet näringsidkare som inte använder
eller som inte uppfattar grunderna i en fundamental analys och på samverkan mellan en
fundamental- och icke-fundamental analys. Trots det ökade intresset för icke-fundamental analys
finns det lite empiriska bevis om förekomsten och betydelsen av en sådan teknik i
finansmarknaderna (Lui & Mole 1998). Ytterligare en empirisk undersökning som gjorts på
området tyder på att ekonomer inte kan förlita sig på endast antaganden och hypoteser om hur
spekulanter och andra marknadsaktörer kan verka i teorin. Det som även bör undersökas är hur det
fungerar i praktiken, genom att i första hand studera sådana marknader. (Oberlechner 2001).
Metoden används oftast vid långa tidshorisonter men är även användbar i det korta siktet. Den
fundamentala analysen används för att förutsäga både trender och vändpunkter. Det visade sig även
att förändringar i räntor är en viktig grundläggande faktor och att affärsmän handlar inte enbart på
grundval av det ekonomiska fundamenta, utan tar även hänsyn till marknadens rörelser som
genereras av så kallad "buller handel". Det är viktigt att ha kunskap om de tekniska signalerna för
att ha möjligheten att handla framgångsrikt på marknaden. Vidare visar även undersökningen att
modeller baserade på ekonomiska överväganden kommer att vara mer användbara på lång sikt. (Lui
& Mole 1998).

 Empiri
I detta kapitel presenteras resultat från de frågeformulär som genomförts samt väsentlig
information, nyckeltal och siffror från årsredovisningar och annan publicerad information om
företagen. Syftet är att ge en inblick till grunden för värderingens resultat samt att visa på svar och
eventuella nyanser som skildrar de olika respondenterna.

4.1 Fundamental Analys - Sandvik och Atlas Copco
4.1.1 Strategisk analys
Sandvik och Atlas Copco är två företag som konkurrerar med varann inom gruvindustrin. Från
bilden nedan kan vi se att det är gruvindustrin som utgör Sandviks viktigast kundsegment och
därför bör störst vikt vid en branschanalys läggas inom det området. Det anses vara bra att utföra
fler branschanalyser för att öka säkerheten i en värdering, men eftersom den här studien behandlar
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en jämförelse mellan Sandvik och Atlas Copco är gruvindustrin här det centrala segmentet. (Nilsson
m.fl. 2002, s. 86).

Figur 3: Sandviks fakturering per kundsegment (www.sandvik.se)

Gruvindustrin har inte alltid varit en populär bransch, under 1990-talet ansågs branschen vara
ointressant och den ansågs vara en ödelagd bransch. Idag är dock gruvindustrin på väg mot en bättre
period. Det är flera investeringar som fullgörs och tillväxten består synnerligen av Kina och Indien.
På 1990-talet uppfattades gruvsektorn som en tråkig bransch, men idag är det något som gör
branschen till något speciellt och något att satsa i. VD för Boliden, Lennart Evrell, förklarar såhär:
– ”Efter att Europa och USA hade byggt ut sin infrastruktur fanns för många gruvor. Gruvorna
behövde också stora investeringar, men efterfrågan på metaller var låg. Bolagen grävde där de stod
och utarmade fyndigheterna; industrin blev nedkörd. Plötsligt mötte de behovet från en miljard
kineser. I dag har gruvorna svårt att möta den snabbt ökande efterfrågan. Många gruvor som ligger
nära hamnar och kraftverk och som har miljötillstånd börjar ta slut. I Chile, världens största
kopparnation, ligger nya gruvor ofta på över 4 000 meters höjd, och infrastruktur saknas. Detta
förklarar varför metallpriserna drar i väg och varför bolagen nu gör enorma investeringar i nya
gruvor”. (www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Gruvindustrin-gar-mot-ny-glansperiod/).
Nuvarande konkurrenter
Sandvik och Atlas Copco är inte ensamma att konkurra inom gruvteknik, de har nämligen fyra
andra konkurrenter som rivaliserar med dem på marknaden. Dessa företag är Furukawa på
marknaden för borrutrustning och inom entreprenadverktyg, Boart Longyear inom
bergborrutrustning för gruvor, prospekteringsborrningsutrustning samt bergborrverktyg, Caterpillar
inom bl.a. last- och transportutrustning samt Bucyrus inom gruvutrustning.
Det blir allt färre och större aktörer vad gäller branschen av leverantörer till gruvbolag. Jan
Lissåker, en investerarkontakt på Sandvik, anser att färre och större aktörer oftast leder till förhöjd
stabilitet i en bransch och en mindre tendens att behöva ta hänsyn till priskrig eller liknande.
Caterpillar och Sandvik överlappar varandra något inom vissa områden som exempelvis en del
lastare och truckar, trots detta har Sandvik Caterpillar som både leverantör och kund. Lissåker
påstår att gränssnitten mellan företagen är många pågrund av att bolagen är väldigt stora. Den 15
november i år (2010) lade Caterpillar ett bud på Bucyrus vilka konkurrerar med Sandviks
gruvdivision till 15-20 %. Områdena där Sandvik och Bucyrus konkurrerar med varandra är
exempelvis inom utrustning för kolbrytning. När det gäller utrustning för kolbrytning så är Bucyrus
ledande, medan Sandvik inte är lika stor inom det området utan konkurrerar enbart till en viss del.
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Till skillnad mot bl.a. Caterpillar och Bucyrus konkurrerar Sandvik och Atlas Copco inom flera
områden då dessa företag betraktas som väldigt lika. Vad gäller marknadsandelar är Sandvik och
Atlas Copco tämligen ledande aktörer inom verksamhetsområdet för gruvutrustning. Vid jämförelse
av Atlas Copco och Caterpillar konkurrerar Caterpillar med Atlas Copco inom produktområdet för
lastmaskiner under jord, ifall köpet av Bucyrus går igenom kommer Caterpillar även att konkurrera
med Altas Copco inom borriggar. Atlas Copcos presschef, Love Liman, uttrycker sig om affären
och anser att affären inte medför någon helt ny konkurrent eftersom både Caterpillar och Bucyrus
redan innan varit leverantörer inom de här områdena. Atlas Copco låter tiden visa om Caterpillar
utvecklar maskinerna på ett bättre sätt än Bucyrus så att de blir en större konkurrent totalt jämfört
med vad de två företagen Caterpillar och Bucyrus varit tidigare som två skilda agerande bolag.
(www.realtid.se/ArticlePages/201011/15/20101115191052_Realtid584/20101115191052_Realtid
584.dbp.asp). De som dominerar verksamhetsområdet är således Sandvik och Atlas Copco vilka
konkurrerar mot de resterande som försöker göra allt i sin makt för att ta större marknadsandelar,
t.ex. Caterpillars bud på Bycurus. Samarbetet och handelen som försiggår mellan företagen bidrar
till att det finns ett beroende inom branschen vilket stillnar konkurrensen. Det finns få konkurrenter
som vet var de har varandra och även detta gör att branschen består stabil. De nya konkurrenterna
som etableras i Kina anses vara de största hoten för att verksamhetsområdet ska bli instabilt och
detta beskrivs mer nedan.
Etableringshot
Idag anses företag i Kina som möjliga etablerare. I Kina ökar efterfrågan ytterligt raskt och detta
gör det möjligt för många företag att följa med på utvecklingen. Det finns dock även en negativ
riktning genom hårdare konkurrens för de svenska bolagen när den nationella industrin främjas på
den utländskas bekostnad. Det påstås att Kinas ekonomi kommer att öka med ca 10 % år 2010.
Investeringar i basstruktur och inrikes konsumtion har fått ersätta den motsträviga exportindustrin.
När det handlar om bl.a. Sandvik och Atlas Copco har Kina visat sig som den avsides största
marknaden. Det som skiljer sig idag är att om företagen har sen förr påträffas i Kina för att tillverka
billigt för att därefter exportera, så är deras avsikt idag att istället sälja på den inhemska marknaden.
Av det kinesiska stimulanspaketet går ungefär 70 % till infrastruktursatsningar och detta främjar
bl.a. SKF, Volvo, Atlas Copco, ABB samt Sandvik. De flesta svenska företagen har kommit att
konkurrera med kvalitet istället för pris, för att på så sätt urskilja sig från de kinesiska
konkurrenterna. I den utsträckning de väljer att satsa på ett billigare pris sker det oftast med en
kinesisk partner. Med tanke på att det idag finns nationella företag som snabbt klättrar upp i
värdekedjan växer även utmaningen, och konkurrensen från de inhemska bolagen blir allt hårdare.
Många internationella företag tyder på att spelreglerna för de utländska företagen idag har artat sig
till att bli allt mer stabila samt att den ojämnhet som de dominerande tidigare förmått att uppvisa har
minskat. Det finns dock även en annan negativ riktning, närmare bestämt den växande självkänslan
och nationalismen som kommit att expandera i Kina under senare år och som lett till att nationella
bolag främjas. Ett exempel är att utländska bolag tidigare betalade 5 till 15 % i skatt samtidigt som
inhemska företag betalade 33 %, idag ligger skattesatsen på 25 %. Flera svenska företag intygar om
de dolda konkurrenshinder som förekommer vilka handlar om hur mycket var och en väljer att leva
upp till de nya miljökrav och bestämmelser som kommit att behandla arbetsförhållanden.
(www.va.se/nyheter/2010/08/24/svenskarna-far-konkurrens/).
Substitutionsprodukter
Världens tredje största gruvnation är Indonesien, det är enbart Australien och Kina som är större.
Större delen av de förekommande gruvorna i Indonesien är dagbrott (s.k. open pits), dock så pekar
tillväxten mot att fler gruvor kommer att bli underjordiska. Målet hos den Indonesiska regeringen är
att fullkomligt ha uttjänat dagbrotten år 2015, orsaken till detta är att skydda miljön och särskilt de
så skall de spridna skogarna skyddas. Målet kommer leda till en ökad efterfrågan på gruvutrustning
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som fungerar under jord, vilket är utrustning som Sandvik och Atlas Copco har lång erfarenhet
utav. Under år 2009 ökade efterfrågan på gruvutrustning i Indonesien med hela 10 %.
Intervjuer som gjorts visar dock att pris inte är det väsentligaste kriteriet vid val av materiel för
indonesiska gruvföretag. Det kriteriet som har kommit att bli allt viktigare är material med hög
kvalitet och tillförlitlighet samt erbjudande om underhållningsservice. (www.swedishtrade.se/sv/
vara-kontor/asien/narliggande_marknader/Affarsmojligheter/Gruvindustri/). Svenska företag är
kända att erbjuda detta vilket talar för att en ersättning utav svenska produkter inte får anses allt för
aktuellt. Det finns dock väldigt många fler lösningar än Sandvik och Atlas Copcos maskiner och
utrustning beroende på användningsområde och val av teknik eftersom områdena de arbetar inom är
många: Borrutrustning och system, Borriggar och bergborrar, Gruvautomation, Hydraulhammare
och demoleringsverktyg, Krossar och siktar, Last- och transportmaskiner, Maskiner för
tunneldrivning och kontinuerlig brytning, Säkerhet och Miljö samt Transportörer.
(www.sandvik.se/sandvik/0010/Internet/se03369.nsf/GenerateTopFrameset?ReadForm&menu=&vi
ew=http%3A//www.sandvik.se/sandvik/0010/Internet/se03370.nsf/alldocs/E6AE7013CE1DCC04C
12577F9002BBC26%3FOpenDocument&banner=/sandvik/0010/Internet/se03369.nsf/LookupAdm/
BannerForm%3FOpenDocument).
Erbjudanden om hög kvalitet har även öppnat dörren till begagnatmarknaden. Mascus är ett stort
och känd företag över stora delar av Europa och världen. Företaget är det största inom svensk
marknadsplats för begagnade tunga maskiner och fordon. Caterpillar har nyligen avtalat ett
samarbete med Mascus gällande deras begagnade utrustning och detta ger dem möjligheten att hålla
liv i sitt varumärke även vid en andrahandsförsäljning. (www.mascus.se/About.aspx?Section
=8285).
Köparnas förhandlingsstyrka
Stora order har väsentlig betydelse inom gruvindustribranschen eftersom dessa inbringar mer
pengar än de små vilket ligger i minskade omställningar. Sandvik försäkrade, under oktober och
november månad, ordrar till ett värde av 2200 MSEK. Dessa utgörs av materialhanteringssystem
och system för kontinuerlig gruvdrift och krossning i Sydamerika, Afrika och Asien.
(www.sandvik.com/sandvik/0010/internet/se01996.nsf/pressreleases/C6C2E341ED8BAE5EC1257
7F3002946E3!OpenDocument).
Kunder av stora volymer innehar således stark förhandlingsstyrka enligt Michael E Porter (1980, s.
44 ff.) och det även om både Sandvik och Atlas Copco är stora företag att förhandla med.
Atlas Copco har även förhandlat till sig en större order under hösten. Ordern inbegrep
underjordsborriggar från Indien till ett värde av 100 MSEK. Atlas Copco talar gott om sin
prestigeorder och anser att detta tyder på ett bra förtroende hos de indiska konsumenterna för Atlas
Copcos produkter och service. Atlas Copco framställer sig som vinnarna av ordern vilket talar starkt
om att de är köparna som erlagt sista ordet i förhandlingen och till följd därav är köparnas
förhandlingsstyrka stärkt. (www.atlascopco.se/sesv/news/corporatenews/101021_cmt_order_in_
india.asp).

Leverantörernas förhandlingsstyrka
Atlas Copco anser att högsta prioritet hos konsumenterna är en tillförlitlig leverans. Därav lägger de
stor vikt på service i sina leveranser, vilket de erhåller genom att inrikta sig på smidig produktion
och dra ner på lagret. Atlas Copco samarbetar med ett fåtal väletablerade distributionscenter i
Europa och USA. Dessa är kunniga på hela utgående logistikkedjan och ansvarar för allt som
kommer till lagret till dess det når kunden. Vidare anger Atlas Copco att när de utser leverantörer
utgår de ifrån leveranser, pris samt kvalitet men de menar att även engagemang i socialt ansvar och
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utveckling spelar in. (www.atlascopco.com/se/AtlasCopcogroup/ACinsummary/Howdowebusiness
/index.asp ).
Marknadsföring av produkter och tjänster hos Sandvik sker i första hand genom egen personal men
även tillsammans med ett fåtal utsedda distributörer och agenter. Det väsentliga för Sandvik är
deras direktkontakt som leverantör med kunden, detta har lett till att Sandvik har mer än 6000 egna
säljare för att på så sätt garantera att kunderna erbjuds den maximala lösningen. (www.sandvik.se/).
Med tanke på att mycket sker internt inom företag minskar den yttre påverkan som en extern
leverantör kan ha vilket låter Sandvik och Atlas Copco arbeta enligt sina principer. Detta möjliggör
dem att bevara deras strategiska ställningar som samtidigt lugnar konkurrens. De få utvalda
leverantörer som Sandvik och Atlas Copco väljer att arbeta med har ställer stora krav att nå upp till,
men kompetensen de besitter som väletablerade låter dem att utarbeta en viss förhandlingsstyrka.
Mycket vikt på enskilda medarbetare ställer dock krav på dem som leverantörer med potential att
lära specialistkunskaper, i sin tur skulle detta kunna leda till ökad konkurrens mellan bolagen i
branschen.
Konkurrensstrategier
Atlas Copco är marknadsledande i de flesta segment där de erbjuder produkter och tjänster och de
väljer att stärka sin position inom de segment där de redan har kärnkompetens och en stark
ställning. Atlas Copco nämner något de kallar First in Mind – First in Choice, och för att uppnå
detta strävar Atlas Copco efter tre taktiska riktlinjer:




Organisk och förvärvad tillväxt
Stärkt eftermarknad
Innovationer och ständiga förbättringar

Tillväxten ska framför allt vara organisk, med stöd av utvalda inköp, eftermarknaden bör
inkludera tillbehör, förbrukningsvaror, reservdelar, service och underhåll, samt utbildning. Att
vara marknadsledande kräver även ständigt stora investeringar i forskning och utveckling.
(www.atlascopco.com/se/AtlasCopcogroup/ACinsummary/strategies/index.asp).
Sandvik strävar också efter att vara marknadsledande inom det de gör. För att företaget skall vara
lönsamt inriktar sig Sandvik på ett par utvalda segment. Sandvik har sin kärnverksamhet inom de
tre affärsområdena; Sandvik Tooling, Sandvik Mining and Construction samt Sandvik Materials
Technology. Att Sandvik arbetar för att vara marknadsledande inom allt de gör kan ses i de affärer
som Sandvik gör när de säljer eller köper underbolag, detta är även anledning till att Sandvik inte
längre producerar handsågar eller skiftnycklar. (www.mystep.se/mySteps-natverk/sandvik).
Sandvik-koncernens strategi är grundad på en enastående affärsfilosofi som går ut på samarbete
mellan åtskilliga styrkefaktorer där Sandvik har format ett säkert kretslopp som är ämnat att leda till
en framgångsspiral. (http://www.sandvik.se/).
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Figur 4: Sandviks långsiktiga strategi (www.sandvik.se/)

Genom att, som Sandvik och Atlas Copco, använda sig utav fokusering på utvalda kundgrupper så
ges möjligheten att differentiera sig gentemot konkurrenter utan att förlora lönsamhet eller kvalitet
vilket en ren kostnadsstrategi eller differentiering skulle kunna medföra. Fokuseringen i det här
läget ger lojala och lönsamma kunder till bolagen vilket är vad Sandvik och Atlas Copco
eftersträvar. (Porter 1980, s. 56f.).

4.1.2 Redovisningsanalys
De huvudsakliga stegen i redovisningsanalysen
1. Identifiering av de huvudsakliga redovisningsprinciperna
Sandvik
Den koncernredovisning som Sandvik grundats på har formulerats i överensstämmelse med
International Financial Reporting Standards (IFRS). Det är nästintill samma redovisningsprinciper
som appliceras på moderbolaget Sandvik som på koncernen, det som skiljer sig är endast den del
som är märkt med benämningen ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.
Den valuta som moderbolaget förhåller sig till är svenska kronor och detta utgör även
moderbolagets och koncernens rapporteringsvaluta. Detta betyder att de finansiella rapporterna
sammanförs i svenska kr. Affärsuppgörelser som sker i utländsk valuta omvärderas till den
ändamålsenliga valutan och till den valutakurs som är tillgänglig på transaktionsdagen.
(www3.sandvik.com/ar/09/sv/vasentligaredovisn/vasentliga_redovisn.html).
KPMG AB valdes på årsstämman 2008 till Sandviks externa revisor och denna skall vara verksam
till och med årsstämman 2011. Den revisor som är huvudansvarig i företaget är Caj Nackstad.
”Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen och god revisionssed, vilket innebär att revisionen
planeras och genomförs på basis av kunskap om Sandvik-koncernens verksamhet, aktuella
utveckling och strategier. Arbetsinsatserna omfattar bland annat kontroll av efterlevnaden av
bolagsordningen, aktiebolagslagen och årsredovisningslagen samt International Financial Reporting
Standards (IFRS) och börsens krav på information i årsredovisningen, frågor rörande värdering av
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poster i balansräkningen, uppföljningar av väsentliga redovisningsprocesser samt ekonomisk
kontroll”. (/www3.sandvik.com/ar/09/sv/bolagsstyrningsrapp/bolagsstyrningsrapp.html).
Atlas Copco
Atlas Copcos dotterbolag rapporterar sin finansiella ställning regelmässigt enligt interna
rapporteringsregler och dessa följer (IFRS). Företagets finansiella ställning grundas på dessa
rapporter. (Atlas Copco – Årsredovisning 2009, Finansiella rapporteringsrisker, s. 22). Atlas Copcos
finansiella rapporter introduceras i svenska kronor, och beloppen avrundas till närmaste miljon.
(Atlas Copco – Årsredovisning 2009, Finansiella Rapporter, s. 41).
Det var revisionsfirman Deloitte AB som på årsstämman 2010 valdes till Atlas Copcos revisorer,
dessa revisorer kommer att vara verksamma fram till årsstämman 2014. Den som valdes till
företagets huvudansvariga revisor är Jan Berntsson. (www.atlascopco.com/se/Investorrelations/
Corporategovernance/Auditors/). Revisionen är verkställd i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Detta betyder att Deloitte strävar efter att utföra revisionen med hög trygghet och lovar sig
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte kommer att innehålla betydelsefulla brister.
Vidare är årsredovisningen formulerad enligt årsredovisningslagen och ger därmed en ärlig bild av
företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har
avfattats i enlighet med internationella redovisningsstandarder som de antagits av EU och
årsredovisningslagen, detta har kommit att ge en rättvisande bild av koncernens resultat och
ställning. (Atlas Copco – Årsredovisning 2009, Revisionsberättelse, s. 98).
Värt att nämna är att under år 2002 beslöts det att de företag som är börsnoterade inom EU bör
upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med internationella redovisnings- rekommendationer,
IFRS, och lagen började gälla från och med räkenskapsåret 2005. (www.sandvik.com/sandvik/
0010/internet/se01996.nsf/Press%20Releases%20Web/4C01AC006D8637E741256FA2004FDCEE
).
2. Uppskattning av flexibiliteten i företagets redovisning
Vid upprättande av de finansiella rapporterna, som sker enligt IFRS, fordras det att Sandviks
företagsstyrning gör granskningar och värderingar, vilka kommer att inverka på användningen av
redovisningsprinciperna och de redovisade summorna av tillgångar, skulder, intäkter samt
kostnader. Det är därför vitalt att lägga på minnet att ett faktiskt resultat hos Sandvik kan skilja sig
ifrån de uppskattningar och bedömningar som har gjorts. Sandvik granskar regelmässigt de
uppskattningar och bedömningar som har gjorts för att på så vis komma så nära ett faktiskt resultat
som möjligt. Om det skulle förekomma möjliga ändringar av uppskattningar redovisas dessa i den
period ändringen görs, om ändringarna berör både aktuell period och framtida perioder redovisas
dessa i den period ändringen görs och framtida perioder.
Dessutom bör händelser efter balansdagen uppmärksammas. Dessa företeelser är både förmånliga
och oförmånliga och som äger rum mellan balansdagen och den dag i början på nästkommande år
då styrelsens ledamöter signerar de finansiella rapporterna. Utifall viktiga händelser efter
balansdagen inte har uppmärksammas när balans- eller resultaträkningen stadgats lämnas ett
meddelande om detta i årsredovisningen. (www3.sandvik.com/ar/09/sv/vasentligaredovisn/
vasentliga_redovisn.html).
Även Atlas Copco tar upp i sin årsredovisning att upprättandet av finansiella rapporter kräver att
deras företagsledning gör uppskattningar och bedömningar som berör redovisade belopp i
koncernredovisningen med tillhörande noter. I och med det kan också Atlas Copcos faktiska resultat
avvika från dessa uppskattningar. Företag har även en särskild beskrivning i årsredovisningen för de
genomförda uppskattningar och bedömningar som Atlas Copcos anser är betydelsefulla för bl.a. de
redovisade beloppen i de finansiella rapporterna. (Atlas Copco - Årsredovisning 2009, Viktiga
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uppskattningar och bedömningar, s. 80). Vidare menar Atlas Copco att deras rapporter möjligen inte
ger en korrekt bild av företagets faktiska finansiella ståndpunkt och resultat pga. risken som är
relaterad till kommunikationen av den finansiella informationen till kapitalmarknaden. Åtskilliga
inhemska rutiner har placerats på plats för att minimera risken och för att garantera uppfyllelsen av
Atlas Copco gruppens instruktioner, standarder, lagar samt regleringar. (Atlas Copco Årsredovisning 2009, Viktiga uppskattningar och bedömningar, s. 80)
Om det efter balansdagen anses finnas väsentliga händelser som inte har tagits hänsyn till när
balans- eller resultaträkningen fastställts så lämnar Atlas Copco information om detta i
årsredovisningen under rubriken Händelser efter balansdagen. (Atlas Copco - Årsredovisning 2009,
Händelser efter balansdagen, Årsredovisningen 2009 I PDF, s. 80)
3. Utvärdering av företagets redovisningsstrategi
I Sandviks årsredovisning skildras de reviderade redovisningsprinciper som koncernen praktiserar
från och med 1 januari år 2009. Det ändringar som berör Sandvik år 2009 är följande:
utformning av de finansiella rapporterna, upplysningar om segment, upplysningar om finansiella
instrument samt låneutgifter. Samtliga uppgifter har samband med ändring av IFRS. Ytterligare
ändringar av IFRS med tillämpning från och med år 2009 har skett men då de inte haft väsentlig
betydelse på koncernens redovisning så väljer Sandvik att inte redovisa några av dem”.
(www3.sandvik.com/ar/09/sv/vasentligaredovisn/vasentliga_redovisn.html).
När det är frågan om ledningens inverkan på resultatet är Anders Nyrén och Fredrik Lundberg, som
är verksamma inom Sandvik, inte att betraktas som självständiga i relation till bolagets större
aktieägare. Det fanns dock fyra ledamöter som var valda av stämman och som ansågs oberoende i
förhållande till Sandvik och företagets stora aktieägare. I och med detta uppfyller ledningen kravet
på att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende av företag och bolagsledningen även är
oberoende av de större aktieägarna i företaget och av de som är oberoende av företaget och de större
ägarna betraktas erhålla nödvändig kunskap av börsbolag. (www3.sandvik.com/ar/09/sv/
bolagsstyrningsrapp/bolagsstyrningsrapp.html).
Atlas Copcos ändrande i redovisningsprinciperna som gruppen använder från och med första januari
år 2009 skildras även dem i årsredovisningen. Detta innebär ändringar i redovisningen av intäktsoch kostnadsposter vilka redovisas nu i särskilt rapport enligt IAS 1. Det i sin tur påverkar enbart
hur de finansiella rapporterna introduceras liknande Sandviks ändring.
Angående Atlas Copcos inverkan på resultatet så har företaget nio styrelsemedlemmar av vilka tre
inte är att betraktas som oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare. De övriga sex
medlemmarna är oberoende mot bolagets största aktieägare, en utav de sex styrelsemedlemmar är
inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Emellertid fyller styrelsen kravet på att
minst två av styrelseledamöterna som är oberoende av bolaget och bolagsledningen även ska vara
oberoende av bolagets större aktieägare precis som hos Sandvik. (Atlas Copco – Årsredovisning
2009 – Styrelse beroendeförhållanden, s. 125).
I frågan om skattningar och värderingar varit troliga och deras förhållande till de rapporteringarna
som sker kan det kontrolleras hur väl utomstående uppskattat Sandviks och Atlas Copcos
redovisning. Tidningen Aktiespararna utser varje år, efter ett antal kriterier: Årets börsbolag, bästa
årsredovisning, bästa delårsrapporten samt bäst finansiell information på webbplats. I första hand är
tävlings ändamål att öka ambitionsnivån hos företagen i fråga om information till bolagets alla
delägare samt att åstadkomma en likformigare utformning av samtliga företags årsredovisning,
delårsrapporter samt webbplats. I andra hand avser tävlingen att även skapa sedvana för finansiell
information i årsredovisningar, i delårsrapporter samt på webbplatser. Detta görs genom att lyfta
fram bra exempel och inte kritisera företag med låg placering. Undersökning inkluderar samtliga
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börsnoterade företag i Sverige, dvs. bolag noterade på Nasdaq-OMX Stockholms register för stora,
medelstora och små bolag samt på NGM. Granskaningen sker efter kriterierna som senast
uppdaterats 2010-10-06. (www.aktiespararna.se/aktiviteter/Arets-borsbolag/).
Delårsrapporten skall t.ex. för att erhålla full pott år 2010 innehålla kvartalsinformation för de
senaste 8 kvartalen varpå sådan information får anses lika viktig som årsredovisning när vi ser till
skattning och bedömning. (www.aktiespararna.se/upload/Aktiviteter/Årets%2 0börsbolag/ Kriterie
r%20- %20Årets%20börsbolag%202010%20-%20Delårsrapporten.pdf). År 2009 var max poäng för
årsredovisningen 52 poäng, här placerade sig Atlas Copco på en 43 plats av totalt 261 stora bolag
med sina 37 poäng medan Sandvik placerade sig med 36 poäng på en 59 plats. Samma år var max
poäng för delårsrapporten 22 poäng, Atlas Copco placerade sig här med 12 poäng på en 61 plats
medan Sandvik endast nådde upp till 9 poäng och placeringen 161 av totalt 264 medverkande stora
bolag. (www.aktiespararna.se/aktiviteter/Arets-borsbolag/).
4. Utvärdering av den kompletterande informationen
År 2009 skall minnas som ett mycket händelserikt år efter den finansiella krisen, varför mycket
förklarande information lämnades för att förklara det lägre resultaten som uppnåddes. En djup
lågkonjunktur som påverkade i största allmänhet alla marknader och branscher vid samma tillfälle
var resultatet vi fick efter den globala finanskrisen som nådde sin höjdpunkt under hösten år 2008.
Med undantag på energisektorn så minskade efterfrågan på Sandviks produkter. År 2009 blev ett år
då koncernen koncentrerade sig på åtgärder för att hantera nedgången i efterfrågan parallellt med att
generera utgångspunkter för att stärkt kunna överleva denna affärssituation. Det var enorma
utmaningar som Sandviks medarbetare, kunder, leverantörer samt övriga intressenter fick ställas
inför. Årsredovisningen talar för åtgärder som vidtagits och som har sänkt kostnadsbasen, ökat
kapitaleffektiviteten och på samma gång garanterat att koncernen har god beredskap. För att således
möta ett tänkbart förlängt och smidigt affärsklimat samt en framtida utveckling i efterfrågan. Enligt
Sandvik ger vidtagna åtgärder och den starka marknadspositionen ett starkt förberett företag inför
framtiden. (www3.sandvik.com/ar/09/sv/koncernchefenskomm/sandvik _ar_val_forb.html).
Fastän Atlas Copco disponerade över stora andelar intäkter från service och den geografiska
spridningen av försäljningen som skänkte viss styrka, halverades orderingången på materiel inom
flera kundgrupper och på många marknader, eller föll även mer, som i Ryssland. Atlas Copcos
nyinvestering i kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning samt industriverktyg var i stor
omfattning liten i Nordamerika och Europa. Vid denna svåra period behövdes mycket av även Atlas
Copcos medarbetare, anställda, leverantörer samt distributörer, dock så lyckades Atlas att bevara sin
marknadsposition. Även efter år 2009 strävar Atlas Copco att fortsätta inrikta sig på att skapa
hållbart värde för kunderna och de lägger mycket energi på att öka kundnöjdheten genom att
leverera nya produkter av hög kvalitet, som är lämpade efter kundernas krav och med stöd från
deras serviceorganisation. (Atlas Copco Årsredovisning 2009 – Summering av 2009, s. 4)
För att vara realistiska bör denna uppsats beakta placeringarna för årsredovisningen för tidigare år.
T.ex. vid fullt uppfyllande av kriterierna år 2010 kan 38 poäng uppnås varvid hela 14 poäng ges för
bolagsbeskrivningen vilken t.ex. innehåller strategi, affärsidé, konkurrenter mm.
(www.aktiespararna.se/upload/Aktiviteter/Årets%20börsbolag/Kriterier%20-% 20 Årets % 20 börs
bolag%202010%20-%20Årsredovisningen.pdf). Det finns ingen ytterligare information som ges
angående vilket område respektive företag samlat poäng varefter vi får gå efter att dessa områden
beskrivs tillräckligt i både Sandvik och Atlas Copcos årsredovisning (Sandvik Årsredovisning
2009- Affärsidé, mål och strategier; Atlas Copco Årsredovisning 2009 – Vision och Affärsidé, s. 8
ff.) År 2008 fick Atlas Copco 36 poäng och placerade sig på 14 plats för sin årsredovisning och
Sandvik fick 32,5 poäng och en 26 plats av då 48 tävlande i stora bolag.
(www3.sandvik.com/ar/09/sv/koncernchefenskomm/sandvik_ar_val_forb.html).
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Grunden till en bra aktieaffär är korrekt information om börsföretagen och där är årsredovisningen
det främsta beslutsunderlaget. För att kunna sälja, köpa eller behålla en viss aktie krävs bra
information, vilket ligger som grund för beslutsunderlaget. För att värdera informationen på rätt sätt
erfordras en fundamental kännedom och uppfattning för ett företags verksamhet samt vilka
omständigheter som har inverkan på bolaget positivt och negativt. Det är vid detta tillfälle som det
är bra att använda sig av årsredovisningen. Det är de delar som behandlar bolagets verksamhet,
känslighetsanalyser osv. som oftast anses som den bästa information som går att komma över
företaget och det har sin grund i att årsredovisningar allmängiltigt kommit att bli allt bättre under de
senaste årtiondena. Detta är bl.a. till följd av de tävlingar vi som tidigare nämnts angående utseende
av den Bästa årsredovisning bland börsföretagen. (www.privataaffarer.se/aktier/200805/arsredovis
ningen-ar-grunde/index.xml).
5. Identifiering av potentiella varningssignaler
Det är en revisors skyldighet att vid årets slut underteckna att allt har gått rätt till i bolagen De
företag som dominerar inom revisionsbranschen är i synnerhet fyra stycken: KPMG, Deloitte, PWC
och Ernst & Young. Dessa fyra brukar även kallas för ”The big four” med en omsättning över 10
miljarder kr varje år. Efter en undersökning av Svenska Dagbladet har det visat sig att dessa fyra
företag utöver ett starkt oligopol för Stockholmsbörsens bolag eftersom de reviderar mer än 90 %
av börsbolagen.
Enligt Svenska Dagbladet har dessa fyra bolag de senaste fem åren genomfört 750 000 revisioner,
där enbart två av företagens revisorer fått sin auktorisation preskriberad av Revisorsnämnden, dvs.
branschens statliga tillsynsmyndighet. Detta betraktas vara en tämligen oklanderlig händelse vilket
leder till att dessa fyra bolag utgör en kvalitetsstämpel för de företag som väljer att anlita dem. Som
tidigare nämnt anlitar Sandvik KPMG medan Atlas Copco anlitar Deloitte, de två största bolagen av
de fyra i Sverige är ordnat efter anställda dock PWC samt Ernst & Young. (www.affarsvarlden.se/
affarsjuridik/article2598390.ece).

4.1.3 Finansiell analys
Sandvik
I en artikel publicerad 2010-10-29 tillhörande placera.nu skriver Daniel Svensson att ”Sandvik inte
gick så bra som analytikerkåren hoppats under tredje kvartalet, om man bortser från att
försäljningen var marginellt högre än väntat.” När de prognoserna som satts jämfördes missade
Sandvik med 2, 11 samt 6 % på orderingång, rörelseresultat samt vinst per aktie. Tredje kvartalet år
2010 slutade omsättningen med en ökning på 21 % till 20,2 miljarder för Sandvik samtidigt som
rörelseresultatet ökade från 51 Mkr till 2 532 Mkr samt vinsten till 1,33 kr per aktie (-0,15). Fastän
Sandvik hade väldiga ökningar nåde de inte upp till förväntningarna, vilket visar på hur högt dessa
hade satts upp på Sandvik och de andra verkstadsbolagen. Sandvik förvånade dock med ett
toppenresultat vid det andra kvartalet med en marginal på hela 16,8 %, vilket anses vara en
bidragande anledning till högt ställda prognoser inför tredje kvartalet.
Tredje rapporten från Sandvik får dem att stå ut bland verkstadsbolagen då bl.a. Atlas Copco och
SKF istället överträffat förväntningarna. Svensson talar ändå om att Sandvik inte ser några signaler
på avtagande återhämtning på bolagets marknader och mest stimulerande är som tidigare tagits upp
Kina. För Sandvik får tredje kvartalet ses som ett avslag och Svensson menar på att det är realistiskt
att kapa vinstprognoserna med 5 %, eftersom det sällan är fördelaktigt för en aktie när trenden av
prognoshöjningar bryts. En 5 % minskning av prognoserna ger en värdering av företaget på 13,3
gånger 2011 års vinst, enligt Svensson. Vidare menar Svensson att handla till en högre värdering
kan endast ses som rimligt vid en långsiktig investering till 2012 års väntade resultat. Aktiepriset
vid artikelpublicering ovan var 100 kr och positionen antog neutral. (www.avanza.se/aza/press/
press_article.jsp?article=173203). Även Linda Cederberg som publicerade en artikel samtidigt i
Veckans Affärer, börs om kvartalsrapporten, nämnde de prognoserna som inte var uppnådda . Hon
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pekade däremot på att dagens minskning förmodligen endast var en kortvarig förändring snarare än
början på en ny fast som pekar nedåt. (www.va.se/vabors/2010/10/29/sandvik-missar-malet/).
I Arbetarbladet den 14 december så kom nästa rapport där Anders Eklund skrev att verkstadsbolag
som Sandvik, SKF och Atlas Copco ökat kraftfullt på Stockholmsbörsen under år 2010. Vidare
skriver Eklund att Sandvikaktien inte har rått över en högre notering sedan år 2007, då aktien var
uppe i 140 kr, än vad man hade på måndagen den 13 december med 128 kr, (2011-01-05 129 kr).
Som tidigare presenterats har Sandvik tagit in nya stororder och Swedbank tror att det fortfarande
finns utrymme för uppgång. Swedbank höjde i början på december sin riktkurs till 140 kr ifrån 120
kr och Mats Liss på Swedbank säger att det är ordrar till gruvor och kärnkraftverk som gett
utrymmet.(www.arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.2576638-sandvikaktien-upp-30-%-pa-sexveckor).
Swedbanks nästa analys släpptes den 22 december när de åter igen valde att höja riktkursen, till 145
kr. Anledning till att ännu en höjning av riktkursen verkställdes var Sandviks förvärv av Shanghai
Jianshe Luqiao Machinery. Detta summerar ett varumärke till gruvverksamheten och Swedbank
anser att man ännu mera ökar tillfällena att ta del av den kraftiga ökningen inom ett par delar av
mittensegmentet i Kina. (www.bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/analysis/analysis.page?magic
=(cc% 20(orgi d 2 0134)%20(id%20urn:newsml:six.se:20101222:SIXN_638288:1))).
Även på Sandviks hemsida finns analytikerprognoser vilka är kalkylerade av Inquiry Financial
Intelligence och baserar sig på resultatet som ges av de analytiker som följer Sandvik. De åsikter
och prognoser som analytikerna gör med avseende på Sandvik, är endast analytikernas egna
yttranden och prognoser, och representeras inte av Sandvik.1
Vid aktiepriset 129 kr (2011-01-05) såg fördelningen hos de 32 analytikerna ut som nedan.

Figur 5: Fördelning av rekommendationerna

2

Sedan oktober har rekommendation för sälj ökat enligt tabellen nedan, där prognoserna redovisas på
en skala där 1 motsvarar köp och 5 motsvarar sälj. Rekommendationerna är dock fortfarande att
hålla kvar aktierna om man har några.
okt.

nov.

dec.

jan.

2,76

2,62

2,74

2,74

1 Köp

7

8

8

8

2 Övervikt

3

4

3

3

11

10

12

12

4 Undervikt

6

5

5

5

5 Sälj

2

2

3

3
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Figur 6: Visar alla unika rekommendationer under utvalda perioder
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3

Sandvik, Investerare, Extern analys, Analytikerprognos,
(http://www.sandvik.se/sandvik/0010/Internet/se03369.nsf/GenerateTopFrameset?ReadForm&menu=&view=http%3A//
www.sandvik.se/sandvik/0010/Internet/se03370.nsf/Alldocs/About*Sandvik*2AExpansive*Sandvik%21OpenDocument
%26Click%3D&banner=/sandvik/0010/Internet/se03369.nsf/LookupAdm/BannerForm%3FOpenDocument)
2
Ibid.
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Enligt Avanza har aktien under början av år 2011 varit upp i hela 134,90 kr men fallit igen till
129kr, vilket i själva verket hela Stockholmsbörsen gjort, haft en stark öppning år 2011 men sedan
sjunkit. Sandvik satsar på långsiktiga investeringar vilka kommer ge lönsamhet på lång sikt. Detta
fann vi på Avanza bank, där flera kortsiktiga placerare nu valt att lämna Sandvik eftersom företaget
kortsiktigt redan kan sägas ha blivit lockande igen med noteringen på 134,90 kr men nu som nämnt
avtagit kortsiktigt. (www.avanza.se/aza/aktieroptioner/kurslistor/aktie.jsp?orderbookId= 183889).
Atlas Copco
Flera källor hyllar Atlas Copco som favorit i verkstadssektorn. I en artikel till Redeye.se skriver en
partner till hemsidan att företaget har varit fullkomligt positionerat med tanke på den starka
marknadsutvecklingen inom gruvnäring och infrastruktur under 2000-talet och visat på kolossala
överskott och ett stort kassaflöde. Vid det tredje kvartalet ökade rörelsevinsten hos Atlas Copco
med 60 % och istället för en besvikelse som hos Sandvik redovisade Atlas Copco 11 % bättre
rörelsevinst än väntat. Allt har fått aktien att skjuta ordentligt i höjd och fram till tredje kvartalet
visar Atlas Copco ett börsvärde som ökat med 55 %. VD Ronnie Leten ser trots allt att Atlas Copco
uppnått ännu en fortsatt efterfrågeutveckling det inom det närmaste halvåret.
Atlas Copcos starka framfart på börsen gör att värderingen av bolaget efter tredje kvartalet låg vid
ett P/E på 20 vilket är högre än medeltalet då de tidigare år värderats kring 15 gånger vinsten. Nästa
år förväntas försäljningen öka med 11 % och rörelsevinsten hamna kring 21 % samtidigt som P/Etalet förväntas falla till 16,5. ”Det är exakt lika högt som Sandvik och Alfa Laval enligt databasen
Factset. Skillnaden är att Sandvik och Alfa Lavals marginaler väntas uppgå till 16-18 % och
dessutom är tillväxten lägre hos båda”. (www3.redeye.se/partneranalys/37181).
Atlas Copco sägs ha överstiget vinstförväntningarna de fem senaste kvartalen och det anses inte
vara otänkbart att de fortsätter så varför Atlas Copco just nu anses vara den som är favorit före
Sandvik och Alfa Laval. Atlas Copcos kraftfulla framsteg på metaller påstås även den främja
företaget mer än Sandvik eftersom de anses mer framträdande inom segmentet där maskiner säljs
med extremt höga marginaler.
Artikeln sammanfattas med att trots den höga värdering som gjorts av bolaget blir slutsatsen den att
det är läge för köp av Atlas Copcos aktie. Författaren av artikeln menar på att skall man ha ett
verkstadsbolag i sin aktieportfölj så ska man definitivt välja Atlas Copco. (www3.redeye.se/
partneranalys/37181). En annan hyllning till Atlas Copco kom från Bo Eloff i en artikel i
Aktieexperterna den 20 december år 2010 vilken i stort sett innehöll samma argument och slutsatsen
köp. (www.aktieexperterna.se/analyser/atlascopco).
Den fjärde januari kom första aktietipset för året på placera.nu från placeraredaktionen, vilket de
kallar 10 köpvärda aktier i kalla januari. I listan över köpvärda aktier har de under hösten haft ett
fördelaktigt område mot verkstadsbolag men i januari finner de tre händelserika aktier även i andra
områden. Listan för januari anger tio köpvärda aktier i januari, på sex till tolv månaders sikt med
medelmåttlig risknivå och inte överraskande har de Atlas Copco med på listan.
(www.avanza.se/aza/press /press_article.jsp?article=186323).
Senaste rekommendationen för Atlas Copco kom dock så sent som den sjunde januari år 2011. I
analysen daterad den sjunde januari sänker SEB Enskilda sin rekommendation för Atlas Copco till
håll kvar ifrån tidigare köp. Däremot väljer de att höja riktkursen från tidigare 165 till 180 kr
meddelar Jonas Aronsson vid nyhetsbyrån Direkt. (www.redeye.se/nyheter/atlas-copco/atlas-copcoseb-enskilda-sanker-till-behall-kop). (Riktvärdena gäller Atlas Copcos A – Aktie, alltså röstbar
aktie – vilket är den vi kommer följa i resten av uppsatsen).
3
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En titt på nyckeltalen för de två bolagen visar följande:
Sandvik


Nyckeltal räknade från Årsredovisning 2009 med börskurs 86kr och antalet aktier 1186
300 000st är: (http://www3.sandvik.com/ar/09/sv/finansiellanyckelt/finansiella_
nyckelt.html)

P/E – (-)

Aktiens pris (börskursen) i förhållande till vinsten per aktie
(86kr/-2,24kr) ger ett negativt P/E-tal. (http://www3.sandvik.com/ar/
09/sv/aretikorthet/aret_i_korthet.html).

P/S – 1,42

Pris per aktie/Omsättning per aktie
(86kr/(72000MSEK/1186 300 000st))
Pris/(Omsättning delat med antalet aktier vid 2009 års slut).
(www3.sandvik.com/ar/09/sv/dettaarsandvik/detta_ar_sandvik. html).

P/BV – 3,41

Företagets aktiekurs i förhållande till det egna kapitalets balansvärde per
aktie (Book value) i den senaste årsredovisningen. Det bokförda värdet
är de totala tillgångarna i företaget minus skulder
(86kr/(29957MSEK/1186 300 000st))
Pris/(Eget kapital delat med antalet aktier vid 2009 års slut).
(www3.sandvik.com/ar/09/sv/redovisningkoncern/forandringarieget/fora
ndringar_i_eget.html).

P/CF – 16,67

Pris per aktie/Kassaflöde per aktie
(86kr/(6119MSEK/1186 300 000st))
Pris/((Kassaflöde efter investering) delat med antalet aktier vid 2009 års
slut). (www3.sandvik.com/ar/09/sv/redovisningkoncern/kassaflo
desanalys/kassaflodesanalys.html).

Atlas Copco A


Nyckeltal räknade från Årsredovisning 2009 med börskurs 105kr och antalet aktier 1215
909 704st är: (Atlas Copco–Årsredovisning 2009 i PDF, s. 134-135)

P/E – 20,43

Aktiens pris (börskursen) i förhållande till vinsten per aktie.
(105kr/5,14kr) (Atlas Copco–Årsredovisning 2009 i PDF, s. 14).

P/S – 1,99

Pris per aktie/Omsättning per aktie
(105kr/(64000MSEK/1215 909 704st))
Pris/(Omsättning delat med antalet aktier vid 2009 års slut).
(Atlas Copco–, Årsredovisning 2009 i PDF, s. 2).

P/BV – 4,97

Företagets aktiekurs i förhållande till det egna kapitalets balansvärde per
aktie (Book value) i den senaste årsredovisningen. Det bokförda värdet
är de totala tillgångarna i företaget minus skulder.
(105kr/(25671MSEK/1215 909 704st))
Pris/(Eget kapital delat med antalet aktier vid 2009 års slut)
(Atlas Copco–Årsredovisning 2009 i PDF, s. 39)
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P/CF – 9,40

Pris per aktie/Kassaflöde per aktie
(105kr/(13590MSEK/1215 909 704st))
Pris/((Kassaflöde efter investering) delat med antalet aktier vid 2009 års
slut) (Atlas Copco–Årsredovisning 2009 i PDF, s. 40)

Jämförelse Sandvik – Atlas Copco
En jämförelse mellan Sandviks och Atlas Copcos aktier den senaste 6 månadsperioden visas i
grafen nedan som kommer från Sandviks hemsida, där Sandvik motsvaras av blått och Atlas Copco
av grönt.

Figur 7: Jämförelsegraf Sandvik – Atlas Copco (www.sandvik.se)

Grafen jämförelsedel är daglig ändring utifrån en jämförelse av en utveckling enligt följande tabell:
Jämförelse av utvecklingen: 2010.7.7 - 2011.1.6
Avkastning Startkurs
Senaste

Högst

Lägst

Sandvik

+35,08 %

95,50

129,00

134,90

85,85

Atlas Copco

+40,46 %

116,40

163,50

172,70

111,10

Figur 8: Jämförelsetabell Sandvik – Atlas Copco (www.sandvik.se)
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4.1.4 Värdering
Framtagande och applicering av Peer-Group
Vid genomförandet av en jämförande värdering av Sandvik och Atlas Copco finns två
jämförelsegrupper. En så kallad Peer-Group till Sandvik och en så kallad Peer-Group till Atlas
Copco. Varje Peer-Group innehåller jämförbara företag i form utav de närmaste konkurrenterna
vilket är fyra stycken + Sandvik eller Atlas Copco vilket ger totalt fem företag. Detta får anses som
ett normalt antal företag i varje Peer-Group.
Valda prismultiplar som insamlats för varje Peer-Group är fyra stycken: P/E, P/S, P/BV samt P/CF.
Dessa ger jämförelsevariabel: vinst, omsättning, bokfört eget kapital samt kassaflöde. Alla
insamlade prismultiplar hos Sandvik och Atlas Copco samt konkurrenterna kommer från deras
respektive årsredovisning 2009.4

Atlas Copco
Caterpillar
Furukawa
Boart Longyear
Bucyrus
Medel

Peer-Group för Sandvik
P/E
P/S
P/BV
P/CF
20,43 1,99
4,97
9,4
39,86 1,68
4,07
6,67
23,9
1,9
0,9
8,47
Not1
1,69
1,77
22,18
13,42 1,59
3,11 Not2
24,40 1,77
2,96
11,68

Peer-Group för Atlas Copco
P/E
P/S
P/BV
P/CF
Sandvik
Not3 1,42
3,41
16,67
Caterpillar
39,86 1,68
4,07
6,67
Furukawa
23,9
1,9
0,9
8,47
Boart Longyear
Not1
1,69
1,77
22,18
Bucyrus
13,42 1,59
3,11 Not2
Medel
25,73 1,66
2,65
13,50

Not 1: Boart LongYear visade upp en total förlust år 2009 vilket gav en negativ utdelning (ingen
utdelning, vinst per/aktie) och ett negativt P/E (-0,59) därför har detta värde uteslutits från
beräkningarna. (www.viewer.zmags.com/publication/b46fc9f8#/b46fc9f8/1).
Not 2: Bucyrus visade upp ett negativt kassaflöde för år 2009 vilket gav extremvärde (66,32) för
p/cf därför har detta värde uteslutits från beräkningarna. (www.investors.bucyrus.com/media
/122272/2009annualreport.pdf?d=1294607092301).
Not 3: Sandvik visade år 2009 ett resultat per aktie på -2,24 vilket gav ett negativt P/E-tal, därför
har detta värde uteslutits från beräkningarna. (www3.sandvik.com/ar/09/sv/aretikorthet/
aret_i_korthet.html).

4

Årsredovisningar 2009 för Caterpillar, Furukawa,
http://www.caterpillar.com/cda/files/2489820/7/YELA0821+%28back%29_print+version.PDF ; Boart LongYear
http://www.furukawakk.co.jp/pdf/FurukawaAR2010F.pdf , http://viewer.zmags.com/publication/b46fc9f8#/b46fc9f8/1;
Bucyrus, http://www.investors.bucyrus.com/media/122272/2009annualreport.pdf?d=1294607092301
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En slutlig applicering av Peer-Group värden på Sandvik och Atlas Copco görs genom att man
räknar fram Sandviks och Atlas Copcos vinst, omsättning, bokfört eget kapital samt kassaflöde
genom att dela aktiepriset med respektive företags multipel för att sedan ta detta värde multiplicerat
med Peer-Groupens värde istället. Enligt exempel med Atlas Copcos P/E-värde: Atlas Copcos
aktuella aktiepris vid årsredovisning 2009, 105 delas med P/E 20,43 vilket ger 5,139. Sedan tar vi
5,139 och multiplicerar med Peer-Group värdet 25,73 och vi får då 132,24.
Applikation av Peer-Group värden på Sandvik
Inget P/E appliceras eftersom Sandviks värde inte är med i tabellen:0
Om P/S-Medel 1,77 appliceras på Sandvik fås aktiekurs:
107,19
Om P/BV-Medel 2,96 appliceras på Sandvik fås aktiekurs:
74,65
Om P/CF-Medel 11,68 appliceras på Sandvik fås aktiekurs:
60,26
Medel aktiekurs:

80,70

Om endast Atlas Copcos nyckeltal appliceras på Sandvik fås aktiekurs: 98,11
Applikation av Peer-Group värden på Atlas Copco
Om P/E-Medel 25,73 appliceras på Atlas Copco fås aktiekurs:
Om P/S-Medel 1,66 appliceras på Atlas Copco fås aktiekurs:
Om P/BV-Medel 2,65 appliceras på Atlas Copco fås aktiekurs:
Om P/CF-Medel 13,50 appliceras på Atlas Copco fås aktiekurs:

132,24
87,59
55,99
150,8

Medel aktiekurs:

98,13

Om endast Sandviks nyckeltal appliceras på Atlas Copco fås aktiekurs: 111,06
Avkastningsvärdering
För att relatera dessa siffror ytterligare till verkligheten kan dessa värden från jämförande värdering
relateras till värden utifrån en avkastningsvärdering med kassaflödesanalys samt
avkastningsvärdering med resultatanalys.
Vid avkastningsvärdering utifrån resultatet så krävs det att företaget går med vinst under
kalkylperioden annars erhålls ett värde som är negativt och du kan inte erhålla ett rimligt värde på
företaget. (Lundén 2010, s.80 f.).
År 2009 redovisade Sandvik AB ett förlustresultat.
(http://www3.sandvik.com/ar/10/sv/redovisningkoncern/resultatrakning/resultatrakning.html).
För att visa på skillnaden i uträkning och resultat mellan avkastningsvärdering och jämförande
värdering återfinns 2010 års resultat för Sandvik och Atlas Copco i uträkningarna när det gäller
avkastningsvärdering utifrån resultatet medan 2009 års värden används vid kassaflödesvärderingen.
Som nämnt tidigare, under värdering, består kalkylräntan av tre olika delar, riskfri ränta,
värderarens riskpremie samt riskmultiplikatorn. Den riskfria räntan i beräkningarna nedan, bygger
på en femårig statsobligation. Räntan på en statsobligation fås av riksbanken och år 2009 var medel
för en 5-årig 2,5157 %. (www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16740).
Riskpremien som används i denna studie bygger på undersökningen som PWC gjort om allmänt
accepterade nivåer på en riskpremie där 4,5 % är rimlig för större företag så som Sandvik och Atlas
Copco. Riskmultiplikatorn även kallad betavärde vilket är den tredje parametern, kan tas fram för
börsaktier, genom att du tittar på hur mycket ditt företags börskurs förändras jämfört med börsen
som helhet. (Lundén 2010, s. 96 ff. ). Det är också vanligt att betavärde kan återfinnas i databaser
och i en sådan har vi för industriföretag återfunnit ett medelvärde om 0,96. (www.pages.stern.nyu.
edu /~ adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html). Kalkylräntan för Sandvik och Atlas Copco
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återfinns därför genom att multiplicera Rm 0,96 med Rp 4,5 % vilket blir 4,32 %, som sedan
adderas med Rr 2,5157 % = 10,867824, dvs. ca 11 %.
Genom att studera Sandviks resultat från år 2010: 6943 000 000 kr och dividera denna summa med
kalkylräntan på 11 % erhålls ett företagsvärde om: 63118181820 kr. Detta värde divideras
ytterligare med antalet aktier i bolaget år 2010: 1186 300 000 st. för att få aktievärde. Värdet som
kan utläsas efter uträkning är ett aktievärde på 53,21 kr för Sandvik AB. (www3.sandvik.com/ar/10/
sv/redovisningkoncern/resultatrakning/resultatrakning.html).
Genom att studera Sandviks fria kassaflöde istället för resultatet år 2009 från P/CF: 6119 000 000kr
och dividera denna summa med en kalkylränta om 11 % fås ett företagsvärde om 55627272730 kr.
Detta värde divideras ytterligare med antalet aktier i bolaget år 2009, 1186 300 000st för att få
aktievärde. Värdet som kan utläsa efter uträkning är ett aktievärde på 46,89 kr för Sandvik AB.
Gör vi precis detsamma för Atlas Copco fås Atlas Copcos resultat från år 2010: 9944 000 000 kr.
(http://www.atlascopco.com/se/Investorrelations/Keyfigures/Incomestatement/index.asp). Resultatet
divideras med kalkylräntan om 11 % och då fås ett företagsvärde om: 90400000 000 kr. Detta värde
divideras ytterligare med antalet aktier i bolaget år 2010, 1 229 613 104 st. för att få ett aktievärde.
(http://www.atlascopco.com/se/Investorrelations/ACshares/Sharedata/Index.asp). Värdet som kan
utläsas efter uträkning är ett aktievärde på 73,52 kr för Atlas Copco AB.
Genom att vidare studera Atlas Copcos fria kassaflöde istället för resultatet år 2009 från P/CF:
13590 000 000 kr och dividera med kalkylräntan på 11 % fås ett företagsvärde om: 123545454500
kr. Detta värde divideras ytterligare med antalet aktier i bolaget år 2009 1215 909 704 st. för att få
ett aktievärde. Värdet som kan utläsas efter uträkning är ett aktievärde på 101,61 kr för Atlas Copco
AB.
För att prognosen över företagsvärdet skall bli så korrekt som möjligt skall prognoser över resultat
och kassaflöden tas fram helst för ett antal år. Varje års avkastning diskonteras sedan till nuvärde
och företagets värde blir summan av dessa delvärden. Som vi räknat ovan är en förenklad variant
som brukar ge bra precision och den går ut på att endast en uthållig avkastningsnivå tas fram istället
för en prognos över de kommande åren. Kalkylräntan man väljer att arbeta med skall utgöras utav
den räntesats som anses rimlig för investeringen. (Lundén 2010, s.80-112).
Det har stor betydelse vilken kalkylränta som väljs eftersom avkastningen divideras med
kalkylräntan. För att återge vilken stor påverkan olika kalkylräntor har återfinns en
känslighetsanalys för Sandvik och Atlas Copco beroende på kalkylränta nedan.
Känslighetsanalys kalkylränta
Optimistisk ränta
Realistisk ränta
5%
11%

Pessimistisk ränta
17%

Företagsvärde, Sandvik kassaflöde

103,16 kr

46,89 kr

30,34 kr

Företagsvärde, Atlas Copco kassaflöde

223,54 kr

101,61 kr

65,75 kr

Figur 9: Känslighetsanalys kalkylränta (Källa: Egen)

4.2 Svar från frågeformulären
Som tidigare nämnt skickades frågeformulär ut till sammanlagt sex personer som på ett eller annat
sätt förmår att utföra företagsvärderingar. Vid det första utskicket erhölls dock svar från endast två
av analytikerna, en av dessa är analytikern som jobbar på Mellansvenska handelskammaren och den
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andra respondenten är analytikern som jobbar på Sveriges Finansanalytikers Förening. Vid det
andra utskicket svarade ytterligare fyra respondenter och dessa var från aktieanalytiker som är vana
att göra aktievärdering av Sandvik och Atlas Copco. Nedan har en sammanställning gjorts av de
erhållna svaren från frågeformulären.
Företagsvärdering är ett mycket brett område och kommer till pass i så oerhört många situationer
vilket kan vara en anledning till att våra respondenter tyckte att frågorna behövdes ge tid att fundera
på.
Ordet företagsvärdering förknippas som svårt och väldigt individuellt. De största nackdelarna och
fördelarna med företagsvärdering kan inte direkt anges eftersom det är olika situationer som avgör.
Vissa fördelar återfinns dock i svaren som anger att man åtminstone försöker göra en genomtänkt
värdering, nackdelar som anges med värderingen är att den allt för ofta anses bli subjektiv och
teoretisk.
Fundamental analys anses alltid vara grunden till en värdering men det förespråkas även att teknisk
analys säkert kan fungera i vissa lägen. Enligt svaren på frågeformulären utelämnas teknisk analys
allt som oftast.
Som värderingsmetod anses jämförande värdering vara ypperlig att börja med för att från allra
första början välja ut lämpliga företag innan du går in och gör en grundligare fundamental analys.
En respondent tyckte dessutom att man var tvungen till att utföra en jämförande värdering för att
man skulle kunna rekommendera ett bra aktieköp.
Jämförande värdering anses som viktig, vilka nyckeltal som bör användas anses beror på vilken typ
av företag, bransch, typ av redovisning etc. som företagen använder sig utav och därför kan inte
anges vilka nyckeltal som en jämförande värdering bör innehålla. Förslag på några nyckeltal som
rekommenderades av analytikerna i undersökningen är: P/E (Aktiekurs/vinst per aktie), EV/EBIT
(företagsvärde/resultat före räntekostnad och skatt), EV/Sales (företagsvärde/försäljning) och
skuldsättning (Justerade skulder/justerat eget kapital).
Det anses mycket väl att en jämförande värdering kan ersätta en substansvärdeanalys eller
avkastningsvärdeanalys om det skulle anses vara för tidskrävande. Här tipsar analytikerna om att
det går lättare att skifta metod för vissa typer av verksamheter. Alla värderingsmetoder hänger mer
eller mindre ihop vilket gör att en klar rekommendation om vilken vi skall ta till inte kan ges. En
jämförande värdering ansågs av en analytiker som passande på Sandvik och Atlas Copco just för att
de är så genomlysta företag.
Till svar fick vi även att en företagsvärdering av Sandvik kan vara både lätt och svår. Det anses
lättare att göra en värdering av Sandvik än andra mindre företag eftersom informationen som finns
tillgänglig, alltså extern information är så oerhört mycket större än för mindre företag. Samtidigt
kan ett stort företag även vara till nackdel vid värderingen eftersom det anses svårare att hitta något
”eget”. Dessutom är Sandvik och Atlas Copco båda två globala företag vilket gör det dels svårt att
få en fullständig genomlysning av vad de gör och att efterfrågan är styrd globalt snarare än lokalt.
Vad gäller köp av Sandvik eller Atlas Copco aktier ville inte respondenterna lämna några
rekommendationer. Flera av analytikerna tyckte dock att båda bolagen är Ok som investeringar
även om de inte ansågs vara några favoritval just nu i januari år 2011 eftersom de har gått upp
väldigt mycket under år 2010. Flera svar pekade på att det skall vara attraktivt och rätt värderat när
man väljer att slå till.
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Det var endast några av respondenterna som utgav aktietips gällande undervärde eller övervärde
och orsaker därom. Däremot ansågs det lämpligt att kunna lämna ett tips till ett bra aktieköp utifrån
endast en värdering av bolaget. Hur pålitlig endast en jämförande värdering är, tyckts dock inte gå
att svara på. Den största orsaken till att Sandviks respektive Atlas Copcos aktie är undervärderad på
börsen i jämförelse med ett värde efter en värdering ansågs utav några analytiker vara osäkerhet om
efterfrågeutvecklingen. Största orsaken till att Sandviks respektive Atlas Copcos aktie är
övervärderad i jämförelse med ett värde efter en värdering skulle istället kunna vara en
övertro på global tillväxt enligt svaren från frågeformulären.
Flera analytiker pekar på att olika modeller kan ge olika svar och att t.ex. en kassaflödesvärdering
kan ge högre värden än en relativvärdering. En analytiker uttrycker klart att han inte anser att Atlas
Copco eller Sandvik är undervärderade på börsen idag, januari år 2011.
Respondenten från finansanalytikernas förening anger att han besitter all information han skulle
kunna tänkas behöva använda för att genomföra en företagsvärdering av Sandvik respektive Atlas
Copco idag. Han anser dock att han för en värdering gärna även skulle vilja ha någon ytterligare
information eller kunskap som andra inte har. Respondenten på handelskammaren uppger däremot
att detta inte direkt är hans huvudsakliga område. Svaren från analytikerna som är inriktade på att
analysera Sandvik och Atlas Copco besitter alla tillräckligt med information, eller åtminstone
hoppas de göra det. Informationen till företagsvärderingar av Sandvik eller Atlas Copco hämtas via
officiell information men analytiker försöker även hämta information ifrån företagen själva,
makroanalytiker, konkurrenter, kunder m.fl.
Hur lång tid en värdering av bolagen skulle ta anses vara lite olika eftersom det är så mycket som
spelar in, bransch, konkurrenter samt finansiell information och arbetsmetod, vilket skiljer sig åt
mellan våra respondenter. Helt klart är att analytikerna som speciellt analyser Sandvik och Atlas
Copco lämnar snabbare värderingar. En utav analytikerna uppger att han följt bolagen så länge som
24 år och har därmed alla sina värderingsansatser redan klara medan flera av dem talar om att de
bara behöver uppdatera sina modeller.
Hur ofta analytikerna skulle behöva göra en värdering för att kunna föreslå ett aktuellt köp beror på
om någon förutsättning ändrats eller inte sedan den senaste värdering gjordes och som den tidigare
värderingen grundats på. Av svaren att döma är en kontinuerlig bedömning av bolagen optimal. Det
viktigaste är dock att följa upp om det är någonting nytt som har hänt. En värdering lämnas när det
begärs av en kund.
En sammanfattande bedömning av det som erhållits från respondenterna är svårt att avbilda i en
tabell eftersom undersökningen har grundats på ett frågeformulär med huvudsakligen kvalitativa
frågor där frågorna dessutom inte hade fasta svarsalternativ. Därför kommer en kort skriftlig
bedömning att beskriva vad svaren från respondenterna har bidraget till studien. Av respondenterna
kunde utläsas att företagsvärdering har både sina nack- och fördelar. Vidare ansågs det att den
fundamentala analysen är grunden till att kunna utföra en värdering. Respondenterna angav också
att den jämförande värdering, som även har används i studien, är väldigt viktig. De berörde även
några nyckeltal som de tyckte att ett sådan kunde innehålla, detta kan även tänkas på till en vidare
studie, att de som inte inkluderas denna gång kan göras vid en annan studie. Respondenterna
nämnde även att det var helt ok med att investera i de båda företagen och detta bidrog till en ökad
säkerhet i en av frågorna i studien. Vidare nämner de flesta att de är mycket som spelar in när man
ska värdera aktier och de pekar på vikten av att alltid uppdatera sina siffror för att kunna göra en
aktuell värdering.
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 Analys
I detta kapitel presenteras analysen som gjorts av empirin och dens koppling till de teoretiska
modellerna.
Företagsvärderingen utav Sandvik AB och Atlas Copco AB har genom en fundamental analys
tillslut resulterat i en mer specifik aktievärdering utav Sandvik och Atlas Copco som vi nu måste
analysera. Det uträknade resultatet, precis som alla andra resultat från annan fundamental analys har
sin början i en strategisk analys för att därefter byggas vidare i redovisningsanalysen och till sist i
den finansiella analysen. Därför inleds detta kapitel först med att analysera den strategiska
trovärdigheten bakom resultaten som erhållits i empirin.

5.1 Strategisk Analys
Den strategiska analysen syftar till att bestämma faktorerna som påverkar ett företags vinst, oftast
och som har gjorts i denna uppsats så har detta skett genom en branschanalys och en
konkurrensanalys. En branschanalys går igenom fem konkurrensfaktorer vilka påverkar ett företag
och hur det för sig och tar sig i branschen. Beroende på vilken bransch vi har så är krafterna olika
starka, alltså de påverkar det aktuella företaget olika starkt och beroende på vilket företag vi har så
handskas det med krafterna på lite olika sätt. Studien bygger på gruvbranschen eftersom det är
Sandviks största fakturerade segment. Därmed är det inte sagt att gruvbranschen är den absolut
lämpligaste branschen vid en företagsvärdering utav Sandvik. Som teorin säger så skall ett företag
som agerar inom flera olika branscher helst analyseras i alla sina branscher och om inte den
möjligheten finns så skall värderaren endast värdera den delen som ingår i analyserad bransch. Här
ter det sig snart att det är rätt så svårt att uppfylla så mycket på kort tid och att dela ett börsvärde
som anges på börsen i flera olika segment för att uppfylla branschindelningen man valt att göra
torde vara mer riskfyllt än att endast analysera en bransch, om det ses till trovärdigheten i resultatet.
Strategisk analys ger mycket mer information än bara den vardagliga informationen som ges om
företag på börsen och som normalt verkar som investeringsgrund. Den strategiska analysen visar på
ett djup hos branschen och dess verkande företag. Sandvik och Atlas Copco är befintliga
konkurrenter tillsammans med Caterpillar, Furukawa, Boart LongYear och Bucyrus. Sandvik och
Atlas Copco är störst på marknaden och de är dessutom de företag som direkt slåss om samma
kunder medan de andra fyra endast överlappar till viss del. Sett till teori om stabil bransch så är
gruvindustrin relativt stabil då utspel från de mindre konkurrenterna inte tas på särskilt stort allvar.
Att Caterpillar lagt bud på Bucyrus orsakade ingen uppståndelse hos Sandvik eller Atlas Copco,
vilket kan komma ifrån att de vet hur de skall handskas med kraften från befintliga konkurrenter.
Branschen är expansiv men Sandvik och Atlas Copco vet vart de skall plocka sina marknadsandelar
och fruktar inte befintlig konkurrens.
De svenska bolagens kraft ligger på att utarbeta en strategi för att bemöta nya konkurrenter som
kommer in på marknaden. Stordriftsfördelarna får överlag anses skydda befintliga bolag i branschen
eftersom detta gör inträdeshindren höga. Det som dock visar sig är att kinesiska bolag tar sig in i
några segment genom sammanslagningar med större bolag eftersom stordriftsfördelarna då är borta.
Att nya bolag och dessutom inom landet verkande bolag kommer in på marknaden gör att
konkurrensen ökar och vinstpotentialen sjunker. Kinesiska bolag stoppas inte av flera av de andra
inträdeshindren eftersom de redan har tillgång till flera distributionskanaler och statlig hjälp. Om
Sandvik och Atlas Copco inte kan stå emot kraften ifrån nyetableringar i områden där de förväntas i
stort sett hämta all sin framtida inkomst så kommer framtida lönsamhet att minska. Den tredje
största gruvnationen Indonesien köper kvalitet, inom Kina är en bra strategi för Sandvik och Atlas
Copco att gå samman i lägre segment tillsammans med kinesiska bolag för att behålla
marknadsandelar.

51

Idag lever Sandvik och Atlas Copco på sin kvalitet, fördelen de har där kommer väl till pass inom
just Indonesien. Indonesien låter sig inte sänka sig ett segment för att få tag i en lägre kvalitet till ett
rimligare pris. Störst uppmärksamhet skall riktas mot substitutionsprodukter som visar tendenser till
att ha en bättre pris/nyttorelation än branschens produkt eller till de substitutionsprodukter som
produceras av branscher som tar hem höga vinster. Gällande Sandvik och Atlas Copco är det främst
ett bättre pris eller nytta gällande begagnade produkter som bör inbegripas och beaktas i strategier.
Stora företag som Sandvik och Atlas Copco strävar efter att dra in stora order. Stora order håvar in
mer pengar eftersom mycket kan sambeställas, samköras och samfraktas. Styrkan hos köpgruppen
som köper sådana stora volymer är oerhört stark och Porter (1980) rekommenderar att flera olika
köpgrupper väljs. Både Sandvik och Atlas Copco har mindre köpare också men de lyfts inte fram i
media lika stort som de stora köparna gör och påverkar inte börsvärdet.
Mäktiga leverantörer kan orsaka stor skada och därför håller Atlas Copco och Sandvik i många
trådar själv. Båda företagen har valt att jobba med endast några få leverantörer och
distributionscentraler. Dessa är specialiserade på hela kedjorna och är leverantörer åt Sandvik eller
Atlas Copco. Det finns inga direkta substitut för leverantörerna i samma storlek som Sandvik och
Atlas Copco varför leverantörerna anses vara företagen trogna och arbetar med liten makt. En utav
leverantörerna enligt Porter (1980) är den så kallade personalen och hos Sandvik och Atlas Copco
utgör personalen en utav de mäktigaste leverantörerna. Sandvik och Atlas Copcos strategi
inbegriper därför delar som etik och miljö.
Sandvik och Atlas Copco arbetar överlag efter samma konkurrensstrategi. Inom sina olika segment
strävar de efter att bli världsledande, lyckas de inte fullt ut i ett segment väljer de hellre att satsa på
ett nytt. Allt anses ha med lönsamhet att göra. Sandvik och Atlas Copco kan utifrån sin strategi inte
räkna med en kostnadsöverlägsenhet eftersom den ofta bygger på att man besitter stora
marknadsandelar, vilket man inte nödvändigtvis gör om man lämnar flera segment. En annan
konkurrensstrategi som man kan välja är differentiering, hur mycket kan man differentiera sig innan
man förlorar kunder på att man är för inriktad? Differentiering överlag är dyrt vilket kan vara en
orsak till att det inte är den huvudsakliga strategin hos företag så som Sandvik och Atlas Copco.
Företagen Sandvik och Atlas Copco arbetar enligt fokusering, de inriktar sig alltså på att vara bäst i
ett segment, Porter (1980) menar på att detta kan minska lönsamheten och försäljningsvolymen.
Hos Sandvik och Atlas Copco byts därför segmenten med tiden ut eller så byggs de ut för att öka
möjligheten till lönsamhet och försäljningsvolym.

5.2 Redovisningsanalys
Till hur många procent en analytiker kan lita på att siffrorna, vilka är placerade i den så kallade
Peer-Group, verkligen stämmer avgörs genom den så kallade redovisningsanalysen. Därför spelar
redovisningsanalysen en stor och viktig roll om den utförs på ett bra sätt. Det finns egentligen fem
steg enligt Nilsson m.fl. (2002) som kan guida oss igenom en årsredovisnings trovärdighet. En
årsredovisning är inte en bunt med papper innehållande siffror, analysen visar på mycket mer om
företagen än så.
Enligt första steget skall de huvudsakliga redovisningsprinciperna kollas vilka återfinns till störst
del under rubriken väsentliga redovisningsprinciper när vi tittar på Sandviks och Atlas Copcos
redovisning. Punkt två behandlar skattningar och här skiljde sig inte mycket åt mellan Sandvik och
Atlas Copco.
Sandvik och Atlas Copco följer IFRS och deras redovisningsprinciper skiftar enligt
årsredovisningen endast på grund utav lagändring. Både Sandvik och Atlas Copco redovisar att de
uppfyller det oberoende som skall gälla mellan ledning och aktieägare med anledning av ledningens
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inverkan på resultatet vilket tagits upp under redovisningsstrategi. Större uppmärksamhet har därför
i empirin lagts till att analysera de rapporter som ges ut och som det kan påpekas att det skrivs
mindre i än i årsredovisningen. I tävlingen som anordnas av tidningen aktiespararna år 2009 skiljde
en poäng mellan Atlas Copco och Sandvik gällande årsredovisningen och de konkurrerar på samma
nivå.
Hur mycket information som publiceras utöver vad som är nödvändigt kan bara bedömas utifrån de
krav som finns för en årsredovisning men en tumregel är att titta efter information i noter. Mycket
information ges om Sandvik och Atlas Copcos verksamheter och strategier men en hel del ses i
regel inte som det trycks på nytt varje år. År 2009 var ett händelserikt år och extra mycket behövde
förklaras.

5.3 Finansiell Analys
Vart finns lönsamheten idag och vart kommer den finnas i framtiden? När man samlar information
om framtiden skall man ha i åtanke att företagen själv, Sandvik och Atlas Copco spår en bra framtid
med ökat lönsamhet. Självklart talar företagen bra om sitt eget och det är viktigt att även analysera
hur kritiska externa analytiker också är eftersom de även grundar sin information på utlämnad
information ifrån företagen.
Vid en finansiell analys gäller det att ta reda på var lönsamheten bygger på eller skall komma att
bygga på. Den finansiella analysen kan säga mycket mer om värdet än undervärde eller övervärde.
Det anses dock viktigt att veta vad olika analytiker bygger sitt resonemang på. Gällande Sandvik
och Atlas Copco handlar det senaste halvåret om Kina, det är i Kina som både Sandvik och Atlas
Copco kommer att räknar med att dra in störst lönsamhet framöver. Riktkurserna som ges bygger på
till stor del på den kinesiska marknaden enligt den finansiella analysen.
Skulle Kina inte generera den lönsamhet som alla förespråkar skulle börsvärdet falla. Flera
marknader kan komma att skapa lönsamhet hos företagen, främst Indonesien men kursen idag,
januari år 2011, bygger på tron om framtida lönsamhet inbegripande främst Kina.
Den finansiella informationen talar om en investering som är långsiktig med orderavslut längre
fram i tiden. Både Sandvik och Atlas Copco anses som bäst när det gäller långsiktiga investeringar
eftersom deras ordrar löper över flera år. Sandvik och Atlas Copco har följt varandra väl det senaste
halvåret och de ligger, idag januari år 2011, båda två ganska högt i aktiekurs, Atlas Copco anses
vara det säkraste kortet men båda aktierna ligger på ”håll”.

5.4 Värdering
Den jämförande värdering, som uppsatsen huvudsakligen behandlar är den modellen som är en utav
de vanligast tillämpade i praktiken när man handskas med noterade bolag.
Frågeformulärundersökningen ger också tydligt svar till att jämförande värdering är tillämplig vid
värdering utav företag när andra modeller skulle visat sig för tidskrävande.
Vad som spelar roll vid val av värderingsmetod är vilken grad av trovärdighet man vill visa i sina
slutliga beräkningar och resultat. Både teori och empiri förespråkar att två eller fler
värderingsmetoder används eller åtminstone samspråkar med varandra, eventuellt att två personer
använder samma metod för att en hög trovärdighet i resultatet skall erhållas. Uppsatsen bygger på
jämförande värdering men har inslag av avkastningsvärdering för att erhålla ytterligare beräkningar
och resultat att stödja beslut på.
Om man väljer att tillämpa jämförande värdering så gäller det att tänka på en del saker för att få så
hög trovärdighet som möjligt med vald metod. För det första så gäller det att välja jämförbara
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företag och för det andra så ger endast en värdemultipel ett högst osäkert resultat varför flera
jämförelser bör göras, alltså flera värdemultiplar bör användas.
Den Peer-Group som används i studien bygger på fyra värdemultiplar. Det är högst väsentligt att
använda flera då det är värdeåret 2009 som har använts vilket inte gav fullträff i resultat hos alla de
bolag som undersöktes. Till exempel uppkom negativt resultat hos två utav bolagen vilket tydliggör
vikten av att ha flera mätbara grunder. Vilka värdemultiplar man väljer att använda sig utav är
beroende på företag, bransch och andra faktorer enligt svaren från frågeformulären. Multiplarna i
teori och empiri i denna uppsats är framtagna enligt Nilssons m.fl. (2002) rekommendationer på
frekvent förekommande tal.
Det förespråkas att samma källa till nyckeltalen bör användas för att jämförelsen dem emellan skall
bli korrekt. Den första delen av empiristudien bygger helt på siffror från företagens årsredovisningar
och alla nyckeltal är uträknade efter samma metod. Metoden bygger på att nyckeltalen räknas fram
som ett förhållande mellan aktiekurs och utvald parameter. Därmed har det valts att dividera
aktiekurs med vinst per aktie, dividera med omsättning, dividera med kassaflöde samt dividera med
bokfört värde.
För att bedöma om framräknat resultat är att anse som så pass trovärdig att det kan ange ett nytt
värde på aktien så måste trovärdigheten i framräknade belopp analyseras. Samtliga nyckeltal bör
bedömas utifrån strategisk analys, redovisningsanalys och finansiell analys. Bucyrus och Caterpillar
är de som skiljer sig från mängden utöver Sandvik och Boart Longyear som visade på förlust och
fick ett negativt P/E-tal. Skillnader i P/E-tal i samma bransch är enligt teorin rimligt. Caterpillar och
Bucyrus värden kan förklaras av deras planerade sammanslagning. Ett framtida högt vinstkrav på
Caterpillar ger ett högre värde samtidigt som Bucyus värderas lägre framöver. Att P/E bör ligga
mellan 5-15 gör att det överlag i branschen förväntas en vinsttillväxt.
P/S-talet är det nyckeltal som skiljer sig minst mellan företagen. Det kan förklaras av att det är
nyckeltalet som minst går att manipulera. P/S–talet är bättre än P/E på så vis att det visar ett
jämförligt värde även om vinsten är negativ. P/S-tal kan vi finna mellan 0,5 och upp till 5 vilket
talar för att framräknade värden stämmer. Högst värde visar Atlas Copco, ett högt värde talar för en
hög vinstpotential medan ett lågt värde inte talar för höga förväntningar. Trots allt gör man bäst i att
köpa en aktie som har lågt P/S men stigande aktiekurs.
Det viktigaste man vill se när man analyserar kassaflödet är att företaget har ett positivt kassaflöde
och att de som företag väljer att göra något bra utav det. Kassaflödet är uträknat som Kassaflöde
från löpande verksamhet – kassaflöde från investering. Ett högt värde visar på ett lågt kassaflöde i
förhållande till priset på aktien medan ett lågt värde talar om att kassaflödet varit högt. Bucyrus
värde visar tydligt på hur talet beter sig genom ett värde som blev extremt högt, vilket har sin grund
i att kassaflödet för Bucyrus var negativt.
Det sista nyckeltalet är P/BV, bokfört eget kapital visar på i regel höga värden hos de svenska
bolagen än hos de utländska konkurrenterna. P/BV-talet bör vara 0,5-1,25 om det däremot finns
skäl att anta att det finns värden som är dolda i bolaget behöver inte ett högt P/BV-tal betyda något
negativt eller motbjudande. Enligt empirin är endast Furukawa inom intervallet med sina 0,9 medan
resterande bolag ligger över.
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 Slutsats och Diskussion
Här kommer det att anges en sammanfattande slutsats till studiens frågeställningar och det kommer
även att lyftas upp våra egna tankar och reflektioner i ämnet.
En jämförande studie mellan Sandvik och Atlas Copco skulle kunna resultera i att Atlas Copcos
nyckeltalsvärden appliceras på Sandvik, vilket ger oss aktiekursen: 98,11 precis som en applicering
av Sandviks nyckeltalsvärden på Atlas Copco ger oss aktiekursen: 111,06. En fundamental analys
med en avslutande värdering i form utav en jämförande värdering ger oss istället aktiekursen 80,17
på Sandvik och 98,13 på Atlas Copco vilket visar på totalt andra världen. Alla dessa siffror har
räknats fram i empirin under avsnittet värdering och bygger på Sandviks och Atlas Copcos
aktievärde 86 kr respektive 105 kr tillsammans med de Peer-Groups som upprättades över
nyckeltalen hos de fem konkurrenterna till Sandvik och Atlas Copco. Diagrammen nedan visar på
vilket aktievärde som erhållits när nyckeltalen från respektive Peer-Group eller företag applicerats
på Sandvik respektive Atlas Copco. Aktuella aktievärden visas även som ett sammanställt
medelvärde vilket är utgångspunken vid författandet av slutsatsen.
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Figur 10: Applicering av Peer-Group på Sandvik (Källa: Egen)
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Figur 11: Applicering av Atlas Copcos nyckeltal på Sandvik (Källa: Egen)
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Figur 12: Applicering av Peer-Group på Atlas Copco (Källa: Egen)
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Figur 13: Applicering av Sandviks nyckeltal på Altas Copco (Källa: Egen)

Genom den fundamentala analys som genomförts är slutsatsen att Sandviks respektive Atlas Copcos
aktie inte är undervärderad på börsen. Resultat ovan kommer utav årsredovisning 2009 och det blir
mest rättvist att jämföra dem med 2009 års aktiekurs först vilken var 86 för Sandvik och 105 för
Atlas Copco. Inget undervärde på börsen då, och idag är det långt kvar till att nå upp till den
aktuella aktiekursen som använts i studien (2011-01-06) i form utav 129 för Sandvik och 163,5 för
Atlas Copco. Den avkastningsvärdering i form utav kassaflödesvärdering som också gjorts för att
öka trovärdigheten i vårt resultat år 2009, visar för år 2009 ett värde på Atlas Copco på 101,61 kr
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och år 2009 ett värde på Sandvik på 46,89 kr. Även dessa värden understiger aktuell aktiekurs den
sjätte januari 2011. För att säga att aktien skulle vara undervärderad på börsen skulle vårt resultat
behöva visa på högre värden än de nu aktuella börsvärdena. Om det uträknade värdena var högre
skulle de då visa på att företagen i själva verket var mer värda än vad börsvärdet visar, vilket nu inte
är fallet. För att ytterligare styrka slutsatsen har resultatet grundats på att inget undervärde
föreligger idag, januari år 2011, på de aktuella frågeformulären med analytikerna.
Slutsatsen är att det är de slutliga delarna i den fundamentala analysen, den så kallade finansiella
analysen och värderingen som anger ett eventuellt undervärde på börsen. Studien bevisar dock att
trovärdigheten i framräknat värde bygger på informationen som kommer från den strategiska
analysen och redovisningsanalysen.
I den strategiska analysen har en hel bransch följts som varit väldigt berikande och då inte endast
inom aktievärden. Att Sandvik och Atlas Copco betraktats på djupet har även lett till att det har
framkommit mycket mer om företagens konkurrenter och omgivning. Andra intressanta aspekter
som denna analys har medfört är t.ex. att Indonesien inte längre avser att använda sig utav dagbrott
och att kinesiska företag nu fått fördelar på hemmaplan som är statliga. I redovisningsanalysen har
det betraktats både svenska och utländska årsredovisningar och detta har skänkt mycket till studien i
form av att visa en bredare bild av redovisning över lag och att företag kan tävla i
redovisningskvalitet. Slutsatsen är därför att den fundamentala analysen visar på mycket mer
intressant än bara undervärde på aktien.
Hur väl analytikern än bestämmer sig för att göra en fundamental analys noggrant och in i minsta
detalj så går det inte att inbegripa precis allt. Som extern analytiker har det kommit upp under
uppsatsens gång att det är extremt svårt att hämta in all information man skulle vilja ha. Som svaren
från frågeformuläret bevittnar så finns det alltid något extra analytikern skulle vilja åt, här riktas det
till speciella företagsangelägenheter som ofta är hemliga.
Osäkerheten finns också när det gäller värderingsmetoden analytikern använder sig utav. Flera
metoder eller flera som utför en och samma är det optimala. Om inte värderingsmetoden är
lagstadgad återstår dock att välja vilka eller vilken metod man skall använda sig utav för att få ett så
trovärdig resultat som möjligt.
Den fundamentala analysen förespråkas som säker men den kan trots det inte ge svar på allt. Hur
man än vrider och vänder så finns det i alla fall en osäkerhet i resultatet. I teorin kallade värderaren
det i värderingsrapporten för sannolikt utfall, pessimistiskt utfall eller optimistiskt utfall. Med ovan
i beaktande så infaller det som självklart att det inte finns någon som helst företagsvärdering som
ger helt 100 % korrekt svar på vad ett företag eller en aktie är värd. Vetenskapliga modeller finns
till förfogande men framräknat värde är baserat på kunskap, erfarenhet och analys hos den enskilda
värderaren. Detta blir i slutändan ett värde som är uppskattat vilket också stöds av Nilssons m.fl.
(2002) beskrivningar och formuleringar av hur den fundamentala analysen framställs. Slutsatsen är
att det finns olösta frågor kvar efter en fundamental analys eftersom det framkommit att utövning
av fundamental analys kan tendera att undervärdera aktiemarknadens betydelse.

57

 Förslag till vidare studier
I studie har en fundamental analys utförts utav två börsnoterade företag, vidare studier skulle lika
gärna kunna behandla endast ett företag. En fundamental analys över endast ett företag skulle kunna
bli mer djupgående och eventuellt mera trovärdig. Det finns dessutom inget krav som säger att
analysen måste behandla ett börsnoterat bolag eller att båda företagen vid en eventuell jämförande
värdering måste vara börsnoterade. Studien skulle likväl kunna behandla ett av var där man
applicerar värden från det börsnoterade bolaget på det icke noterade.
Vår studie har också låtit oss veta att det finns publika bolag, vilka trots namnet inte är noterade
vilket också skulle vara intressant att studera vidare kring, varför det förhåller sig så?
Det skulle även vara intressant att i en vidare studie titta på problemet ur ett företagsperspektiv då
det vid ett företagsköp fordras att beakta så mycket mer än om det endast avses att investera i aktier.
Slutligen påstås det inte med studien att jämförande värdering är den enda riktiga varför denna
undersökning i princip skulle kunna upprepas igen fastän med en annan typ av värdering,
exempelvis en grundlig avkastningsvärdering. Det som tagits upp och beräknats gällande
avkastningsvärdering visar för Sandviks del på ett mycket lägre resultat än vad som framkommit
vid jämförande värdering. Atlas Copcos utmärkande kassaflöde skapar stor spridning i resultaten
vid avkastningsvärdering med resultat och kassaflöde som varsin bas varpå en grundligare
undersökning med flera år som bas skulle kunna ingå i vidare studier. Vill man i alla fall använda
jämförande värdering som värderingsmetod så finns det oerhört många fler nyckeltal att applicera
på valda företag.
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Bilaga 1
Frågeformulär
Syftet med vår studie är att genom en företagsvärdering på Sandvik AB och Atlas Copco AB
fastställa om deras aktier är undervärderade på börsen i jämförelse med en företagsvärdering och
om det är aktuellt ur lönsamhetssynpunkt att köpa någon utav aktierna eller eventuellt båda två.
Vidare är syftet att göra en jämförande studie av företagen utifrån företagsvärderingen för att
ytterligare visa på vad en fundamental analys speglar för syfte och roll. Denna undersökning är
intressant för att kunna få mer kunskap om en effektiv kapitalplacering. För att belysa ovanstående har
följande frågeställningar tagits fram:




Är Sandviks respektive Atlas Copcos aktie undervärderad på börsen?
Visar en fundamental analys annat intressant än undervärde på aktien?
Finns det fortfarande olösta frågor efter en fundamental analys när vi tittar på
aktievärde?

Allmänna frågor
1. Vad förknippar ni ordet företagsvärdering med?
2. Vad känner ni för fundamental analys respektive teknisk analys?
3. Vilken/vilka metoder använder ni er utav för att utföra en företagsvärdering och varför?
4. Vilka anser ni vara de största fördelarna och nackdelarna med en företagsvärdering?
5. Hur ser ni på jämförande värdering (relativvärdering)?
6. Vilka nyckeltal bör en jämförande värdering innehålla?
7. Om en substansvärdeanalys eller avkastningsvärderingsanalys är att anse för tidskrävande
kan en jämförande värdering ersätta en sådan?
8. Finns det eventuellt andra värderingsmetoder ni rekommenderar istället?
Frågor inriktade på företagen
1. Tycker ni att ett köp av aktier i Sandvik AB resp. Atlas Copco AB är en bra investering?
2. Om ja eller nej vad bygger ni ert svar på för resonemang?
3. Är det svårare eller lättare att utföra en företagsvärdering av företaget Sandvik med
anledning av att det är ett av de största företagen i Sverige?
4. Vad skulle kunna vara den största orsaken till att Sandviks resp. Atlas Copcos aktie är
undervärderad på börsen i jämförelse med ett värde efter en värdering?
5. Vad skulle kunna vara den största orsaken till att Sandviks resp. Atlas Copcos aktie är
övervärderad i jämförelse med ett värde efter en värdering?
6. Går det att basera ett bra aktieköp i Sandvik resp. Atlas Copco utifrån endast en värdering av
bolaget?
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7. Om svaret ovan är nej, vad saknas i så fall för att fatta ett riktigt beslut?
8. Hur pålitlig tycker ni att en företagsvärdering av Sandviks resp. Atlas Copcos med
jämförande värdering är?
9. Besitter ni all information ni skulle tänkas behöva för att göra en företagsvärdering av
Sandvik resp. Atlas Copco idag?
10. Var hämtar ni informationen till en företagsvärdering av Sandvik resp. Atlas Copco?
11. Hur lång tid skulle ni få lägga ner för att göra en aktuell värdering av Sandvik resp. Atlas
Copco idag?
12. Hur ofta skulle man behöva göra en värdering av Sandviks resp. Atlas Copcos för att kunna
rekommendera ett bra köp?
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