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Problem:       Hur bör en mindre investerare tänka vid investeringar på 

  aktiemarknaden och vilken kännedom bör man ha om den bransch 

  man investerar i?  

  

Syfte:             Syftet med denna uppsats är att ge den mindre investeraren ett 

hjälpmedel inför en investering på aktiemarknaden. Uppsatsen 

inriktar sig på mätbara variabler, så kallade nyckeltal, för att visa 

vad som är ett intressant företag ur en investerares synpunkt. 

 

Metod:          Uppsatsen har genomförts genom en deduktiv forskningsansats, 

vilket innebär att utgångspunkten är befintliga teorier som sedan 

har tillämpats, utvecklats och förfinats. 

 

Resultat: I uppsatsen har vi kommit fram till att en mindre investerare som 

väljer att tillämpa uppsatsens teorier och riktlinjer lättare kan skapa 

sig en bild av företaget och den bransch de är verksamma inom, 

och på så sätt fatta mer välgrundade investeringsbeslut. Dessutom 

kan den mindre investeraren mer konkret se varför en investering 

skulle vara mer lönsam än en annan och därmed öka sina chanser 

att nå sina avkastningsmål.  
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Problem:       How should a smaller investor behave when investing in the 
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Purpose: The purpose of this thesis is to give the smaller investor a tool for 

investing in the stock market. The thesis aim to illustrate, through 

key ratios, what companies an investor should look for when 

investing in a company. 

 

Method:  By studying already existing theories and then apply them on the 

  thesis. The theories was then developed and refined to evolve to 

  the finished thesis. 

Result:  The smaller investor who chooses to apply the thesis and its 
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  principles the smaller investor should increase his opportunities to 
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1. Inledning 

I detta kapitel leds läsaren in i det valda ämnet. Författarna beskriver bakgrunden till uppsatsen, dess 

problemområden och hur de utifrån detta valt att formulera frågeställning, syfte, samt målgrupp och 

avgränsning. Kapitlet avslutas med dispositionen för uppsatsen i sin helhet. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Det görs regelbundet affärer där företag byter ägare och på börsmarknaden pågår ständigt handel 

med aktier. Den senaste tiden har präglats av stor turbulens på de finansiella marknaderna. Detta har 

tvingat en mängd företag till att verkligen se över sin ekonomi. Flertalet företag har tvingats till 

nedskärningar i form av nedläggning av verksamhet och uppsägning av personal. Antalet 

nyemissioner har också ökat bland företagen. Här finner vi bland annat de svenska OMX Stockholm-

noterade bankerna Swedbank, SEB och Nordea. (Nyemissioner) 

Osäkerheten kring den framtida ekonomiska utvecklingen är ett problem för både företagsledningar 

och investerare. I medierna talas det dagligen om den pågående finanskrisen och det spekuleras 

kring dess utveckling. Prognoserna som allmänheten får ta del av revideras kontinuerligt. Om 

analytiker och andra branschfolk inom finanssektorn inte kan enas om den framtida utvecklingen är 

det förståeligt om man som småsparare känner en stor grad av osäkerhet. I tider som dessa kan 

aktiehandel kännas riskabelt för den som inte är fullt insatt. 

Under 2009 års första kvartal uppgick de svenska hushållens fondsparande (netto) i aktiefonder till 

368 mkr. Under det andra kvartalet, efter att börsindex bottnat i Mars månad, steg många 

aktiekurser avsevärt. Fondsparandet ökade därför under denna period till 3 726 mkr. Under det 

tredje kvartalet sjönk så åter denna siffra till 724 mkr vilket pekar på en minskad optimism till börsen 

bland småspararna. (SCB) Här skymtar vi dock en annan sida av myntet. För den mer insatte finns 

möjligheter till lönsamma investeringar i tider som dessa. Ett av nyckelorden till detta är 

företagsanalys. 

1.2 Problembakgrund 

Vid ett företagsköp är det viktigt att veta det verkliga värdet hos företaget i fråga. Denna värdering 

handlar i grund och botten om att uppskatta vad företaget kommer att ge för avkastning till sina 

ägare under de kommande åren (Hult, 1998, sid. 22). När vi talar om det verkliga värdet måste vi 

skilja på dess betydelse i teorin och i praktiken. Det verkliga värdet kan definieras som ”det pris som 
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en rationell säljare och en rationell köpare överenskommer när båda har likvärdig information om 

företaget och den marknad på vilken företaget verkar”. Detta avser som sagt en perfekt marknad 

vilket oftast inte är fallet i verkliga situationer. (Öhrlings, Coopers & Lybrand, 1995, sid. 3) 

Eftersom ingen kan veta exakt vad som kommer ske i framtiden, och värderingen baseras på 

uppskattningar om just framtida avkastning, är det inte ovanligt att olika investerare kommer fram 

till olika värden på ett och samma företag (Nilsson, Isaksson, 2002, sid. 46). Att basera ett stort 

investeringsbeslut, som ett företagsköp, på antaganden kan lätt skapa en stor grad av osäkerhet. 

Oavsett om vi pratar om att köpa ett helt företag eller bara ett antal aktieandelar kan vi använda 

värdet på företaget för att se om företagets kurs är undervärderad eller övervärderad. Utifrån detta 

kan vi sedan fatta mer välgrundade beslut om vilka investeringar som verkligen är lönsamma. Det 

finns mycket som kan påverka ett företags framtida resultat. Därför kan en analys innefatta en 

mycket stor mängd information och beräkningar. För en mindre investerare som inte har tillgång till 

professionell hjälp kan det vara svårt att hitta den mest relevanta informationen.   

Vilken information ska vi då använda oss av? Kan vi beskriva och sammanfatta de mest relevanta 

delarna inom företagsanalys för att hjälpa intressenter vars kunskap är begränsad inom detta 

område? Hur bör en investerare tänka vid investeringar på aktiemarknaden och vilken kännedom bör 

vi ha om den bransch vi investerar i? I denna uppsats redovisas och motiveras de mest relevanta 

teorierna och tillvägagångssätten inom området företagsanalys . Delarna som integrerats i uppsatsen 

är de författarna själva, genom att studera befintliga teorier, funnit mest relevanta för en mindre 

investerare att ha i åtanke (definition av mindre investerare följer i kapitel 1.5, Målgrupp). 

1.3 Frågeställning 

I denna uppsats kommer vi att diskutera och ge läsaren svar på följande frågor: 

 Hur kan vi med hjälp av mätbara variabler, så kallade nyckeltal, visa vad som är ett intressant 

företag ur en investerares synpunkt? 

 Hur avgör vi om det nuvarande priset ger köparen en tillräcklig säkerhetsmarginal vid en 

investering? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att verka som ett hjälpmedel vid köp av aktier i noterade bolag. Uppsatsen 

kommer att beskriva hur en investerare med hjälp av nyckeltal kan skaffa sig relevant information om 

ett företag, och därmed öka sina chanser till klokare investeringar. 
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1.5 Målgrupp 

Målgruppen för uppsatsen är mindre investerare. Uppsatsförfattarnas definition av dessa är, 

privatpersoner som handlar eller vill börja handla med aktier men inte har tillgång till professionell 

hjälp i frågan om företagsanalys. När vi talar om investeringar/företagsköp i uppsatsen befinner vi 

oss alltså på en andelsnivå. Uppsatsen riktar sig inte till större kapitalinvesterare med avsikt att köpa 

ett helt bolag, även om principerna för den nyckeltalsbaserade analysen är densamma för de två. 

Denna gränsdragning har gjorts för att en stor kapitalinvesterare sannolikt har mer resurser till sitt 

förfogande och därmed mer tid och större möjlighet att gå djupare i sin undersökning än den mindre 

investeraren per vår definition.  

1.6 Avgränsning 

Med den valda målgruppen i åtanke har vi valt att försöka hålla uppsatsen så konkret som möjligt. 

Därför behandlar vi nyckeltal som det huvudsakliga hjälpmedlet vid en analys och kommer inte att 

fördjupa oss i några andra metoder att analysera eller värdera företag (se kapitel 2.3, Metodkritik). 

Uppsatsen kommer dock kortfattat att beröra delar av den tekniska analysen med ett kortare avsnitt 

om beteendemönster och psykologiska aspekter som påverkar aktiemarknaden. Uppsatsen är 

avsedd för långsiktigt sparande i aktier och har inte fokus på trading eller andra kortsiktiga 

spekulationer. 

1.7 Disposition 

Uppsatsens disposition är upplagd enligt följande: 

Kapitel 2. Metod 

 I detta kapitel redogör uppsatsförfattarna för hur de gått tillväga i sitt arbete med denna uppsats, 

vilken inrktning man valt och även vad man valt att inte fördjupa sig i. 

Kapitel 3. Teori och diskussion 

Under teori- och diskussionsavsnittet behandlar uppsatsförfattarna vad de anser vara de, för 

målgruppen, mest relevanta teoretiska grunderna inom ämnet företagsanalys med fokus på 

nyckeltal. 
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Kapitel 4. Tillämpning av teorin, analys 

Detta kapitel består av en undersökning där författarna med hjälp av den teoretiska grunden har 

analyserat två verksamma börsnoterade bolag. Detta för att visa hur teorin kan tillämpas i praktiken 

och ge en bättre förståelse för hur resultaten kan tolkas. 

Kapitel 5. Slutsats 

Här ger författarna svar på frågorna i kapitel 1.3, Frågeställning. 

1.7.1 Läsanvisning 

För de läsare som endast ämnar använda denna uppsats som ett hjälpmedel vid investeringar i 

aktiemarknaden, och inte vill fördjupa sig i övriga delar som problembakgrund och metod, 

rekommenderar författarna att läsningen påbörjas i kapitel 3, Teori och diskussion. Om läsaren skulle 

stöta på begrepp eller uttryck i uppsatsen vars innebörd eller betydelse är oklara, rekomenderar 

uppsatsförfattarna att denne slår upp ordet i uppsatsens bilaga 2, Begreppsförklaringar. 
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2. Metod 

I detta kapitel följer en redovisning av uppsatsens metodiska utgångspunkt och tillvägagångssätt. 

Författarna avslutar med ett stycke om metodkritik där tillvägagångssättet analyseras och dess för- 

och nackdelar belyses. Läsaren kan även notera att uppsatsförfattarna, med start i detta kapitel och 

vidare genom hela uppsatsen, valt att benämna sig själva med ordet vi. 

2.1 Utgångspunkt 

Undersökningen grundar sig på en deduktiv forskningsansats vilket innebär att utgångspunkten 

återfinns i en eller flera befintliga teorier som sedan kan tillämpas, utvecklas och förfinas. (Artsberg, 

2005, sid. 31) 

Eftersom vi valde att grunda hela vår studie på befintliga teorier startade vi vårt arbete med en 

informationssökning i ämnet företagsvärdering. Genom studerande av litteratur inom ämnet fann vi 

att begreppet företagsvärdering innefattar långt fler variabler än vad vi bedömde möjligt att 

behandla i denna uppsats. Av denna anledning valde vi att avgränsa oss till ett par huvudområden 

som vi bedömde mest relevanta för vår målgrupp, mindre investerare, att sätta sig in i (se kapitel 1.3 

Frågeställning). I frågeställningen utgick vi ifrån vad som är av betydelse för en mindre investerare 

och vad som är rimligt att kunna förstå sig på och tillämpa i praktiken. Frågeställningen belyser alltså 

de frågor en mindre investerare bör ställa sig själv inför en investering på aktiemarknaden och 

fokuserar på vad vi, författarna själva, kallar för en analys av ett företag. 

Teoridelen fokuserar i stor grad på nyckeltal. Detta har vi valt för att kunna hålla uppsatsen så 

konkret som möjligt och därmed enklare för målgruppen att förstå sig på samt tillämpa i praktiken. 

Till en början studerades litteratur från svenska författare inom företagsvärdering. I dessa återfanns 

mycket information om olika värderingsmetoder och teorier. Vissa av dessa metoder grundar sig på 

komplicerade uträkningar som kräver en viss matematisk kunskap av läsaren. Eftersom vårt mål med 

uppsatsen och dess teoretiska delar var att göra den enkel att tillämpa i praktiken, och vår målgrupp 

inte avgränsades till läsare på en särskild matematisk kunskapsnivå, valde vi att fokusera på 

nyckeltalen. Den litteratur vi fann som behandlade dessa nyckeltal mest ingående, och som vi därför 

kom att utgå ifrån, var följande: 

 “How to think like Benjamin Graham and invest like Warren Buffett” 

Boken är skriven av Lawrence A. Cunningham som är en professor inom redovisning och finans vid 

Cardozo Law School i New York. [Boken är utgiven av förlaget McGraw-Hill.] 
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 ”The intelligent investor” 

Bokens första upplaga kom ut 1949 och skrevs av Benjamin Graham (1894-1976). Benjamin Graham 

var professor vid Columbia University och anses av många vara det största namnet inom ämnet 

företagsanalys. [Boken är utgiven av Collins Business Essentials.] 

 ”Extern redovisning och finansiell analys” 

Boken är ursprungligen skriven av Jan Thomasson men har omarbetats, nu i sin tolfte upplaga, av 

Sven-Arne Nilsson och Jörgen Carlsson som båda är lärare vid ekonomihögskolan vid Lunds 

universitet. [Boken är utgiven av Liber förlag.] 

 ”Värdering av företag” 

Boken är skriven av Magnus Hult som gett ut flera böcker om företagsvärdering och analys. [Boken är 

utgiven av Liber AB.] 

2.2 Tillvägagångssätt 

Vi har använt oss av den valda litteraturen för att få en förståelse för nyckeltalens funktion och för 

att få en bild av vad litteraturförfattarna anser är rimliga riktvärden för dessa. Egna slutsatser har 

även dragits om vilka riktvärden som bör användas för nyckeltalen. Detta genom att en 

sammanställning av de tio största företagen på interbrands officiella lista gjordes. Interbrand är en 

varumärkeskonsult som har rankat de 100 största varumärkena världen över (Interbrand). Dessa 

företags värden på de utvalda nyckeltalen användes för att beräkna ett snittvärde som vi grundade 

våra riktlinjer på. Genom att besöka varje enskilt bolags hemsida kunde vi med hjälp av deras 

årsrapporter för räkenskapsåret -08 räkna ut nyckeltalen och sedan sammanställa ett snittvärde för 

de tio företagen. De undersökta företagen var följande: 

1. Coca Cola 

2. IBM 

3. Microsoft 

4. General Electric 

5. Nokia 

6. McDonalds 

7. Google 

8. Toyota 

9. Intel 
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10. Disney 

Vi valde dessa företag eftersom de har funnits relativt länge och är välkända och väletablerade. Enligt 

interbrands ranking har dessa bolag nått en stark marknadsposition och därför tyckte vi att dessa 

företag var bra att grunda våra riktlinjer utifrån. Samtliga nyckeltal är benämnda med deras engelska 

namn eftersom inte alla har en svensk motsvarighet. Till de som har en svensk översättning har även 

dessa lagts till inom en parentes. De nyckeltal som har en svensk översättning kommer att benämnas 

med dessa i texten. Övriga nyckeltal benämnas med deras engelska namn. 

De nyckeltal som behandlades delades upp i tre huvudgrupper enligt följande: 

1. Tal med fokus på företagets vinster i förhållande till det egna kapitalet och omsättningen. 

2. Tal som behandlar skuldförhållanden och företagets förmåga att möta sina långfristiga och 

kortfristiga skulder. 

3. Tal som jämför det nuvarande aktiepriset i förhållande till vinsten, omsättningen och det 

bokförda värdet. Dessa tal ska bidra till en säkerhetsmarginal för köparen vad gäller priset. 

De två första grupperna valde vi för att visa investeraren om företaget är attraktivt, sköts på ett bra 

sätt och har lyckats producera vinster under tidigare år. När vi talar om vinster, eller närmare 

bestämt årets vinst, har vi använt vinsten efter bokslutsdispositioner och skatt. Detta resulterar i att 

årets vinst blir lägre om bolaget i fråga väljer att skjuta upp en del av beskattningen, till exempel via 

en så kallad periodiseringsfond. Detta valdes eftersom årets vinst då snarare blir för lågt räknad än 

för hög. 

Den tredje gruppen valdes sedan för att visa investeraren om det nuvarande priset på aktien i fråga 

är lågt nog för att motivera en investering. Dessa nyckeltal är inte lika vanliga i svensk litteratur som 

de är i amerikansk, varpå vi inte funnit andra källor som tar upp dessa nyckeltal lika omfattande som 

just Cunningham och Graham. Att de inte är lika vanliga inom svensk litteratur var även en av 

anledningarna till att vi ville beskriva och diskutera användandet av dessa i uppsatsen. När detta 

urval var klart presenterades och diskuterades dessa teorier för att ge läsaren möjlighet att sätta sig 

in i deras innebörd. Teorierna utgjorde sedan grunden för kapitel 4, Tillämpning av teorin där en 

analys av bolagen Hennes & Mauritz samt General Electric genomfördes. 

Kapitlet Tillämpning av teorin består alltså av en analys. Med hjälp av nyckeltal beskrivna i teorin 

genomfördes en utvärdering av det svenska detaljhandelsföretaget Hennes & Mauritz och det 

amerikanska bolaget General Electric. Dessa företag valdes därför att de båda är stora bolag som 

varit börsnoterade en längre tid. General Electric återfinns även på Interbrands topplista (se ovan).  
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Hennes & Mauritz valdes även eftersom det är ett företag som de flesta känner till och kan relatera 

till. Därför bedömde vi detta som ett bra val för vår analys. Avsikten var att visa hur man på ett 

förhållandevis enkelt sätt kan utvärdera och få en god inblick i hur ett företag mår. För att kunna 

beräkna nyckeltalen samlades primärdata in i form av resultat från Hennes & Mauritz årsrapporter 

från räkenskapsåren -02/03 till och med -06/07 (Hennes & Mauritz) och även General Electrics 

årsrapporter för räkenskapsåren -03/04 till och med -07/08 (General Electric). Anledningen till att vi 

valt att titta fem år tillbaka i tiden är att vissa nyckeltal beräknas i detta tidsintervall. Vi använde vid 

våra beräkningar kursen 400 SEK per aktie för Hennes & Mauritz eftersom detta var kursen en vecka 

efter årsrapporten för -06/07 släpptes (2007-11-21). Kursen för General Electric sattes till 6,5 USD 

per aktie vilket var kursen 2008-05-03. Vi valde detta datum eftersom det var efter årsrapporten för 

räkenskapsåret -07/08 släpptes, men innan nästa kvartalsrapport hade släppts. 

2.3 Metodkritik 

Nyckeltalen har hämtats från litteratur som vi bedömer som trovärdig. Litteraturen är skriven av 

professorer och lärare inom området redovisning och finansiell analys. Genom att utgå från de valda 

teorierna kan en mindre investerare bilda sig en förhållandevis god uppfattning om ett företag. 

Nackdelen är dock att ämnet finansiell analys och företagsvärdering är ett mycket omfattande 

område med fler variabler än vi har möjlighet att fördjupa sig i inom denna uppsats. Andra områden 

inom ämnet som vi känner att vi åtminstone bör nämna för läsaren, om så bara för att göra denne 

uppmärksam på att de finns, är följande: 

 Den prognosbaserade, diskonterade kassaflödesanalysen (DCF-kalkylen) 
 Avkastningskraven från ägare och långivare, den så kallade vägda kapitalkostnaden (WACC) 
 Kvalitativa analyser av företagens verksamhet, ledning och omvärld (Due Diligence) 
 Teknisk analys 

För de läsare som vill veta mer om dessa aspekter har författarna valt att föra en kortare diskussion 

kring dessa i teoridelens kapitel 3.4.8, Teorikritik. Här ges även förslag på ytterligare litteratur som 

behandlar dessa områden.  

Vi vill även uppmärksamma läsaren på att större delen av uppsatsen grundar sig på litteratur skriven 

av amerikanska författare. Den syn på nyckeltalen och dess riktlinjer som ges i deras litteratur 

förmodas därför vara baserad på amerikansk lagstiftning och praxis inom finansiell redovisning. 

Eftersom vi inte är fullt insatta i vilka skillnader som förekommer mellan den svenska och den 

amerikanska redovisningslagstiftningen, kan detta innebära att vissa ytterligare gränsdragningar 

avseende nyckeltalen kan visa sig nödvändiga. 
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3. Teori och diskussion 

Kapitlet inleds med en kort presentation av aktiemarknaden. Uppsatsförfattarna går sedan djupare in 

på de olika teorier de valt att använda och beskriver dessa. Varje nyckeltal föjls av en diskussionsdel 

där uppsatsförfattarna arbetar fram sina riktlinjer för nyckeltalen. 

3.1 Aktiemarknaden 

Aktiemarknaden påverkas dels av konjunkturen, dels av trender och psykologiska effekter och även 

de enskilda bolagens prestationer. Under en stor del av tiden gör marknaden, alltså säljarna och 

köparna, ett bra jobb med att värdera aktier och värdepapper på börsmarknaderna. Det betyder att 

säljare och köpare möts där tillgång och efterfrågan möts. Vid vissa tidpunkter däremot, gör 

marknaden ett mindre bra jobb med värderingen. Enligt Graham har marknaden en tendens att följa 

strömmen på långsiktig basis. Med detta menar han att de psykologiska effekterna spelar en stor roll 

och ofta leder till att aktiespararna säljer när kurserna går ner för att rädda det som räddas kan. 

Detta för att sedan köpa när kurserna återhämtat sig och flertalet investerare är tillbaka på 

marknaden för att köpa. Hemligheten är enligt Graham att man som aktiesparare bör köpa aktier när 

efterfrågan och därmed även priset är lågt för att sedan sälja när efterfrågan är hög. Detta låter 

självklart för många men om alla följt denna till synes enkla strategi skulle vi inte ha sådana 

svängningar på börsen som inträffat genom årens lopp. Den smarta investeraren gör klokast i att 

utnyttja dessa svängningar till sin fördel genom att köpa under kriser och sälja när kurserna är 

övervärderade av optimistiska köpare. Kortfattat menar Graham att marknadens jobb är att förse 

investeraren med priser, investerarens jobb är i sin tur att bestämma om dessa är till hans fördel eller 

inte. (Graham, 2006, sid. 213) 

Be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy 

- Warren E. Buffett  (Guru focus)  

3.2 Kunskap om företaget 

Innan du bestämmer dig för att investera i ett företag bör du försäkra dig om att du har en 

grundläggande förståelse för företagets verksamhet. Det krävs att du har någon typ av kunskap om 

deras produkter, vilka deras kunder är och hur branschens framtidsutsikter ser ut. De flesta kan 

förstå sig på Coca Colas verksamhet vilket består utav att sälja drycker i olika smaker över hela 

världen (Coca Cola). Det är däremot svårare att förstå ett företag som Hexagon där verksamheten 



  

| 10  
 

består utav tjänster inom mätning, positionering och bearbetning av flerdimensionell data och där 

deras kunder främst består utav andra företag (Hexagon). Somliga personer kan förstå sig på företag 

som Hexagon och ha en god uppfattning av företagets verksamhet, men generellt sett är det lättare 

att förstå sig på ett företag som levererar produkter till konsumenter. Teorin kan beskrivas som ditt 

kompetensområde och kan innefatta en grundläggande förståelse av följande faktorer hos företaget: 

 Företagets styrkor (Strenghts) 

 Företagets svagheter (Weaknesses) 

 Företagets möjligheter (Opportunities) 

 Hot mot företaget (Threats) 

Dessa sammanfattas enklast i den så kallade SWOT-analysen (NCM) 

En SWOT-analys kan göras mer eller mindre omfattande beroende på vem den är för. Den mindre 

investeraren har förmodligen inte tid eller resurser att utreda allt som denna innefattar. Därför vill vi 

begränsa oss till grundläggande information om företaget som inte kräver åtkomst till intern 

information. Med grundläggande information syftar vi till exempel på information kring företagets 

nuvarande ställning på marknaden, där en styrka/svaghet kan vara någonting så enkelt som att 

företaget är marknadsledare/nyetablerat. Det vi vill uppmärksamma dig som läsaren på, är att börja 

intressera dig för företaget/branschen du funderar på att investera i. Hur djupt du sedan vill gå i ditt 

informationssökande lämnar vi till dig som läsare att bestämma. Värt att komma ihåg är dock att den 

som har mest information, och tolkar denna mest korrekt, också har de bästa förutsättningarna för 

framgångsrika investeringar. 

Det viktiga är då inte hur många företag du kan förstå dig på, utan att se till att hålla dig till företag 

som du har en grundläggande förståelse för. Med tiden kan kunskaperna om olika företag utökas och 

därmed även investeringsmöjligheterna. Ett visst kontinuerligt ökande av sina kunskaper kan även 

ses som ett måste, eftersom ett företag man förstod sig på för tio år sedan med stor sannolikhet inte 

ser likadana ut idag (Cunningham, 2002, sid 109). 

Framtiden för ett företag som inte funnits i branschen särskilt länge och ännu inte visat vinst visar sig 

vara svårare att bedöma. Ett företag bör ha ett förflutet på tio år tillbaka i tiden med minst fem år av 

lönsamhet för att en investerare enklare ska kunna bedöma framtiden, samt vilken marknadsposition 

företaget har. (Graham, 2006, sid. 18) Genom att investeraren håller sig till företag inom sitt 

kompetensområde ökar chanserna att bedöma framtiden och därmed möjligheterna att göra en 

lönsam investering. En småsparare bör endast intressera sig för företag som man förstår sig på 

samtidigt som företaget har varit aktivt i tio år med minst fem års lönsamhet. Man kan självklart göra 
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lönsamma investeringar i nyetablerade företag med kort historik (så kallade spekulationsbolag). 

Nackdelen är dock att investeringar i ett spekulationsbolag medför en mycket högre risk eftersom 

dessa för tillfället ofta inte visar vinst och det är oklart huruvida de kommer att lyckas i framtiden. 

Som nytt bolag har företaget ännu inte nått sitt mognadsstadium, och därmed inte hunnit bygga upp 

en stabil kundbas. 

3.3 Bra eller dåligt (Att hitta guldkornen) 

"It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price." 

Warren E. Buffett (Brainy quote) 

 

Vad är då ett bra företag? Genom användandet av ett antal nyckeltal beskriver vi vad du som 

investerare bör titta efter när du letar efter företag att investera i. Alla nyckeltal tillsammans med 

uträkningar för dessa kommer att beskrivas nedan. De siffror som behövs för att räkna ut nyckeltalen 

finns att hämta i årsrapporten för det aktuella företaget. Siffrorna vi använt i exemplen nedan är 

påhittade och inte förankrade till något bolag. Dessa är endast till för att ge läsaren en bättre 

förståelse för hur uträkningarna skall genomföras.  

3.3.1 Företagets vinster 

Som vi beskrev i metoddelen delas nyckeltalen i denna undersökning upp i tre huvudgrupper. Under 

kapitel 3.3.1 följer en redovisning av nyckeltalen från den första huvudgruppen, nyckeltal som 

behandlar företagets vinster. 

3.3.1.1 Return On Equity (Avkastning på eget kapital) 

Return on equity (ROE) är företagets vinst i förhållande till företagets egna kapital. ROE räknas ut 

enligt följande: 

 Return on equity = årets vinst / årets egna kapital (Cunningham, 2002, sid. 128) 

 Exempel: årets vinst = 1 000 000 och eget kapital i UB = 5 000 000 

Return on equity = 1 000 000 / 5 000 000 = 0,2 = 20 % 

 

ROE är alltså avkastningen på företagets egna kapital. ROE bör mätas fem år tillbaka i tiden för att få 

en bättre helhetsbild menar Cunningham. Om ett företag har ökat ROE under de senaste åren är det 

ett positivt tecken. Detta eftersom värdet endast kan öka genom att marginalerna på företagets 

produkter eller tjänster ökar. Ett högt ROE visar därmed att företaget har en stark marknadsposition 

och inte är prispressande företag. Det går även att öka ROE genom att låna pengar och sedan 



  

| 12  
 

investera pengarna till högre avkastning än låneräntan. Det bör dock påpekas att företag med högre 

skulder generellt drabbas hårdare av likvida problem under exempelvis en lågkonjunktur 

(Cunningham, 2002, sid. 129). 

Uppsatsförfattarnas diskussion 

Genom vår undersökning av interbrands tio starkaste företag kom vi fram till att dessa företag håller 

en relativt hög ROE. Snittavkastningen på det egna kapitalet hos de tio bolagen landade på 25,1 %. 

Det högsta värdet var Microsoft med 49,1 % och det lägsta noterades hos Intel, som låg på 13,5 %. Av 

de tio bolagen hade fyra stycken bättre avkastning än 20 %. Endast två bolag hade en ROE under 14 

%. (Se bilaga 1.) Vår slutsats blev att en bra riktlinje för ROE bör ligga på 14 % som lägst, sett till de 

senaste fem åren. 

3.3.1.2 Profit margins (Vinstmarginaler) 

Ett företag kan öka vinstmarginalerna på sina produkter och tjänster på två sätt, genom att öka 

priserna eller minska kostnaderna. Kostnaderna går endast att minska till en viss punkt. Kan istället  

priserna ökas utan att försäljningsvolymen minskar visar detta att företaget har ett starkt varumärke 

(exempelvis Apple med produkter som iPod, iPhone och Macbook). Det är därför viktigt för många 

företag att jobba med att stärka sitt varumärke och differentiera sig från konkurrenterna. (Dahlén, 

Lange, sid. 194) De företag som jobbar med vinstmarginaler under tio procent tenderar att 

konkurrera utan någon annan differentiering från sina konkurrenter än låga priser. Att vara 

prispressare är inte att rekommendera i det långa loppet eftersom det ofta finns företag som kan 

hålla lägre priser eller välja att jobba med negativa vinstmarginaler under en begränsad tid för att 

vinna marknadsandelar. (Dahlén, Lange, sid. 316) För att bilda sig en uppfattning om ett företags 

marginaler menar Cunningham att du bör studera företaget fem år tillbaka i tiden och se hur det 

utvecklats. Vinstmarginalerna är olika inom olika branscher och därför menar han att du bör jämföra 

företag inom samma bransch. (Cunningham, 2002, sid. 128) 

Beräkningar av ett företags vinstmarginaler görs enligt följande: 

 Profit margin = årets vinst/årets omsättning (Cunningham, 2002, sid. 126) 

 Exempel: årets vinst = 1 000 000 och årets omsättning = 8 000 000 

Profit margin = 1 000 000/8 000 000 = 0,125 = 12,5 % 

 

Höga vinstmarginaler kan betyda att branschen i sig har höga entry barriers. Med entry barriers 

menas att det är svårt för nya företag att etablera sig. En anledning kan vara att det kostar väldigt 
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mycket eller krävs speciell kunskap. Exempel på sådana branscher är tillverkningsbranscher som 

kräver dyra maskiner. (Kotler & Keller, 2006, sid. 345). 

Uppsatsförfattarnas diskussion 

Företag som kan öka sina marginaler och samtidigt erhålla samma försäljningsnivå är intressanta att 

studera vidare. Dessa har som sagt antingen skapat sig ett starkt varumärke eller så är de effektiva 

när det gäller att hålla kostnader nere. Våra värden från företagen på Interbrands lista gav oss ett 

snittvärde på 15,9 % vinstmarginal. Microsoft visade den högsta vinstmarginalen med 29,3 %. Lägst 

var Toyota med 7 %. Fem av de tio företagen arbetar med en vinstmarginal mellan 7-15 %. (Se bilaga 

1.) Slutsatsen vi drar av detta är att vinstmarginaler över 10 % är att rekommendera, samt att 

marginaler på över 15 % tyder på att företaget skapat sig en stark position.  

Småspararna bör leta efter bolag med marginaler som överstiger tio proent och gärna företag med 

högre marginaler. Vi anser att företag med lägre marginaler bör sorteras bort och inte vara lika 

intressanta i ett långt perspektiv. Ett företag som inte ökar sina marginaler kommer heller inte att 

kunna öka sin avkastning på det egna kapitalet som beskrevs tidigare. 

3.3.2 Företagets skulder 

I kapitel 3.3.2 går vi vidare till den andra huvudgruppen av nyckeltal, den med fokus på företagets 

skulder.  

3.3.2.1 Debt (Andelen skulder) 

Andelen skulder visar förhållanden mellan företagets totala skulder och företagets totala tillgångar 

och räknas ut enligt följande: 

 Debt = totala skulder / totala tillgångar (Cunningham, 2002, sid. 123) 

 Exempel: totala skulder = 8 000 000 och totala tillgångar =10 000 000 

Debt = 8 000 000 / 10 000 000 = 0,8 vilket motsvarar 80 % skulder av totala tillgångar 

 

Tidigare talade vi om att företag med höga skulder generellt sett löper större risk att få likvida 

problem under exempelvis en lågkonjunktur. Enligt Cunningham bör därför inte andelen skulder 

överskrida 80 % av företagets totala tillgångar. Det finns vissa undantag där företag kan vara högre 

skuldsatta, främst banker. En del av bankens verksamhet går ut på att låna pengar som banken i sin 

tur lånar ut till privatpersoner eller företag. Banken tjänar därmed mellanskillnaden på in- och 

utlåningsräntan. (Cunningham, 2002, sid. 123) 
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Uppsatsförfattarnas diskussion 

Genom att aldrig ha mer än 80 % i skulder gentemot totala tillgångar har företaget en buffert. Vi 

anser dock att lägre skulder aldrig är någonting negativt. Från vår undersökning kan vi se att åtta av 

de tio bolagen hade en skuldandel som var lägre än 70 %. Snittet hamnade på 51,3 % skulder och 

48,7 % eget kapital av totala tillgångar. (Se bilaga 1.) Vår åsikt är att en investerare bör sträva efter en 

så låg andel skulder som möjligt men även inse att dessa varierar beroende på bransch. Därför anser 

vi att Cunninghams riktlinje på maximalt 80 % skuldandel är att rekommendera. 

3.3.2.2 Current ratio (Balanslikviditet) 

Balanslikviditet är jämförelsen mellan omsättningstillgångar och de kortfristiga skulderna. Detta 

värde visar hur mycket pengar och andra tillgångar (som kan omvandlas till pengar under det 

närmaste året) man har i förhållande till de kortfristiga skulder som ska betalas det närmaste året. 

Balanslikviditeten räknas ut enligt följande: 

 Balanslikviditet = omsättningstillgångar / kortfristiga skulder (Thomasson, 2008, sid. 264) 

 Exempel: omsättningstillgångar = 2 000 000 och kortfristiga skulder = 1 000 000 

Balanslikviditet = 2 000 000 / 1 000 000 = 2 

 

En balanslikviditet på 2 som i exemplet ovan betyder att det finns dubbelt så mycket 

omsättningstillgångar som kortfristiga skulder (Thomasson, 2008, sid. 264). Cunningham anser att 

balanslikviditeten aldrig ska vara lägre än 1,5 för att ha möjlighet att kunna betala de kortfristiga 

skulderna. Balanslikviditeten bör enligt Cunningham heller inte vara högre än 4. Inte på grund av att 

detta skulle skada företagets betalningsförmåga, utan snarare för att företaget då sitter på finansiella 

resurser som skulle kunna användas mer effektivt. (Cunningham, 2002, sid. 121) Graham anser även 

han att balanslikviditeten inte ska vara lägre än 1,5 (Graham, 2006, sid 385). Thomasson anser 

däremot att balanslikviditeten inte kan sättas generellt för alla företag. Han menar att jämförelser 

bör göras med liknande företag inom samma bransch. (Thomasson, 2008, sid. 265) 

Uppsatsförfattarnas diskussion 

Vi anser att småspararen bör leta efter bolag med en balanslikviditet inom intervallet 1,5-4. Enligt vår 

undersökning kan vi se att snittet hamnade på 1,5 för de tio företagen. Detta stämmer överens med 

Cunninghams riktlinjer. Vi anser däremot att ett högt värde är bättre än ett lågt eftersom det är värre 

för ett företag att hamna i likvida problem än att ha mycket kapital som inte utnyttjas till fullo. Vår 

undersökning visade att de flesta företagen i vårt urval ligger mellan 1-2 i balanslikviditet. Sju stycken 

bolag har en balanslikviditet mellan 1-1,5. (Se bilaga 1.)  Vi valde trots detta att sätta vår riktlinje till 
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1,5 med undantag att det kan vara lägre så länge kassalikviditeten (avsnitt 3.3.2.3) inte har ett lägre 

värde än 1. Med det menas att företagets omsättningstillgångar till största del består av likvida 

medel. Vi anser även att Thomasson har rätt i sin åsikt att balanslikviditeten bör jämföras med andra 

företag inom samma bransch. På så sätt kan du bilda dig en bättre uppfattning om hur företaget står 

sig mot sina konkurrenter. 

3.3.2.3 Quick ratio (Kassalikviditet) 

Kassalikviditeten utgår ifrån balanslikviditeten och använder omsättningstillgångar som pengar och 

kortfristiga fordringar. Skillnaden mot balanslikviditeten är att kassalikviditeten bara tar hänsyn till de 

fordringar där betalning infaller inom de kommande tre månaderna. Detta värde utreder om 

företaget skulle kunna betala alla sina kortfristiga skulder inom den närmaste tiden och räknas ut 

enligt följande: 

 Qucik ratio = (kassa + bank + kundfordringar) / kortfristiga skulder (Thomasson, 2008, sid. 264) 

 

Enligt Cunningham är detta värde väldigt viktigt för företaget för att kunna möta sina kortfristiga 

skulder. Kassalikviditeten bör i regel minst uppgå till ett värde av 1. Detta betyder att företaget har 

lika mycket likvida medel som kortfristiga skulder. Ett högre värde är positivt upp till en viss punkt 

som tidigare beskrevs med hänsyn till effektivitet. (Cunningham, 2002, sid. 121) Thomasson anser 

däremot att kassalikviditeten bör tillämpas med stor försiktighet. Detta eftersom det är ett 

gammaldags nyckeltal som inte tagit hänsyn till dagens cash management. (Thomasson, 2008, sid. 

265) Cash management kan beskrivas som förmågan att få in betalningar på så kort tid som möjligt, 

samtidigt som man betalar sina kortfristiga skulder så sent som möjligt. (Danske Bank)  

Uppsatsförfattarnas diskussion 

Genom att ha båda dessa resonemang i åtanke har vi kommit till slutsatsen att det aldrig under några 

omständigheter kan vara fel att hålla kassalikviditeten över 1. Snittet hos de undersökta bolagen 

hamnade just på ett värde av 1 (se bilaga 1).  Hur effektivt man än hanterar företagets cash 

management finns det alltid en risk i att inte ha pengar fria till betalningen av de kortfristiga 

skulderna. Vår slutsats är därför att värdet på kassalikviditeten inte bör understiga 1 och inte 

överstiga 4 med hänsyn till effektiviteten som beskrevs i kapitel 3.3.2.2, Current ratio. 

3.3.3 Sammanfattning (Vinster/Skulder)  

Nyckeltalen som beskrivs ovan är till för att ge investeraren vägledning när sökningen efter 

”guldkornen” har påbörjats. Vi anser att man bör se till de olika nyckeltalen och med hjälp av dessa 
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försöka se helheten för det aktuella bolaget. Genom att sammanställa dessa nyckeltal och sedan dra 

slutsatser och jämföra med liknande bolag i samma bransch kan investeraren få en bättre förståelse 

för företaget och företagets bransch.  

Thomasson anser att det är viktigt att jämföra balanslikviditeten mellan liknande bolag (Thomasson, 

2008, sid. 265). Vi vill ta detta ett steg längre och menar att det kan vara fördelaktigt att jämföra 

samtliga utvalda nyckeltal. Här är det inte bara bolag i samma bransch som är aktuella. Genom att 

jämföra bolag i olika branscher kan investeraren få en bättre bild av vilka branscher som är 

lönsamma, något som kan vara vägledande vid framtida investeringsbeslut. Vår teori kring detta 

delas även av Hult som skriver: ”Vid en värdering inför ett köp eller en försäljning ger en jämförande 

analys, baserad på nyckeltal, värdefull information.” (Hult, 1998, sid. 118) 

Nedan följer en sammanfattning av uppsatsförfattarnas riktlinjer för de nyckeltal som diskuterats i 

detta kapitel: 

 Return on equity (Avkastning på eget kapital) Minst 14 % under de senaste fem åren 

 Profit margins (Vinstmarginal)  Minst 10 % under de senaste fem åren 

 Debt (Andel skulder)   Maximalt 80 % skulder av totala tillgångar 

 Current ratio (Balanslikviditet)  1,5 < Balanslikviditet < 4 

 Quick ratio (Kassalikviditet)   1 < Kassalikviditet < 4 

 

3.4 Pris i förhållande till värde 

När väl ett företag möter kriterierna enligt riktlinjerna ovan, bör småspararen studera priset i 

förhållande till värdet. Priset är det samma som det aktuella priset på aktien, medans värdet är det 

pris som investeraren själv anser att aktien är värd. För en vanlig småsparare är det väldigt svårt att 

bestämma värdet på en aktie. Genom att beskriva nyckeltal, och sedan diskutera oss fram till 

riktlinjer för dessa, ska du som småsparare lättare kunna bedöma om priset är till din fördel eller 

inte. Följande nyckeltal är hämtade ur litteraturen av Cunningham och Graham (se kapitel 2, Metod). 

3.4.1 Margin of safety (Säkerhetsmarginal) 

Margin of safety teorin beskrevs av Benjamin Graham redan 1949. Teorin beskriver att köparen av 

andelar av ett företag bör ha en säkerhetsmarginal. Margin of safety teorin går ut på att köpa en 

andel av ett bolag till ett pris som är lägre än det verkliga värdet. Eftersom det är väldigt svårt att 

veta det verkliga värdet på ett företag beskrev Benjamin Graham nyckeltal som skulle hjälpa 

investerare att inte betala för mycket för ett företag. (Graham, 2006, sid. 512) Vi kommer att 
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beskriva de nyckeltal som Graham tar upp och även andra nyckeltal vi funnit relevanta. Med detta 

ämnar vi ge läsaren ett sätt att undersöka om det finns en säkerhetsmarginal i en eventuell 

investering. 

3.4.2 Price per bookvalue (Pris mot bokfört värde) 

Relationen mellan priset per aktie och det bokförda värdet per aktie beskrivs som price per 

bookvalue (P/B-tal). Genom att räkna ut detta ser investeraren hur högt priset är i förhållande till det 

bokförda värdet. P/B-talet räknas ut enligt följande: 

 Price per bookvalue = priset per aktie / (eget kapital/antalet aktier) (Cunningham, 2002, sid. 147) 

 Exempel: pris per aktie = 40, eget kapital = 20 000 och antalet aktier = 1 000 

Price per bookvalue = 40 / (20 000/1 000) = 40/20 = 2 (priset är alltså 2 gånger det bokförda värdet) 

Både Graham och Cunningham menar att det är väldigt ovanligt att priset per aktie är samma som 

det bokförda värdet per aktie och sådana bolag bör vidare studeras som intressanta 

investeringsobjekt. Detta eftersom det, om detta är fallet, går att köpa företaget till dess 

likvidationsvärde. (Cunningham, 2002, sid. 147) Graham anser vidare att P/B talet inte ska överskrida 

1,5 medan Cunningham inte fördjupar sig mer angående detta tal (Graham, 2006, sid. 386). 

Det bokförda värdet är mycket sällan det samma som marknadsvärdet på företagets egna kapital. 

Det kan finnas över eller undervärden vilket bör nämnas. Enligt EGs allmänna principer skall 

försiktighetsprincipen tillämpas vid värdering av ett företags tillgångar. Detta innebär att tillgångar 

ska värderas så nära marknadsvärdet som möjligt, dock hellre för lågt än för högt. (Thomasson, 2008, 

sid. 21) 

Uppsatsförfattarnas diskussion 

Vi anser inte att P/B talet ska anges med något speciellt värde som riktlinje. Det värdet som P/B talet 

visar kommer istället att användas som en variabel i avsnitt 3.4.4 för att räkna fram moderate price 

per assets. Om P/B talet är högt kommer det att leda till att andra nyckeltal kommer att behöva vara 

lägre för att klara säkerhetsmarginalen. Ett så lågt P/B tal som möjligt är i alla fall att rekommendera 

enligt vår åsikt. Eftersom ett lågt P/B tal betyder att priset för företaget är nära det bokförda värdet 

på företaget. Kring diskussionen om köp till likvidationsvärdet anser vi att Cunningham har en poäng i 

de han säger om att dessa bolag är intressanta att studera närmare. Detta eftersom det bokförda 

värdet enligt försiktighetsprincipen oftare bör vara undervärderat snarare än övervärderat, vilket 

leder till att man kan köpa bolaget till ett lägre pris än dess egna kapital värderas till. 
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3.4.3 Moderate price per earnings (P/E tal, snittet senaste tre åren) 

Istället för att mäta price per earnings under enbart ett år mäter detta tal priset relaterat till det 

genomsnittliga resultatet under de tre senaste åren. Detta tal räknas ut enligt följande: 

 Moderate price per earnings = dagens pris per aktie / (de tre senaste årens resultat per aktie) / 3) 

(Graham, 2006, sid. 319) 

 Exempel: priset per aktie = 45 och resultatet per aktie för år 1 = 1, år 2 = 3 och år 3 = 5 

 Priset per aktie = 45 och snitt resultatet per aktie = (1 + 3 + 5)/3 = 3 

Moderate price per earnings = 45/3 = 15 

Det vanliga P/E-talet är väldigt vanligt inom finansvärlden och tar endast hänsyn till årets resultat per 

aktie. Graham använde istället moderate price per earnings. Eftersom detta tal är priset per aktie 

delat på snittet av de senaste tre årens vinst per aktie ansåg Graham att det bättre speglade 

företagets vinst i förhållande till priset än det vanliga P/E talet. Detta eftersom det inte enbart tar 

hänsyn till det senaste året utan ser tre år tillbaka i tiden. Graham drog även slutsatsen att detta tal 

inte skulle överstiga 15 för att en investerare skulle uppnå en säkerhetsmarginal. (Graham, 2006, sid. 

319) 

Moderate price per earnings är den andra variabeln som kommer att användas i avsnitt 3.4.4 för att 

räkna fram moderate price per assets. Därför har vi valt att inte sätta någon riktlinje då detta tal 

tillsammans med P/B talet kommer att påverka moderate price per assets.  

3.4.4 Moderate price per assets 

Moderate price per assets räknas ut enligt följande: 

 Moderate price per assets = moderate price per earnings  x  price per book value (Grahan, 2006, sid. 

387) 

 Exempel: moderate price per earnings = 15 och price per book value = 1,5 

Moderate price per assets = 15 x 1,5 = 22,5 

Benjamin Graham menar på att moderate price per earnings inte får överstiga 15 och att P/B-talet 

inte får vara högre än 1,5. Detta leder till att moderate price per assets inte ska vara högre än 22,5. 

(Graham, 2006, sid. 387) 

Uppsatsförfattarnas diskussion 

Eftersom detta tal tar hänsyn till både det bokförda värdet och vinsten i förhållande till priset är detta 

väsentligt för investeraren att studera vidare. Talet säkerställer att en investerare inte betalar för 

mycket, varken i förhållande till vinsten eller i förhållande till det bokförda värdet av företaget. 
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Eftersom talet tar hänsyn till både tidigare års vinster (moderate price per earnings) samt priset per 

aktie i förhållande till det bokförda värdet (price per book value), kan investeraren skapa sig en 

säkerhetsmarginal. Genom att se till båda dessa värden ser investeraren till att aldrig betala för 

mycket för de två tillsammans. Om den ena variabeln är hög måste den andra vara låg för att inte 

överskrida säkerhetsmarginalen. 

Vi anser att Grahams 22,5 är en bra riktlinje för detta tal eftersom det tar hänsyn till både det 

bokförda värdet och avkastningen de senaste tre åren. En investerare som följer detta tal betalar 

varken för mycket i förhållande till vinsten eller det bokförda värdet. Detta skapar då den 

säkerhetsmarginal som Graham vill uppnå. Vi anser däremot att P/B-talet får överstiga 1,5 såvida 

moderate price per earnings är lägre än 15. Det viktiga är att det totala värdet inte överstiger 22,5. 

Alltså kan P/B-talet vara exempelvis 3 om moderate price per earnings är 7 eftersom 3 x7 = 21,  vilket 

är lägre än riktvärdet på 22,5. 

Vi anser att en mindre investerare som köper aktier i ett bolag som möter dessa kriterier för 

moderate price per assets har uppnått en väsentlig säkerhetsmarginal. Detta bör då leda till att den 

mindre investeraren har en större chans att nå en attraktiv avkastning på sitt investerade kapital.  

3.4.5 Net income to book value 

Genom att se till årets vinst i förhållande till priset och sedan dela detta med P/B talet, som finns 

beskrivet ovan (price per bookvalue) kan vi skapa oss en uppfattning om huruvida företaget uppfyller 

säkerhetsmarginalen eller inte. Beräkningen ser ut enligt följande: 

 Net income to book value = (årets vinst per aktie / priset per aktie) / price per book value (Graham, 

2006, sid. 389) 

 Exempel: årets vinst per aktie = 2, priset per aktie = 10 och price per bookvalue = 2 

(2/10) = 0,2 = 20 % / 2 = 10 % alltså är net income to bookvalue i detta fall 10 % 

Normalt ska detta tal ligga mellan 2-10 % och absolut inte understiga 2 % eftersom företaget då 

antingen ger dålig avkastning i förhållande till priset eller att det bokförda värdet i förhållande till 

priset är för högt. Båda fallen är möjliga menar Graham som vidare beskriver att du bör sträva efter 

ett värde på minst 10 % för att uppnå säkerhetsmarginalen. (Graham, 2006, sid. 389)  

Uppsatsförfattarnas diskussion 

Detta tal tar hänsyn både till vinsten och det bokförda värdet, vilket också moderate price per assets 

gör. Talet tar däremot endast upp årets vinst medan moderate price per assets tar upp de tre senaste 

årens vinst. Vi anser att det är relevant att ha med båda talen eftersom det leder till en ökad säkerhet 
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för köparen. Dels genom att se till flera år men också genom att kravet för säkerhetsmarginalen höjs 

för investeraren. 

3.4.6 Price to sales 

Det sista nyckeltalet vi kommer att beskriva syftar till att jämföra priset du betalar med omsättningen 

för företaget. Detta görs på följande sätt: 

 

 Price to sales = pris per aktie / omsättning per aktie (Cunningham, 2002, sid. 148) 

 Exempel: priset per aktie = 40 och omsättningen per aktie = 80 

Price to sales = 40 / 80 = 0,5  

 

Cunningham beskriver detta tal och menar att det inte får överskrida 1. Med detta menar han att 

företaget inte får kosta mer än dess omsättning. Den enkla anledningen enligt Cunningham är att ett 

företags vinster aldrig kan växa mer än dess omsättning. Alltså ett företag kan aldrig generera högre 

vinster än deras omsättning, även om de får köpa in sina varor gratis. (Cunningham, 2002, sid. 148) 

Graham ger inte sin uppfattning angående price to sales ratio och tar inte upp detta tal som någon 

väsentlig punkt för att uppnå en säkerhetsmarginal för investeraren. 

 

Uppsatsförfattarnas diskussion 

Vi anser att Cunningham har en poäng i det han påstår. Ett företag som omsätter 1 000 000 SEK är 

svårmotiverat till ett pris på exempelvis 6 000 000 SEK. Enda sättet för att detta ska vara rimligt är 

om prognoser för företagets framtida utveckling med stor säkerhet bedömer att omsättningen och 

vinsterna kommer att stiga kraftigt. En bransch där företag kan stå inför sådana scenarion kan vara 

läkemedelsbranschen. Där måste nya produkter genomgå testfaser för att godkännas och 

patentsökningar måste gå igenom. Om vi nu antar att alla dessa stadier med en mycket hög 

sannolikhet kommer att klaras av, kan möjligtvis ett företag med ett högre price to sales-värde än 1 

fortfarande vara intressant i en mindre investerares ögon. Detta eftersom förutsättningarna och 

omsättningen för ett sådant företag kan förändras påtagligt på en väldigt kort tid. Ett ytterligare 

undantag kan tänkas vara företag som arbetar med mycket höga vinstmarginaler. Vi anser ändå att 

den mindre investeraren bör utgå från riktlinjen att price to sales inte bör överstiga 1. Skulle dock ett 

företag klara alla övriga krav förutom detta anser vi att företaget ändå har klarat en väsentlig del av 

säkerhetsmarginalen för att klassas som en intressant investering. 
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3.4.7 Sammanfattning (Priset) 
 

Följande tabell sammanfattar riktlinjerna för nyckeltalen vi diskuterat i detta kapitel: 

 Price per bookvalue:  Används för att räkna ut moderate price/assets 

 Moderate price per earnings: Används för att räkna ut moderate price/assets 

 Moderate price per assets:  Inte överskrida ett värde av 22,5 

 Net income to book value:  Skall minst vara 10 % 

 Price to sales:  Inte överskrida ett värde av 1 

 

3.4.8 Teorikritik 

Vi har nu presenterat de teorier som ligger till grund för denna uppsats. Under denna rubrik kommer 

vi kortfattat att presentera de aspekter vi inte tagit hänsyn till, och som tidigare nämnts i kapitel 2.3, 

Metodkritik. 

 DCF-kalkylen 

Den vanligaste metoden att med hjälp av ett företags prognostiserade kassaflöde beräkna dess 

värde. Denna metod grundar sig på prognoser som investeraren själv får göra om företagets framtida 

utveckling och därmed de fria kassaflödena. Dessa kassaflöden diskonteras sedan för att få fram 

deras nuvärde. Denna metod används flitigt av analytiker men är förhållandevis komplicerad för den 

genomsnittliga aktiespararen, varpå vi inte närmare beskriver den. 

 WACC 

Kapitalkostnaden (Weighted Average Capital Cost) eller WACC är en metod att beräkna kostnaden 

för kapitalet, eller avkastningskraven för långivare och ägare, genom att väga kostnaderna för det 

egna och det främmande kapitalet. WACC används vid beräkningen av DCF. 

För den som vill läsa mer om DCF-kalkylen och WACC rekomenderar uppsatsförfattarna boken 

”Värdering av företag” av Magnus Hult.  [Utgiven av Liber ekonomi] 

 Due diligence 

Due diligence syftar till en noggrann och detaljerad analys av ett företag som är ute till försäljning. 

Här innefattas till exempel kontroller av att företagets tillgångar och skulder är korrekt redovisade 

och värderade. Företagets verksamhet, ledning och omvärld granskas, ofta med hjälp av experter i 
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form av jurister och revisorer. (Öhrlings, Coopers & Lybrand, 1995, sid. 6) Att som aktiesparare 

genomföra en due diligence är i vår mening en omöjlighet. Självklart kan den ge investeraren en helt 

annan bild av företaget och vara till stor hjälp, men en mindre investerare har inte de resurser som 

krävs och framför allt ger inte företagen vem som helst tillträde till den interna information som 

behövs. Därför har vi valt att bara behandla en mer grundläggande syn på denna typ av analys i vår 

teori, nämligen SWOT-analysen. 

 Teknisk analys 

Till skillnad från den fundamentala analysen som utgår från företaget, och hur marknaden värderar 

dess vinster, utgår den tekniska analysen från aktien och de beteendemönster och trender som finns 

hos marknaden. Dessa mönster erhålls bland annat genom att analysera grafer över aktiekursens 

utveckling. (Aktiespararna) Uppsatsen behandlar inte detta i någon större utsträckning. Vi anser dock 

att man genom att titta på trender och beteendemönster som komplement till den fundamentala 

analysen, eller i vårat fall som komplement till nyckeltalsanalysen, kan få ytterligare hjälp i att 

identifiera ett bra köptillfälle (se kapitel 3.1, Aktiemarknaden). 

 

Då denna uppsats fokuserar på nyckeltal och inte fullt tar hänsyn till ovan nämnda aspekter finns 

givetvis risker som nyckeltalen inte kommer att kunna belysa. Eftersom nyckeltalen bygger på data 

från det förflutna är dessa en indikator på hur företagets situation är för tillfället och speglar inte 

nödvändigtvis hur framtiden kommer att se ut. Dock kan ingen förutspå framtiden och även andra 

metoder av företagsvärdering/-analys bygger på prognoser. Av denna anledning anser vi att nyckeltal 

är det mest relevant för en mindre investerare. Att nyckeltalen beräknas med hjälp av siffror 

hämtade ur företagets årsredovisning ger dem alltid en viss grad av osäkerhet. Det finns sätt för 

företaget att påverka sina årsredovisningar och utifrån detta kan givetvis dessa dokuments 

rättvisande bild alltid diskuteras. Samtidigt är detta det enda hjälpmedel som innehåller de siffror 

som behövs för att beräkna nyckeltalen. Eftersom en mindre investerare inte har tillgång till några 

interna dokument är just årsredovisningen det enda han/hon kan utgå ifrån. 
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4. Tillämpning av teorin (analys) 

I detta kapitel kommer vi att använda de i teorin beskrivna nyckeltalen från två olika bolag. Vi inleder 

med en kortare presentation av bolagen som följs av en sammanfattning av deras nyckeltal i 

tabellform. Sedan följer ett antal avsnitt där vi diskuterar och drar slutsatser utifrån dessa värden. 

4.1 Företaget Hennes & Mauritz 

Hennes & Mauritz grundades år 1947 av Erling Persson, då den första butiken öppnades i Västerås. 

Bolaget är verksamt inom detaljhandelsbranschen och affärsidén är att erbjuda mode och kvalité till 

bästa pris. Hennes & Mauritz har expanderat kraftigt sedan starten år 1947 och består idag utav cirka 

1 800 butiker och 73 000 medarbetare, världen över. (Hennes & Mauritz)  

4.2 Företaget General Electric 

År 1890 startade Thomas Edison ett företag vid namn Edison General Electric Company. Två år 

senare slogs detta företag ihop med The Thomson-Houston Company och bildade då General 

Electric. (General Electric) Företaget har fortfarande kvar verksamheter inom elektricitet men har 

utökat sina verksamheter. Idag är General Electric verksamma inom en mängd branscher som bank, 

infrastruktur, media (NBC), energi, vitvaror, flygteknik och forskning inom medicin. (General Electric) 

4.3 Nyckeltalen för Hennes & Mauritz, samt General Electric 

Nedan kommer en analys med hjälp av nyckeltalen från teoridelen att presenteras. De två bolagen 

som analyserats är Hennes & Mauritz samt General Electric. Nyckeltalen delas upp i två delar varav 

den första utreder om företagen klarar kraven för att klassas som ”guldkorn”(del 1). Den andra delen 

utreder om företagen klarar säkerhetsmarginalen (del 2). Samtliga tal har avrundats till en decimal. 

Uppgifterna är hämtade från Hennes & Mauritz årsrapporter från räkenskapsåren -02/03 till och med 

-06/07 samt General Electrics årsrapporter från åren -03/04 till och med -07/08. Notera att Hennes & 

Mauritz samt General Electric hädanefter kan komma att benämnas med förkortningarna H & M 

samt GE. 
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Nyckeltal för Hennes & Mauritz 

Del  1.    Del 2. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                 Källa: (Egen sammanställning) 

 

 

 

Källa: (Egen sammanställning) 

Nyckeltal för General Electric 

Del 1.    Del 2. 

 

 

 

 

            

 Källa: (Egen sammanställning) 

 

 

Källa: (Egen sammanställning) 

          

Return on equity: 2007 41,4% 

  2006 40,3% 

  2005 38,9% 

  2004 35,7% 

  2003 32,8% 

  
  Debt: 2007 27,9 % 

  
  Current ratio: 2007 3 

  
  Quick ratio: 2007 2,3 

  
  Profit Margins: 2007 17,3% 

  2006 17,3% 

  2005 15,8% 

  2004 15,1% 

  2003 13,5% 

P/B ratio 2007 8,9 

  
  Moderate P/E tal 
 

25 

  
  Moderate P/Asset 
 

222,5 

  
  Net income to bookvalue 2007 0,5 

  
  Price/ Sales 2007 3,2 

Return on equity: 2008 16,6 % 

  2007 19,2 % 

  2006 18,5 % 

  2005 15,3 % 

  2004 15,5 % 

  
  Debt: 2008 85 % 

  
  Current ratio: 2008 3,4 

  
  Quick ratio: 2008 1,5 

  
  Profit Margins: 2008 10,0 % 

  2007 12,9 % 

  2006 13,7 % 

  2005 11,3 % 

  2004 12,8 % 

P/B ratio 2008 0,66 

  
  Moderate P/E tal 
 

3,3 

  
  Moderate P/Asset 
 

2,2 

  
  Net income to bookvalue 2008 40 

  
  Price/ Sales 2008 0,38 
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4.4    Vad säger nyckeltalen? 

Nedan har vi valt att dela upp de olika nyckeltalen var för sig för att lättare kunna redovisa och 

beskriva vad varje nyckeltal säger. Vi kommer att diskutera och dra egna slutsatser angående 

resultatet av analysen av Hennes & Mauritz och General Electric. Detta för att ge läsaren en bättre 

inblick i hur resultatet av en nyckeltalsbaserad analys kan tolkas. 

4.4.1 ROE (Avkastning på eget kapital) 5 år 

4.4.1.1 Hennes & Mauritz 

H & M har tydligt ökat avkastningen på eget kapital de senaste fem åren i följd, vilket är ett väldigt 

positivt tecken. De har gått från 32,8 % (2004) till 41,4 % (2008) vilket är en stor ökning på fem år. För 

att klara kravet för ”guldkorn” vad gäller ROE skulle ett företag minst ha 14 % de senaste fem åren i 

följd, enligt tidigare beskriven teori. Detta klarar H & M med god marginal, vilket delvis kan förklaras 

med att en stor del av deras finansiering kommer från egna likvida medel. Detta och deras arbete 

med att stärka marginalerna och sitt varumärke gör att det möjligt att nå denna höga avkastning på 

det egna kapitalet. H & M står sig bra vad gäller avkastning på eget kapital och därmed anser vi att de 

klarat det första testet. 

4.4.1.2 General Electric 

GE ligger på en stabil nivå vad gäller avkastning på eget kapital, från 15,5 % (2004) till 16,6 % (2008). 

General Electric uppnår inte samma höga avkastning som H & M och de har inte lyckats öka ROE från 

år till år. De lyckas däremot hålla sig över 14 % vilket var riktlinjen för ROE. Genom detta kan vi 

konstatera att GE håller en stabil avkastning och därmed också klarar kravet vad gäller ROE. 

4.4.2 Profit margins (Vinstmarginalerna) 5 år 

4.4.2.1 Hennes & Mauritz 

Genom att studera resultatet kan vi se att H & M ökat sina marginaler från 13,5 % (2004) till 17,3 % 

(2008) vilket är ett positivt tecken . De klarar därmed kravet på 10 % marginaler de senaste fem åren. 

Resultatet tyder på att H & M har en målsättning att öka marginalerna på sina produkter och att de 

skapat sig ett starkt varumärke. 

4.4.2.2 General Electric 

GE ligger även här på en rätt konstant nivå av vinstmarginalerna, med en liten minskning det sista 

året (2008). De lyckas inte öka marginalerna från år till år men däremot lyckas de hålla sig över 
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riktlinjen på 10 % under alla fem åren. Därför kan vi dra slutsatsen att de även här klarar testet för 

vinstmarginalerna. 

4.4.3 Debt (Andel skulder) 

4.4.3.1 Hennes & Mauritz 

Eftersom H & M i stort sett finansierar sig själva är detta tal inget för investeraren att oroa sig för.     

H & M har endast 27,9 % skulder i förhållande till totala tillgångar. De har alltså 72,1 % eget kapital 

eller ca 1:3 förhållande mellan skulder och eget kapital. I teori delen beskrevs att ett företag inte bör 

ha mer än 80 % skulder av totala tillgångar. Detta eftersom företag med högre andel skulder lättare 

drabbas av likvida problem. Då H & M endast har en skuldandel på 27,9 % klarar de även detta krav. 

De har inte för mycket skulder och vid tuffare tider bör de ha goda möjligheter att klara sig bra. Det 

kan även uppstå möjligheter under sämre tider som bolaget då kan ta tillvara på, då andra bolag med 

likvida problem främst tvingas sikta på att överleva. 

4.4.3.2 General Electric 

GE hamnar här över riktlinjen som var satt till 80 %. GE överskrider detta med 5 % och slutar på 85 % 

andel skulder av totala tillgångar. Detta beror till största delen på att en av GE s huvudverksamheter 

är att bedriva bankverksamhet genom GE Capital. Eftersom de driver bankverksamhet är det inte 

intressant att jämföra med H & M s låga skulder. Detta eftersom de tjänar pengar på att skuldsätta 

sig men samtidigt är det fortfarande en risk att ha stora andelar skulder. De klarar därför inte kravet 

men största fokus ligger inte på detta tal med hänsyn till deras verksamhet. 

4.4.4 Current ratio (Balanslikviditet) 

4.4.4.1 Hennes & Mauritz 

Balanslikviditeten är till för att mäta om företag kan möta sina kortfristiga fordringar som förfaller 

inom det närmaste året. Balanslikviditeten som beskrevs tidigare bör inte vara lägre än 1,5 och 

samtidigt inte vara högre än 4. Ett värde under 1,5 kan betyda problem för företag att betala sina 

kortfristiga fordringar. Medan ett värde över 4 mer syftar till att företaget inte tar tillvara på de 

resurser företaget har, de är alltså ineffektiva. H & M har ett balansvärde på 3 vilket är inom ramen 

för att möta företagets kortfristiga skulder på ett effektivt sätt. Detta visar att H & M har gott om 

likvida medel och har kontroll på sina kortfristiga skulder.  



  

| 27  
 

4.4.4.2 General Electric 

GE har ett balansvärde som uppgår till 3,4 vilket är inom riktlinjerna 1,5-4. De visar genom detta att 

de har tillräckligt med omsättningstillgångar jämfört med de kortfristiga skulderna. 

4.4.5 Quick ratio (Kassalikviditet) 

4.4.5.1 Hennes & Mauritz 

För att vara helt säkra på att de kommer att kunna möta sina kortfristiga skulder använder vi detta 

mått som kallas quick ratio eller kassalikviditet. Det utgår ifrån balanslikviditeten men tar endast med 

de likvida medel H & M har tillgängliga. Det vill säga pengar och kundfordringar som förfaller inom 

tre månader. H & M har 2,3 i kassalikviditet. Detta betyder att de har 2,3 gånger så mycket pengar 

inklusive kortfristiga fordringar jämfört med sina kortfristiga skulder. Eftersom detta värde inte skulle 

understiga 1 klarar H & M även detta krav. Med detta utrett vågar vi påstå att H & M sköts på ett 

föredömligt sätt ur ett likviditetsperpektiv. 

4.4.5.2 General Electric 

GE klarar även detta krav genom att landa på ett värde av 1,5. Det betyder att de har 1,5 gånger så 

mycket pengar plus korta fordringar jämfört med kortfristiga skulder. Eftersom detta värde inte 

skulle understiga 1 klarar GE riktlinjen. GE sköter därför både sin balanslikviditet och kassalikviditet 

på ett bra sätt. 

4.4.6 Sammanfattning av nyckeltal (del 1) 

4.4.6.1 Hennes & Mauritz 

Efter att ha studerat resultaten och gått in på varje enskilt nyckeltal kan slutsatsen dras att H & M 

möter alla krav för att klassas som ett ”guldkorn”. H & M verksamhet framstår som mycket bra med 

stabila resultat år efter år. Nyckeltalen från del 1 pekar enligt oss på att H & M är ett klart välskött 

bolag. 

4.4.6.2 General Electric 

GE når inte riktigt upp till samma höga marginaler eller avkastning på eget kapital som H & M. De 

klarar däremot samtliga krav för att klassas som ett ”guldkorn” bortsett från riktlinjerna av andelen 

skulder. Detta beror som beskrivs tidigare av att GE delvis består av en bank och att det därför är 

naturligt att de ligger lågt på detta tal. Enligt vår mening är GE ändå ett bolag att studera vidare 

eftersom de övriga nyckeltalen pekar på att detta är fallet. 
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4.4.7 Price per book value (P/B ratio) 

4.4.7.1 Hennes & Mauritz 

H & M visar här ett P/B tal på 8,9 vilket betyder att företaget kostar 8,9 gånger så mycket som det 

bokförda värdet. Enligt Graham skulle inte P/B talet vara högre än 1,5. Vi drar inga slutsatser av detta 

tal utan går vidare och ser hur övriga nyckeltal påverkas av detta. 

4.4.7.2 General Electric 

GE hamnar här på ett tal på 0,66. Detta är väldigt lågt och betyder att GE kostar 66 % av det bokförda 

värdet. Bolaget kan därför köpas billigare än vad det är bokfört till. Vi drar som tidigare inga 

slutsatser av detta tal utan går vidare och ser hur övriga nyckeltal påverkas av detta. 

4.4.8 Moderate P/E ratio 

4.4.8.1 Hennes & Mauritz 

Enligt Benjamin Graham bör inte detta tal överskrida 15. H & M ligger klart över denna gräns med ett 

värde på 25. Det betyder att priset är 25 gånger så stort som snittet av vinsten de tre senaste åren. 

Detta tal är alltså ganska långt över gränsen på 15 som Benjamin Graham förespråkar (se 3.4.3).  

4.4.8.2 General Electric 

GE hamnar väldigt lågt även på detta tal genom ett värde på 3,3. Det betyder att priset är 3,3 gånger 

så högt som snittet av de tre senaste årens vinster. Utan att dra några vidare slutsatser kan vi 

däremot se att detta tal är väsentligt under Grahams riktlinje på 15, vilket är positivt. 

4.4.9 Moderate price per assets 

4.4.9.1 Hennes & Mauritz 

Detta tal får vi fram genom att ta P/B talet (8,9) x P/E (25). Detta leder till att H & M stannar på 

siffran 222,5 vilket är en bra bit över kravet som var 22,5 för att köparen ska ha skapat sig en 

säkerhetsmarginal i priset. Orsaken till detta är det bokförda värdet för H & M. Det som bör nämnas 

är att det bokförda värdet väldigt sällan, eller aldrig, stämmer överens med marknadsvärdet på 

tillgångarna. Vissa tillgångar kan vara antingen över eller undervärderade. Även om H & M skulle ha 

tillgångar som är värda mer än bokfört värde skulle de inte nå målet för säkerhetsmarginalen på 22,5. 
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4.4.9.2 General Electric 

H & Ms värde på detta tal hamnade på 222,5 vilket var väldigt mycket över riktlinjen på 22,5. GE 

däremot hamnar på ett väldigt lågt värde på 2,2. GE kan därför köpas av en investerare till ett väldigt 

lågt pris i förhållande till både det bokförda värdet och i förhållande till vad företaget har producerat 

för vinster de senaste tre åren. GE klarar därmed säkerhetsmarginalen med stor marginal. 

4.4.10 Net income to book value 

4.4.10.1 Hennes & Mauritz 

Här hamnar H & M på ett värde av 0,5 % vilket är under den godkända gränsen på 2 %. Det är inte i 

närheten av säkerhetsmarginalen på 10 %, vilket även här beror på det bokförda värdet i förhållande 

till priset. Om det bokförda värdet i förhållande till priset (P/B talet) istället varit exempelvis 2, hade 

H & M hamnat på ett värde av 2,3 % vilket åtminstone är över den godkända nivån på 2 %. Fakta är 

fakta och i dagsläget når de endast 0,5 %. 

4.4.10.2 General Electric 

GE stannar på ett värde av 40 % vad gäller net income to book value. Detta värde precis som 

moderate price per assets ser till vad företaget kostar i förhållande till både det bokförda värdet och 

vinsten under det senaste året. Eftersom både det bokförda värdet och vinsten i förhållandet till 

priset på GE är väldigt lågt får GE denna höga siffra på 40 %. GE hamnar därför hela 30 % över 

säkerhetsmarginalen vilket än en gång visar att företag har en väsentlig säkerhetsmarginal i priset. 

4.4.11 Price to sales 

4.4.11.1 Hennes & Mauritz 

Ett företag bör inte överskrida ett price to sales värde på 1. Det betyder att företag inte får kosta mer 

än det omsätter. H & M överstiger den siffran och landar på ett värde av 3,2. Detta betyder att H & M 

kostar 3,2 gånger så mycket som bolaget omsätter. Detta anser vi är ännu ett tecken på att bolaget 

är övervärderat. Ett bolags vinster kan aldrig växa mer än det omsätter och därför bör värdet inte 

överstiga 1. 

4.4.11.2 General Electric 

Ett företag ska alltså inte överskrida ett price to sales värde på 1. Detta betyder att företag inte får 

kosta mer än det omsätter. GE landar på ett värde av 0,38. Detta betyder att GE endast kostar 38 % 

av vad företaget omsätter. GE möter alltså även detta krav vad gäller säkerhetsmarginalen. En 

investerare betalar alltså väsentligt lägre än vad bolaget omsätter. 
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4.5 Resultatet av analysen 

Trots att H & M klassas som ett guldkorn har de stora problem att möta kraven för en investerares 

säkerhetsmarginal. De når inte upp till ett enda av de fem kraven som ställs. Varför får vi då detta 

resultat? Ett alternativ kan vara att investerare förväntar sig samma starka avkastning på eget kapital 

framöver och därmed kan det bokförda värdet närma sig priset. Detta inträffar enbart om priset inte 

går upp. Ett annat alternativ kan vara att H & M har blivit vad man kan kalla för en folkaktie. Med 

detta menas att en stor del investerare köper H & M-aktier av den enkla anledningen att många 

andra gör det, eller för att H & M aktien gett en bra avkastning under tidigare år.  

GE klarar alla krav förutom andelen skulder vid analysen för att klassas som ett guldkorn. Eftersom 

deras andel skulder främst består utav att de bedriver bankverksamhet kan vi säga att de ändå är 

intressanta att studera vidare. GE når inte upp till samma nivå som H & M vad gäller avkastningen på 

eget kapital eller vinstmarginalerna, däremot klarar de riktlinjerna för dessa nyckeltal. Till skillnad 

från H & M som har stora problem att nå en säkerhetsmarginal i priset uppnår GE denna 

säkerhetsmarginal på alla punkter. GE värderas väldigt lågt i förhållande till omsättning, vinster och 

det bokförda värdet.  

Både H & M och GE är två bolag som producerar en hög avkastning till sina ägare. Genom att studera 

nyckeltalen ser vi att H & M är det bolag som producerar högst vinster i förhållande till det egna 

kapitalet. De har även högre vinstmarginaler än GE. De båda bolagen sköter sina korta skulder 

relativt lika men GE är högre skuldsatta än H & M. När sedan priset studeras kan vi se att  H & M inte 

når upp till någon av säkerhetsmarginalerna. GE möter däremot samtliga kriterier och gör det med 

en god marginal. GE är därför det bolag en investerare bör investera i utifrån våra kriterier. Bolaget 

producerar höga vinster till sina ägare samtidigt som en investerare skapar sig en säkerhetsmarginal i 

priset. En investerare kommer därigenom att ha större chans att nå en högre avkastning genom att 

investera i GE framför H & M. Hennes & Mauritz är i detta skedde ett väldigt intressant bolag men 

nyckeltalen visar tydligt att Hennes & Mauritz var övervärderat utifrån de riktlinjer vi valt att använda 

och det tidintervallet våra siffror utgick ifrån. Utöver denna analys är det intressant för den mindre 

investeraren att jämföra nyckeltalen för GE och H & M med andra bolag som är verksamma inom 

samma bransch, och utifrån detta bilda sig en bättre uppfattning om företaget och dess bransch.  
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5. Slutsats 

Efter att ha studerat de olika teorierna inom området företagsanalys har författarna i detta kapitel 

sammanställt och presenterat de slutsatser man kommit fram till genom uppsatsen. 

Grundförutsättningen för en mindre investerare, är att känna till att aktiemarknaden påverkas av 

konjunkturen, psykologiska effekter och bolagets prestationer. Investerarens jobb är sedan att 

utnyttja aktiemarknadens svängningar till sin fördel, att inte följa strömmen och våga köpa aktier när 

andra inte är villiga att köpa. Investeraren ska även välja bolag inom sitt kompetensområde. Med det 

menas att man bör ha en grundläggande förståelse för företaget man tänkt investera i. 

Nedan följer en återkoppling till uppsatsens frågeställning följt av de dragna slutsatserna kopplat till 

varje enskild fråga. 

 

1. Hur kan vi med hjälp av mätbara variabler, så kallade nyckeltal, visa vad som är ett 

intressant företag ur en investerares synpunkt? 

 

För att ta reda på vad som är ett intressant företag bör du först undersöka vilka vinster företaget har 

producerat i förhållande till företagets egna kapital och dess omsättning. Därefter bör du bilda dig en 

uppfattning om företagets skulder, både kort- och långsiktiga. Vi rekommenderar att följande 

nyckeltal används då dessa ger en överblick av hur företagets ekonomiska situation varit fram tills nu. 

(Riktlinjerna återfinns i slutet av detta kapitel) 

Vinster: 

 Return on equity (Avkastning på eget kapital) 

 Profit margins (Vinstmarginaler) 

Skulder: 

 Debt (Andel skulder) 

 Current ratio (Balanslikviditet) 

 Quick ratio (Kassalikviditet) 
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2. Hur avgör vi om det nuvarande priset ger köparen en tillräcklig säkerhetsmarginal vid 

en investering? 

 

Som investerare bör du säkerställa att du inte betalar för mycket i förhållande till företagets vinster, 

dess omsättning eller det bokförda värdet. Vi rekommenderar att du använder följande nyckeltal för 

att försäkra dig om detta: 

 Moderate price per assets (Detta tal erhålls med hjälp av Price per bookvalue och Moderate 

price per earnings) 

 Net income to bookvalue 

 Price to sales 

 

Genom att förstå och tillämpa uppsatsens teorier kan du som investerare öka dina chanser att fatta 

bättre investeringsbeslut. Här följer en sammanfattning av slutsatsen, samt våra riktlinjer för 

nyckeltalen: 

 Utnyttja aktiemarknadens svängningar 

 Förstå företaget du investerar i 

 Avkastningen på eget kapital bör inte vara lägre än 14 % de senaste fem åren 

 Vinstmarginalerna bör inte vara lägre än 10 % de senaste fem åren. 

 Företaget ska inte ha mer än 80 % skulder  

 Balanslikviditeten skall inte vara lägre än 1,5 och inte högre än 4 

 Kassalikviditeten bör vara högre än 1 

 Moderate price per assets skall inte vara högre än 22,5 

 Net income to book value skall vara minst 10 % 

 Price to sales skall inte vara högre än 1 

 

Slutligen gäller det att försöka se helheten. Föreslagsvis genom att jämföra olika bolag med varandra. 

Även brancher bör jämföras för att hitta de som är mest lönsamma vid den aktuella tidpunkten. 

Genom detta skapar du dig en bättre förståelse för vad som är en bra investering och ökar därmed 

dina chanser att nå sina mål på avkastningen.  
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Bilaga 1. (Nyckeltal) 

Nedan finns nyckeltalen för de tio undersökta företagen från Interbrands lista. Värdena har räknats 

fram med hjälp av siffror hämtade ur företagens årsrapporter för räkenskapsåret -08. Dessa 

rapporter finns tillgängliga via investerarinformationen på respektive företags hemsida. 

 

 

Källa: (Egen sammanställning) 

  

  Return on equity Profit margins Debt Current ratio Quick ratio 

Coca-Cola 28,3% 18,2% 50,0% 1 0,4 

IBM 40,0% 20,9% 88,0% 1,15 0,9 

Microsoft 49,1% 29,3% 50,0% 1,5 1,2 

General Electric 16,6% 10,0% 85,0% 3,4 1,5 

Nokia 25,0% 10,0% 58,0% 1,2 0,8 

McDonalds 32,0% 18,3% 43,0% 1,4 1,2 

Google 18,6% 19,4% 9,0% 1 0,85 

Toyota 14,4% 7,0% 67,0% 1 0,85 

Intel 13,5% 14,0% 22,0% 2,3 1,4 

Disney 13,8% 12,0% 41,0% 1,1 0,85 

      Snittvärden: 25,10% 15,90% 51,3% 1,5 1 
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Bilaga 2. (Begrepssförklaringar) 

I denna bilaga följer en närmare förklaring av de begrepp och uttryck i uppsatsen som 

uppsatsförfattarna misstänker kan behöva en sådan. 

 

Aktieandelar:  En andel av aktier 

Aktiefonder:   Fonder som investerar i aktier  

Aktier:  En andel av ett företag. Ett företag består av olika många aktier och 

  varje andel representerar en ägarandel av företaget.  

Analytiker:  En person som följer ett noterat bolag och rapporterar sina åsikter om 

  företaget och ger rekommendationer om att köpa eller sälja aktier i 

  företaget. 

Avkastning:  Den vinsten man får utöver det satsade kapitalet 

Bokslutsdispositioner: Åtgärder företaget gör för att skjuta fram beskattningen till ett senare 

  skede. 

Fria kassaflöden: De pengar som ägaren av ett företag kan använda eller dela ut till sig 

  själv. Detta begrepp är inte samma som årets vinst utan syftar mer till 

  de verkliga pengar som skapats under året och som inte behöver 

  användas i företagets framtida verksamhet. 

Företagets bokförda värde: Det bokförda värdet är detsamma som företagets egna kapital som 

  redovisas i balansräkningen i företagets årsrapport. 

Företagets likvida medel: De likvida medlen är företagets tillgångar som består utav direkt 

  tillgängliga pengar. 

Företagets totala skulder: Företagets totala skulder som redovisas i företagets årsrapport under 

  balansräkningen. Samtliga skulder både kort och långfristiga skulder 

  utgör företagets totala skulder. 

Företagets vinst: Sista raden på företagets resultaträkning i årsrapporten. Den vinst som 

  uppstått under året, som är skattad och klar. 
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Företagsanalys: En analys av ett företag för att få reda på saker som är väsentliga för 

  den som gör analysen. 

Konjunktur:  Det rådande tillståndet i en ekonomi vad gäller arbetslöshet och 

  inflation m.m. 

Kortfristiga fordringar: De fordringar som företaget kommer att kunna driva in inom den

  närmaste tiden 

Kortfristiga skulder: Skulder som ska betalas inom den närmaste tiden 

Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning längre fram i tiden, tidigast inom ett 

  år. 

Marknadsposition: Den position företaget har skapat sig på den marknad där  

  de är verksamma. 

Marknadsvärdet: Det värde marknaden är villiga att betala för något vid den tidpunkten. 

Noterade bolag: Bolag som kan handlas på olika börsmarknader. Med det menas att 

  ägandet är spritt på flertalet ägare och företaget kan handlas dagligen 

  på börsmarknaden. 

Nyckeltal:  Tal som mäter hur företaget presterar på olika plan vad gäller vinster, 

  omsättning, skulder o.s.v. 

Nyemissioner: När ett företag tar in nytt kapital från ägarna i syfte att stabilisera 

  företaget eller att expandera och det då är billigare att ägarna skjuter 

  till pengar istället för att låna av banken. 

Omsättning:  Ett företags totala försäljningsintäkter under ett år. 

Omsättningstillgångar: Tillgångar som ska omsättas av företaget, syftet med dessa är att de tas 

  in i företaget för att sedan säljas så snabbt som möjligt vidare till 

  kunderna. 

Psykologiska effekter: Hur människan reagerar under olika händelser som i flertalet fall kanske  

  inte gynnar individen men det ligger djupt rotat som en instinkt t.ex. 

  genom att följa andras vägval så kallat flockbeteende. 
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Småsparare:  Mindre investerare som investerar på börsen som inte äger så stor 

  andel av företaget att de kan påverka vid bolagsstämman. 

Teknisk analys: Detta görs genom att studera en akties beteende mönster och hur den 

  har betett sig under tidigare tider och sedan försöka dra någon slutsats 

  angående kursens framtida rörelsemönster. 

Varumärke:  Ett företag som har särskiljt sig från sina konkurrenter genom att 

  differentiera sig mot något som särskiljer dem från konkurrenterna. 

  Exempel på starka varumärken är coca-cola, apple och disney 

Årsrapport:  Den rapport ett företag lämnar varje år där deras resultat beskrivs 

  under året samt väsentlig information för att en utomstående ska 

  kunna bedöma företaget och dess ställning. 

 

 

 

 


