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Abstract 
Stock Valuation 

Background: What is a share and what determines the value of a company? This is a constant 

issue that many in the financial world are facing. Many argue that there has been some 

decoupling between stock valuation and how the company in question is developing 

operationally after the financial crisis that the world faced during 2008-2009. 

Problem: It is important to distinguish between the company and the share. A company that 

is good and well maintained may not be worth buying only because of it. The share is judged 

by other elements also. It can be a problem when people doesn´t make this distinction. 

Purpose: The purpose of this paper is to test the following hypothesis: The higher operating 

profit (performance) a company has, the higher will the valuation for the share on the market 

be. 

 
Question: Is there a relationship between a listed company's operating performance and its 
share valuation? 
 

Method: In our study we will focus on figures from annual reports, called "hard" data and 

therefore it is most natural to make use of the quantitative research approach. One reason that 

we chose the deductive approach is that it usually forms the basis for our research strategy. 

 
Theory: We use key performance indicators that measure the operational development of the 

business and sets them against the key indicators for the stock valuation. The following ratios 

are used for operational activities; Solidity, revenue growth, return on equity and return on 

capital employed. 

The figures for stock valuation is EV/EBIT and P/E-ratio. 

Conclusion: 

There is a weak positive correlation between a company's operational development and its 

share valuation, but it is very weak when looking at a sample group as a whole. In individual 

cases, there is relatively strong correlation. 
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Sammanfattning 
Aktievärdering 

Bakgrund: Vad är en aktie och på vilka grunder värderas en aktie? Detta är en ständig fråga 

som många i finansvärlden brottas med. Många hävdar att det har skett en viss frikoppling 

mellan hur en aktie rör sig på börsen och hur företaget i fråga utvecklas rent operativt. 

Problemformulering: Det är viktigt att särskilja på företag och aktie. Ett företag som är bra 

och välskött behöver inte vara köpvärd bara för det. Aktien bedöms nämligen genom andra 

faktorer. Här finns det en viss problematik då många inte gör den särskiljningen.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att pröva följande hypotes: Ju bättre operativt resultat som 

företaget uppvisar, desto högre värdering får företaget i fråga på börsen. 

Frågeställning: Finns det ett samband mellan ett börsnoterat företags operativa resultat och 

dess aktievärdering?  

Metod: I vår undersökning kommer vi att fokusera på siffror från årsredovisningar, det vill 

säga ”hårda” data, och därför är det mest naturligt att använda oss av kvantitativ 

forskningsstrategi. En anledning till att vi valde det deduktiva synsättet är för att det oftast 

ligger till grund för vår forskningsstrategi. 

Teori: Vi använder nyckeltal som mäter den operativa verksamhetens utveckling och ställer 

dem mot nyckeltal för aktievärdering. Följande nyckeltal används för den operativa 

verksamheten; Soliditet, försäljningstillväxt, räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på 

sysselsatt kapital.  

Nyckeltalen för aktievärdering är EV/EBIT och P/E-tal. 

Slutsats:  

Det finns ett svagt positivt samband mellan ett företags operativa utveckling och dess 

aktievärdering, men den är väldigt svag om man ser på urvalsgruppen som helhet. I enskilda 

fall finns det dock starka samband. Omvärldsfaktorer spelar en större roll i värderingen av 

bolag på börsen jämfört med fundamentala faktorer.  
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1 Inledning 
I denna sektion av uppsatsen går vi igenom bakgrunden och problemformuleringen till vårt 

ämne och därefter tar vi upp en aktuell frågeställning som utgör grunden till vår senare 

analys av problemformuleringen. Denna frågeställning konkretiseras genom att specificera 

syftet med hela uppsatsen och slutligen förklarar vi vilka avgränsningar som genomförts och 

anledningen till detta.  

1.1 Bakgrund 

Vad är en aktie och på vilka grunder värderas en aktie? Detta är en ständig fråga som många i 

finansvärlden brottas med. Många hävdar att det har skett en viss frikoppling mellan hur en 

aktie rör sig på börsen och hur företaget i fråga utvecklas rent operativt. Det beror på att 

makroekonomiska faktorer styr börsens utveckling i allt högre grad än tidigare, i takt med att 

globaliseringen ökat och handeln mellan de olika regionerna och världsdelarna stigit. 

Börserna runt om i världen har blivit mer känsligare för rörelser i världsekonomin än tidigare 

och statistik över hur världsekonomin går tenderar att ha en starkare påverkan på aktierna på 

enskilda börser i olika länder. Speciellt gäller detta mindre ekonomier som Sverige.1 

Idag finns det olika sätt att värdera företag på. Metoderna som används för företagsvärdering 

är bland annat kassaflödesvärdering (DCF-värdering), avkastningsvärdering, jämförande 

värdering och substansvärdering. Den vanligaste metoden som används är 

kassaflödesvärdering som används i stora delar av finansvärlden.2 

Man brukar skilja på en företagsvärdering och aktievärdering. Företagsvärdet är värdet på 

företagets totala kapital, vad företaget är värt för både aktieägare och långivare, och 

aktievärde är värdet på företagets egna kapital, vad företaget är värt för aktieägarna.3  

Innebörden av företagsvärdering är att försöka värdera det ekonomiska värdet på ett företag. 

Meningen med att värdera ett företag är att kunna sätta ett rimligt pris på företaget om det 

skulle säljas eller köpas, i vissa fall investeras. 4  

                                                
1http://www.scb.se/Grupp/Teman/Sveriges_Ekonomi/_Dokument/Sverigesekonomikv106.pdf   
2 Sevenius, Robert. (2011). Företagsförvärv. Lund: Studentlitteratur 
3 Nilsson, Henrik. Isaksson, Anders. Martikainen, Teppo. (2012). Företagsvärdering med 
fundamental analys. Lund: Studentlitteratur. Sid 212 
4 "Unga aktiesparare", Aktieboken, 1989/99 
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Det rätta värdet skall sedan återspeglas i värderingen av aktien. För att sammanfatta; ju bättre 

ett företag går, desto högre ska aktiens värdering vara.5 Men stämmer teorin med 

verkligheten? 

1.2 Problemdiskussion 

En viktig aspekt här att tänka på är att analytiker som värderar aktier baserar sina analyser på 

andra faktorer än bara hur företaget går rent operativt i dagsläget. Ett bolag som genererar 

höga vinster till aktieägarna behöver inte få en hög värdering på aktiemarknaden eftersom det 

kan finnas andra faktorer som påverkar hur investerare och analytiker ser på bolaget, 

exempelvis framtidsutsikterna, bolagets ledning och dess kompetens, ägarbildens struktur 

etc.6 

Därför anser vi att det är intressant att analysera och undersöka om det finns ett konkret 

samband mellan ett börsnoterat företags operativa resultat och dess aktievärdering. Särskilt 

intressant blir detta för Stockholmsbörsen och Sverige är ett av dem länder med högst andel 

hushållssparande i aktier och fonder.7  

Ett exempel för att belysa detta är privatiseringen av telekomjätten Telia år 2000. När 

TeliaSonera introducerades på börsen sommaren 2000 kostade den så kallade ”folkaktien” 85 

kronor styck. I april 2012 kostar samma aktie 46 kronor.8 Den framgång som dåvarande 

näringsministern Björn Rosengren spådde för aktien har milt sagt uteblivit. En miljon 

svenskar plockade fram plånboken och köpte TeliaSonera-aktier. En massiv reklamkampanj 

hade lockat folket. Björn Rosengren förklarade att han var mycket nöjd med utfallet och 

menade att alla var vinnare i utförsäljningen av TeliaSonera.9 

De småsparare som köpte TeliaSonera-aktien köpte utan att göra en komplett 

företagsvärdering. En anledning till detta kan bero på att stora delar av allmänheten inte kunde 

särskilja mellan företaget TeliaSonera och aktien. Många bedömare som kommenterat aktiens 

utveckling sedan privatiseringen menar att småsparare litade blint på att aktien skulle ha en 

                                                
5 Nilsson, Henrik. Isaksson, Anders. Martikainen, Teppo. (2012). Företagsvärdering med 
fundamental analys. Lund: Studentlitteratur. Sid 212-215 
6 Intervju: Gabriel Isskander, aktieanalytiker Avanza Bank 
7 SvenskaBankföreningen, 
http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/9BF43D756C832483C125761800489B2E 
8 Avanza.se, Stängningskurs (30/4-2012) 
9 dn.se – ekonomi, http://www.dn.se/ekonomi/folkaktien-blev-en-besvikelse 
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stark utveckling med tanke på att TeliaSoneras stabila marknadsandelar och höga vinster, men 

med facit i hand blev det inte alls på det viset. 

1.3 Problemformulering 
Det är viktigt att särskilja på företag och aktie. Ett företag som är bra och välskött behöver 

inte vara köpvärd bara för det. Aktien bedöms nämligen genom andra faktorer, såsom 

prisnivån på aktien jämfört med vinstförväntningarna framgent. Om företaget går bra idag, 

men har svaga utsikter på längre sikt, kan aktien vara dyr givet att man bedömer att vinsterna 

kommer ner i framtiden. Här finns det en viss problematik där många inte gör den 

särskiljningen. Enligt teorin ska ett företag som utvecklas bra rent operativt ha ett högt värde 

och därmed en hög aktievärdering jämfört med ett företag som presterar sämre.  

1.4 Frågeställning 
Finns det ett samband mellan börsnoterade företags resultat och dess värdering?  

1.5 Syfte 
Syftet med denna är att undersöka om det finns ett samband mellan börsnoterade företags 

resultat och dess värdering. 

 
Vi vill pröva följande hypotes: Ju bättre operativt resultat som företaget uppvisar, desto högre 

värdering får företaget i fråga på börsen. 

1.6 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till de 15 största bolagen på Stockholmsbörsen Large Cap-lista, 

baserat på börsvärde. Det innebär att urvalsgruppen består av företag från olika branscher. 

Dock har vi valt att inte ta med bankerna då dessa värderas utifrån andra nyckeltal än dem 

som vi har valt ut i denna analys. Banksektorn skiljer sig åt från de andra sektorerna genom 

att vara mer reglerad och kontrollerad av myndigheterna i och med att det är en så pass 

systemkritisk sektor. Bankerna är en viktig bas i hela det finansiella systemet.  

Det är viktigt att ha med så många bolag för att jämförelsen mellan företagets operativa 

utveckling och dess aktieutveckling ska bli så adekvat som möjligt. Vi anser dessutom att det 

är bra för analysen att ha med företag från olika branscher i studien. Det gör undersökningen 

bredare och mer konkret. Skulle vi ha valt att endast se till en enskild bransch så kan analysen 
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halta på grund av att branschen som helhet påverkas av samma omvärldsfaktorer vilket i sin 

tur kommer att påverka hur aktierna värderas.  

För att undersöka ett företags operativa resultat har vi valt ut fyra nyckeltal som används i hög 

grad av finansiella aktörer på marknaden. Det finns givetvis en mängd olika nyckeltal att 

använda men vi har valt att avgränsa oss till de mest använda på marknaden. När det gäller 

aktiernas värdering har vi även här valt att använda de mest gångbara på finansmarknaden. 

Det kan alltid finnas skillnader i sättet man bedömer resultatet av de olika nyckeltalen vi har i 

analysen, men samtliga de nyckeltal vi har valt är sådana som används utav aktieanalytiker 

runt om i världen.10 

1.7 Ämnesval 
För oss var det mycket intressant att välja ett ämne som knyter ihop finansteori med något 

som berör många personer i samhället och testa om teorin stämmer i verkligheten också. 

Sverige är ett av dem länder med högst andel sparande inom aktier och fonder. Många i 

samhället berörs både direkt och indirekt av svängningar på börserna och värdeändringarna på 

sina finansiella innehav.  

 

                                                
10 Finansanalytikernas rekommendationer 2011 
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1.8 Disposition  

 

Kap	  1	  
Inledning	  

• I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  bakgrund	  samt	  en	  presentation	  
av	  problemformulering,	  syfte	  och	  avgränsningar.	  

Kap	  2	  
Metod	  

• Här	  redogörs	  en	  presentation	  av	  vår	  urvalsprocess,	  
forskningsstrategi	  och	  beskrivning	  av	  företagen.	  

Kap	  3	  
Teori	  

• I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  den	  teoretiska	  referensramen	  
och	  de	  nyckeltal	  som	  används.	  	  

	  

Kap	  4	  
Empiri	  

	  

• Här	  presenteras	  dem	  15	  största	  bolagen	  på	  
Stockholmsbörsen	  Large	  Cap-‐lista,	  baserat	  på	  
börsvärde,	  samt	  finansiell	  information	  för	  dessa	  företag.	  

Kap	  5	  
Analys	  

• I	  detta	  kapitel	  görs	  en	  analys	  av	  empirin	  som	  kopplas	  
ihop	  med	  uppsatsens	  teoretiska	  refernsram,vilket	  leder	  
till	  framställning	  av	  ett	  resultat.	  

Kap	  6	  
Diskussion	  &	  
Slutsats	  

• Här	  kommer	  slutsatser	  presenteras	  som	  baseras	  på	  
analysens	  resultat	  samt	  de	  problemformuleringar	  som	  
genererats	  har	  besvarats.	  
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2 Metod 
I detta kapitel redogörs först urvalsprocessen och därefter presenteras företagen samt vår 

forskningsstrategi. 

2.1 Urvalsprocess 
Vi har valt att ta med de 15 största bolagen sett till börsvärde i Stockholmsbörsen, med 

undantag från bankerna som vi nämnde i förra kapitlet. Samtliga bolag är noterade på den så 

kallade Large Cap-listan där bolagen i fråga måste ha ett börsvärde på minimum 1 miljard 

euro.11 Anledningen till att vi har tagit de 15 största bolagen är dels ur ett tidsmässigt 

perspektiv men även för att dessa har gedigna informationskällor kring historiska nyckeltal 

vilket underlättar datainsamlingen till vår undersökning. Dessutom tillhör dessa 15 bolag de 

mest handlade på Stockholmsbörsen och ägs av många svenskar och andra pensionssparare 

via institutioner och kapitalförvaltare.  

2.2 Företagen i undersökningen 

Här är listan på dem 15 största bolagen från Large Cap-listan. 
 

Bolag	   Bransch	  
Börsvärde	  
(Mkr)*	  

	  H&M	   Kläder	   381	  660	  
	  Ericsson	   Telekom	   218	  332	  
	  Atlas	  Copco	   Verkstad	   202	  271	  
	  Volvo	   Fordon	   200	  070	  
	  TeliaSonera	   Telekom	   193	  080	  
	  Sandvik	   Verkstad	   130	  460	  
	  Scania	   Fordon	   110	  890	  
	  SCA	   Skog	   75	  095	  
	  SKF	   Verkstad	   72	  582	  
	  ABB	   Verkstad	   64	  343	  
	  Assa	  Abloy	   Låsverkstad	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  67	  210	  
	  Alfa	  Laval	   Industri	   	  54	  730	  
	  Tele2	   Telekom	   	  50	  340	  
	  Skanska	   Bygg	   	  40	  803	  
	  Hexagon	   Verkstad	   	  45	  130	  
	  *	  Baserat	  på	  aktiekurser	  

120430	   	  	   	  	  
	  

	   	   	  

	  
	  

 

                                                
11 http://nasdaqomxnordic.com/ 
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2.3 Forskningsstrategier 
I Bryman & Bell (2011) tas det upp två olika inriktningar av forskningsstrategier varav dessa 

är kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. Vilken av dessa två forskningsstrategier som 

är lämplig och bör användas beror på undersökningens frågeställning och vad man vill uppnå 

med undersökningen.  Den kvantitativa forskningsstrategin belyser ”kvantifiering när det 

gäller analys och insamling av data”. Inom denna forskningsstrategi brukar man ofta titta på 

förhållandet mellan teori och forskning d v s att man lägger vikten på en prövning och detta 

kallas deduktion.12 Med kvantitativt angreppssätt innebär det att forskarna arbetar med hård 

data i form av sekundärdata.  

Den kvalitativa forskningsstrategin sätter inte lika mycket fokus på hårda data och 

kvantifiering av rådata. Istället är huvudfokus på ord och ”mjuka” data. Man försöker tolka 

materialet som har samlats in och analysera detta, snarare än att bara behandla detta som 

rådata. På det sättet kan man även undersöka materialets olika delar för att få en förståelse av 

helheten av det som undersöks. Därför brukar man säga att denna metod är mer djupgående 

än den kvantitativa. Det kan handla om intervjuer eller observationer.  

I vår undersökning kommer vi att fokusera oss mycket på siffror från årsredovisningar, så 

kallade ”hårda” data och därför är det mest naturligt att använda oss av kvantitativ 

forskningsstrategi. En anledning till att vi valde det deduktiva synsättet är för att det oftast 

ligger till grund för vår forskningsstrategi.  

De sekundärdata som ligger till grund för vår uppsats består främst av årsredovisningar för 

samtliga bolag, litteratur, elektroniska källor och artiklar. Resultatet på undersökningen 

redovisas med hjälp av siffror. 

                                                
12 Bryman & Bell 2011s 39 
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2.4 Deduktion 

Deduktion innebär att dra nytänkta slutsatser med hjälp av förutsättningar. Med den deduktiva 

ansatsen menas att man avleder ”deducerar” från det generella till det konkreta det vill säga 

”från teori till empiri”.13 

2.5 Validitet och Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att den insamlade data är tillförlitlig.  Detta begrepp behandlar hur data 

har samlats in, hur den har bearbetats och vilken som har samlats in för att visa 

tillförlitligheten.14 Det är viktigt med en undersökning av en hög reliabilitet, vilket i princip 

innebär att undersökningen ska kunna genomföras på nytt av vem som helst och komma fram 

till samma resultat. För att detta ska uppnås och genomföras är det viktigt att forskaren 

bearbetar det insamlade materialet noggrant och är källkritisk för att undvika felaktigheter.15 I 

vår undersökning utgår vi från bolagens egna källor (Årsredovisningar) vilket dessa har 

kontrollerats av bolagets auktoriserade revisorer och jurister. Det är således en pålitlig källa 

som kan användas som grund för analysen. 

Validitet är ett annat viktigt begrepp inom forskning. Detta begrepp undersöker huruvida data 

reflekterar sanningen, reflekterar verkligheten och täcker de avgörande frågorna.16 Validitet 

handlar om i vilken utsträckning ett mått faktiskt mäter det vi avser att mäta.17 Det innebär att 

data och metoder är ”riktiga”. Med andra ord går det att säga att validitet mäter giltigheten.  

Vi anser att vi har god reliabilitet och validitet i denna undersökning då vi har relevanta och 

tillförlitliga källor och referenser. Siffrorna är hämtade från samtliga bolags 

årsredovisningar.18 Dessutom använder vi nyckeltal som är erkända över hela världen och 

som dagligen används av finansanalytiker i deras arbete.  

                                                
13 Johannessen & Tufte s. 35 
14 Bryman 2002, s 43 
15 Bryman & Bell 2011s 48 
16 Denscombe, (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsobjekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. s 425 
17 Björklund, Maria. Paulsson, Ulf. (2003). Seminarieboken – att skriva, presentera och 
opponera. Lund: Studentlitteratur. s 59 - 62 
18 Bryman 2002, s 43 
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2.6 Datainsamlingsmetod 

Vi började först med att inhämta alla nödvändiga nyckeltal för de 15 bolagen genom att läsa 

årsredovisningar och delårsrapporter som fanns på respektive bolags hemsida. Det som var 

intressant för oss i denna studie var siffrorna för de fem senaste åren, för att kunna jämföra 

hur den finansiella och operativa utvecklingen varit för bolagen.  

Därefter behövde vi inhämta de olika värderingsnyckeltalen för att kunna matcha dessa mot 

de operativa nyckeltalen. Vi tog hjälp av Avanza Bank som bistod oss med siffror från olika 

databaser som analysavdelningen använder i deras dagliga arbete. Vi samlade in data från den 

finansiella databasen Factset. Factset hämtar i sin tur siffrorna från bolagens egna rapporter 

och även från analytikerna i de olika storbankerna som följer de 15 största bolagen på 

Stockholmsbörsen.  

2.7 Primär- och Sekundärdata 

Det finns två kategorier av data, nämligen primär och sekundärdata. Primärdata innebär att 

man samlar in fakta via exempelvis intervjuer eller enkäter. I vår uppsats använder vi inte 

primärdata i första hand, utan mer sekundärdata som består av information som är befintlig 

och är av hög validitet. Som exempel kan nämnas årsredovisningar, databaser, litteratur, 

artiklar och statistisk information från företagen.   

De primärdata vi har i uppsatsen är intervjuerna med två aktieanalytiker från Avanza Bank 

där vi diskuterat frågor kring företagsvärdering och vilka nyckeltal som är lämpliga för vår 

studie.  

2.8 Käll- och metodkritik 

Inhämtningen av material har främst gjorts på Södertörns högskolas biblioteks hemsida via 

databasen ”miks”. Årsredovisningarna har samlats in via företagens hemsidor och genom den 

finansiella databasen Factset. 

Dem artiklar vi har använts oss av som referens är från 1997 och 1999. Vi hade önskat hitta 

artiklar från 2000-talet och framåt men dessvärre fanns det inga nyare artiklar kring nyckeltal. 

Intervjuerna som genomfördes med aktieanalytikerna från Avanza Bank har också varit till 

hjälp under uppsatsens gång. Analytikerna har bidragit med sina erfarenheter kring vilka 

nyckeltal som bedöms som relevanta. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt tar vi upp de olika teorierna och förklaring till de nyckeltal som används i 

uppsatsen. Avsnittet är uppdelat i två delar; den operativa delen och den värderingsmässiga 

delen.   

3.1 Nyckeltal för den operativa verksamheten 

När det kommer till undersökningen av bolagens operativa utveckling så utgår vi från vissa 

nyckeltal som ger en bedömning kring bolagets finansiella ställning, lönsamheten i bolaget 

samt hur tillväxten sett ut. Tillsammans ger dem en bra helhetsbild kring hur företaget mår 

och utvecklas. Dessa nyckeltal ska jämföras både för dagsläget och historiskt (fem år) för att 

få en rättvis bild av bolagets verksamhet och konkurrenskraft. 

3.1.1 Finansiell ställning 
Det främsta sättet att mäta ett bolags finansiella ställning är via soliditeten.19 Soliditet som 

nyckeltal är väletablerat och används flitigt bland aktieanalytiker både i Sverige och 

utomlands. Nyckeltalet visar hur stor del av de totala tillgångarna i företaget som är 

finansierade med eget kapital. Med hjälp av soliditet har företagen större chans att motstå 

förluster och överleva på lång sikt. Utdelning är exempelvis en faktor som kan påverka 

soliditeten negativt genom att det egna kapitalet minskar. Soliditeten påverkas å andra sidan 

positivt av nyemissioner och aktieägartillskott.20 Nyckeltalet förbättras också om det egna 

kapitalet ökar snabbare än skulderna. Det egna kapitalet ökar i sin tur via ökade vinster. En 

låg tillväxt och en försämrad soliditet kan det ses som en farlig utveckling.21 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐸𝑔𝑒𝑡  𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

                                                
19 Ax, Johansson, Kullven (2009) Den nya ekonomistyrningen 
20 Principbaserad redovisning (2009), s 245 
21 Karlsson, Sören. (2006). Bas Nyckeltal – för bättre analys och effektivare ekonomistyrning. 
Stockholm Norstedts Juridik AB. s 104 
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3.1.2 Lönsamhet 
Det vanligaste sättet att mäta lönsamheten i ett bolag är via räntabilitetsmåtten. Vi har valt att 

fokusera oss på räntabilitet på eget kapital (RE) och räntabilitet på sysselsatt kapital (RSYSS) 

då dessa tillsammans ger en komplett bild av hur lönsamheten är i bolaget. 

Räntabilitet på eget kapital anger den procentuella förräntningen beräknad på ägarnas andel 

av kapitalet.22 Konkret säger detta nyckeltal hur mycket aktieägarna får i avkastning på det 

egna investerade kapitalet i bolaget. En hög räntabilitet på eget kapital är varje investerares 

dröm och ett bolag med en hög siffra värderas oftast med en premie på börsen jämfört med 

andra bolag i samma bransch. Den mäter ett företags effektivitet att generera vinster från varje 

krona av nettotillgångar (tillgångar minus skulder).23 Nyckeltalet beräknas genom att dividera 

nettovinsten eller resultatet efter skatt med det egna kapitalet i bolaget.24  

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑝å  𝑒𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝐸𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

Räntabilitet på sysselsatt kapital syftar till att visa vilken avkastning som bolaget har på de 

tillgångar som är räntekrävande. Sysselsatt kapital beräknas genom att ta de totala tillgångarna 

i bolaget och dra av räntefria skulder.25 

De räntekrävande posterna i balansräkningen är dels det egna kapitalet där aktieägarna 

förväntar sig en viss ränta på det insatta kapitalet och dels skulderna från långivare som vill ha 

ränta på detta.26 Med andra ord visar räntabiliteten på det sysselsatta kapitalet hur pass 

effektivt och lönsamt bolaget är för att skapa vinster av de tillgångar som kräver avkastning. 

Man sållar bort de tillgångar som inte är räntekrävande och fokuserar sig på de mest 

kapitalintensiva tillgångarna. 

 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑝å  𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟+𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎  𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟
𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   

 

                                                
22Anders Grönlund (2009). Principbaserad redovisning. Studentlitteratur, sid 245 
23 Karlsson, Sören. (2006). Bas Nyckeltal – för bättre analys och effektivare ekonomistyrning. 
Stockholm Norstedts Juridik AB. Sid 32 
24 Anders Grönlund (2009). Principbaserad redovisning. Studentlitteratur, sid 247 
25 Ax, Johansson, Kullven (2009) Den nya ekonomistyrningen 
26 http://www.skanska.se/Global/About%20Skanska/Finansiell-information/Skanskas-
Arsredovisning-2011.pdf sid 190 
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3.1.3 Tillväxt 
Försäljningstillväxten är det nyckeltal som lämpar sig bäst för att studera hur pass bra bolaget 

är positionerat på marknaden och hur attraktivt erbjudande man har. En hög tillväxt indikerar 

att bolaget har en produkt/tjänst som efterfrågas av kunder. Försäljningstillväxten kan komma 

både från förvärv eller vara organisk, det vill säga driven av den befintliga verksamheten. 

Organisk tillväxt är alltid att föredra då riskerna är betydligt lägre än för ”köpt” tillväxt. När 

man köper ett bolag för att öka försäljningen kan det uppstå problem i integrationen av 

bolaget. Det kan finnas kulturskillnader i de olika företagen samtidigt som man ökar 

skuldsättningen.27 Oftast belånar man den egna balansräkningen för att finansiera en affär på 

marknaden och blir det då inte som man hade tänkt sig från början kan det även finnas risker 

för nedskrivningar i goodwill som bokförs på balansräkningen och som är relaterad till 

immateriella tillgångar i det förvärvade bolaget. Exempel på sådana tillgångar är 

kundrelationer, olika affärsprogram eller kundbaser etc. det är tillgångar som inte är fysiska 

och som man värderar subjektivt utifrån vissa parametrar.28Det finns många exempel på 

misslyckade förvärv och den största lockelsen med denna strategi är att man snabbt kan 

erövra marknadsandelar och bli större om integrationen mellan bolagen blir effektiv.  

Försäljningstillväxten visar konkret hur mycket den totala försäljningen ökat eller minskat 

jämfört med föregående år. Detta redovisas oftast i procentuell form. 

3.2 Nyckeltal för aktievärdering 

Det finns minst ett dussintal nyckeltal för hur en aktie värderas på börsen. Relativvärdering 

innebär att man jämför hur olika börsbolag värderas utifrån vissa specifika nyckeltal. Med 

relativvärdering får man en snabb överblick kring vilka aktier som värderas under respektive 

över snittet för dels hela börsen men även den särskilda branschsektorn bolaget ingår i. 

Modellen talar om hur ett företag är värderat jämfört med konkurrerande företag och inte om 

företaget är värderat på rätt sätt.	   De nyckeltal som förekommer vid relativvärdering är oftast 

P/E-tal och EV/EBIT vilka vi förklarar nedan.29 

                                                
27 Choi, W.W, Kwon, S.S, Lobo, G.J, (2000). Market Valuation of Intangible Assets, Journal 
of Business Research, vol. 49, pp 35-45 
28 Lars Frick – Intervju 
29 http://www.stockpicker.se/products/relative.aspx 

http://www.foretagsvardering.org/varderingsmetodik/ 
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3.2.1 P/E-tal 
P/e-talet är det nyckeltal som används mest i finansvärlden. Den visar förhållandet mellan 

börsvärdet (price) och nettovinsten (earnings) som tillfaller aktieägarna. Den visar i princip 

hur många årsvinster som krävs för att få tillbaka sin investering. Om du köper ett företag till 

p/e-talet 10 så innebär det att du betalar tio gånger nettovinsten. Du behöver alltså teoretiskt 

tio årsvinster för att få tillbaka ditt insatta kapital.30 

P/e-talet för hela börsen brukar ligga mellan 10-15 beroende på var i konjunkturcykeln 

ekonomin befinner sig i. Ett bolag med svag lönsamhet har oftast ett lägre p/e-tal än ett 

företag som är mer lönsamt. Företag med hög tillväxt brukar berikas med ett högt p/e-tal och 

även bolag med goda framtidsutsikter. Ett företag som växer starkt varje år har ett högre p/e-

tal för att vinsterna stiger i en hög takt och därmed faller även p/e-talet om man blickar fram i 

tiden.31  

3.2.2 EV/EBIT 
Nyckeltalet EV/EBIT används flitigt i finansvärlden och anledningen till det är att nyckeltalet 

även tar hänsyn till skuldsättningen i ett bolag, till skillnad från P/E-talet som endast ser till 

resultatet. EV står för Enterprise Value, vilket på svenska betyder Företagsvärdet. 

Företagsvärdet är i sin tur summan av Börsvärdet och Nettoskulden i ett bolag.32  

𝐸𝑉 = 𝐵ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑛 

Börsvärdet fås i sin tur genom att multiplicera aktiekurs och antalet utestående aktier. 

Nettoskulden är skillnaden mellan bolagets räntebärande skulder och räntebärande tillgångar. 

Har bolaget i fråga mer räntebärande tillgångar som exempelvis pengar på bankkontot än 

skulder hos banken, så blir nettoskulden negativ. Då heter det att bolaget har en nettokassa. 

När ett bolag har en nettokassa så minskas EV med lika mycket som storleken på nettokassan.  

Ett exempel för att illustrera detta är: 

Exempel 1. Bolag A har 30 Mkr i skulder hos banken och 10 Mkr likvida medel på kontot. 

Nettoskulden blir då 30-10 = 20 Mkr. Denna nettoskuld adderas till börsvärdet och resultatet 

av detta blir EV (Enterprise Value). 

                                                
30 Intervju: Lars Frick, aktieanalytiker Avanza 
31 http://www.foretagsvardering.org/deinition/pe-talet/  
32 Hult, Magnus (1998) Värdering av företag 3. uppl. Liber Ekonomi, Malmö  
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Exempel 2. Bolag B har 10 Mkr skulder hos banken och 20 Mkr i likvida medel på kontot. 

Nettoskulden blir då 10-20 = -10 Mkr. Detta innebär att bolaget har en nettokassa på 10 Mkr. 

Denna nettokassa dras bort från börsvärdet och då får man fram EV (Enterprise Value).  

Nämnaren i nyckeltalet EV/EBIT är EBIT som betyder Earnings Before Interest and Taxes. 

På svenska kallas detta för rörelseresultatet, vilket är resultatet före räntekostnader och skatt. 

EV/EBIT är således företagsvärdet dividerat med rörelseresultatet. Måttet säger egentligen 

hur mycket bolaget värderas till i förhållande till rörelseresultatet, justerat för skuldsättningen. 

Ett företag kan nämligen ha ett lågt p/e-tal och se billig ut ur ett investeringsperspektiv. Men 

om skulderna är oroväckande höga så kommer EV/EBIT att vara desto högre, vilket gör det 

mindre attraktivt att investera i bolaget. Därför används EV/EBIT som ett komplement till 

P/E-talet som inte beaktar skuldsättningen. En normal EV/EBIT på börsen är mellan 7-13 

beroende på vilken bransch bolaget verkar i samt hur tillväxt och lönsamhet ser ut.33 

3.2.3 Pearsons korrelation 
Pearsons korrelation används vid relationssamband mellan två slumpmässiga variabler. 

Värdet av Pearsons korrelation visar antingen en positiv lutning i en linjärrelation då 

relationssamband råder (värdet är +1) eller inget relationssamband råder (värdet är -1).34 

 

3.3 Tidigare forskning 

I en artikel som heter; Why Do Valuation Ratios Forecast Long-Run Equity Returns?, som är 

skriven av Thomas K. Philips beskriver han sambandet mellan värderingsnyckeltal och 

avkastning av aktier på lång sikt. Han visar att utdelning kan förutse avkastning på 

aktiemarknaden och att resultat kan förutse framtida avkastning. 

Han framför en redovisningsbaserad metod för att utveckla enkla analytiska uttryck för de 

förväntade avkastningar och verkligt värde på aktiemarknaden som en funktion av avkastning 

på eget kapital och en eller flera värderingsnyckeltal. Dessa uttryck visar att den förväntade 

avkastningen sjunker medan värderingsnyckeltalen ökar, vilket ger en teoretisk grund för de 

empiriska observationer som gjorts i hans forskning.  

                                                
33 https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=116683 
34 Lind, A Douglas. Marchal, G William. Wathen, A Samuel. (2011). Statistical 
Techniques in Business & Economics. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012. Kapitel 13 
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Thomas K. Philips ger en enkel förklaring till varför investerare felaktigt tror att den 

förväntade avkastningen på marknaden är 15 procent eller högre. 

Slutsatserna i denna artikel var att en enkel analytisk modell korrekt förutser tecken på 

förhållandet mellan den förväntade avkastningen på aktiemarknaden och ett antal 

värderingsförhållande. Det förklarar framgångsrikt långsiktiga avkastningar på eget kapital 

och hög avkastning på 1980- talet. En del av slutsatserna som Thomas K. Philips föreslår är 

att framtida avkastningar från inhemska aktier skall vara cirka 6,5 procent per år, betydligt 

lägre än de varit historiskt. 

I en annan artikel som heter; The search for the best financial performance measure, skriven 

av Jeffrey M Bacidore et.al, tar man upp vilka olika nyckeltal och metoder det finns för att på 

bästa sätt mäta den finansiella prestationen hos ett företag och framförallt jämför skillnaderna 

mellan EVA (Economic Value Added) och REVA (Refined Economic Value Added). 

Slutsatsen är att EVA inte riktigt räcker till för att mäta den finansiella prestationen i ett 

företag.  

Författarna till artikeln menar att det bästa sättet att mäta ett företags finansiella prestation är 

att utgå från den avkastning som aktieägarna får genom värdeökning på företagets tillgångar 

samt den utdelning som företaget i fråga lämnar till aktieägarna, utöver den kompensation 

som krävs för att möta den systematiska risken vid en aktieinvestering. Studien jämför bland 

annat EVA med REVA, som är en förfinad version av EVA.  

Nyckeltalet EVA utgår från det ekonomiskt bokförda värdet på företagets tillgångar vid 

mätningar av företagets finansiella prestation. REVA använder sig av det faktiska 

marknadsvärdet på tillgångarna vid mätning av den finansiella prestationen i företaget. Det 

bokförda värdet kan i många fall avvika från det faktiska marknadsvärdet då värdet på 

tillgångar påverkas av externa faktorer som inte alltid fångas upp av det bokförda värdet, 

vilket är det värde som finns när tillgången förvärvas. Det kan leda till stora skillnader i ett 

företags aktuella marknadsvärde och det redovisade bokförda värdet av en tillgång. Inte minst 

kan detta leda till upp- och nedskrivningar på tillgångar vilket kan påverka hur aktiekursen rör 

sig för ett börsnoterat företag.   
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4 Empiri 
I detta avsnitt presenterar vi all data vi samlat in för de 15 bolagen som är med i analysen. Vi 

börjar avsnittet med de operativa nyckeltalen, där vi inhämtat femårsdata. Därefter presenteras 

nyckeltalen för aktievärderingen, även där för fem år tillbaka i tiden. Slutligen har vi 

genomfört linjära regressioner av varje operativt nyckeltal mot nyckeltalen för 

aktievärderingen, för att undersöka huruvida det finns ett samband mellan det operativa 

resultatet i bolaget och bolagets aktievärdering på börsen. 

4.1 Operativa nyckeltal 

4.1.1 H&M 

ÅR	  
Räntabilitet	  på	  

EK	  (%)	  
Räntabilitet	  på	  

sysselsatt	  kapital	  (%)	   Försäljningstillväxt	  (%)	   Soliditet(%)	  
2011	   35,8	   47,1	   1	   73,3	  
2010	   44,1	   58,7	   7	   74,6	  
2009	   42,2	   56,7	   15	   74,7	  
2008	   44,3	   61,1	   13	   72,1	  
2007	   45,4	   63,7	   15	   76,9	  

 

4.1.2 Ericsson 

ÅR	  
Räntabilitet	  på	  

EK	  (%)	  
Räntabilitet	  på	  

sysselsatt	  kapital	  (%)	   Försäljningstillväxt	  (%)	   Soliditet(%)	  
2011	   8,5	   11,3	   12	   51,8	  
2010	   7,8	   9,6	   -‐2	   52,1	  
2009	   2,6	   4,3	   -‐1	   52,3	  
2008	   8,2	   11,3	   11,2	   49,7	  
2007	   17,2	   20,9	   4,4	   55,1	  

 

4.1.3 Atlas Copco 

ÅR	  
Räntabilitet	  på	  

EK	  (%)	  
Räntabilitet	  på	  

sysselsatt	  kapital	  (%)	   Försäljningstillväxt	  (%)	   Soliditet(%)	  
2011	   47,6	   37,2	   16,2	   38,4	  
2010	   37,6	   28,6	   9,6	   40,9	  
2009	   25,8	   17,7	   -‐14	   37,8	  
2008	   57,7	   34	   17,1	   31,5	  
2007	   34,7	   29	   25,4	   25,8	  

 
 
 



Kandidatuppsats 
Företagsekonomi  Södertörns Högskola 

 23 

4.1.4 Volvo 

ÅR	  
Räntabilitet	  på	  

EK	  (%)	  
Räntabilitet	  på	  

sysselsatt	  kapital	  (%)	   Försäljningstillväxt	  (%)	   Soliditet(%)	  
2011	   23,1	   28,8	   17,2	   	  24,3	  	  
2010	   16	   19,5	   21,2	   	  23,3	  
2009	   -‐5	   -‐15,6	   -‐28	   	  20,2	  
2008	   12,1	   16,3	   6,4	   	  	  21,3	  	  
2007	   18,1	   26,4	   10,3	   	  	  19,5	  	  

 

4.1.5 TeliaSonera 

ÅR	  
Räntabilitet	  på	  

EK	  (%)	  
Räntabilitet	  på	  

sysselsatt	  kapital	  (%)	   Försäljningstillväxt	  (%)	   Soliditet(%)	  
2011	   16,8	   12,3	   -‐2,4	   44	  
2010	   17,8	   12,7	   -‐2,3	   48	  
2009	   15,2	   11,8	   5,7	   49,1	  
2008	   17,2	   12,7	   7,5	   50,5	  
2007	   18,6	   13,1	   5,8	   50,3	  

 

4.1.6 Sandvik 

ÅR	  
Räntabilitet	  på	  

EK	  (%)	  
Räntabilitet	  på	  

sysselsatt	  kapital	  (%)	   Försäljningstillväxt	  (%)	   Soliditet(%)	  
2011	   17,3	   16	   13,8	   34	  
2010	   22,1	   17,4	   14,9	   38	  
2009	   -‐7,9	   -‐1,3	   -‐22,4	   33	  
2008	   24,8	   19,9	   7,3	   36	  
2007	   34,4	   27	   19,4	   35	  

 

4.1.7 Scania 

ÅR	  
Räntabilitet	  på	  

EK	  (%)	  
Räntabilitet	  på	  

sysselsatt	  kapital	  (%)	   Försäljningstillväxt	  (%)	   Soliditet(%)	  
2011	   29,2	   38,1	   11,8	   10,3	  
2010	   34,1	   39,5	   23,4	   11,1	  
2009	   5	   9,4	   -‐28,8	   10,4	  
2008	   38	   43,1	   5,9	   9,6	  
2007	   33,6	   42,1	   19,2	   10,1	  
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4.1.8 SCA 

ÅR	  
Räntabilitet	  på	  

EK	  (%)	  
Räntabilitet	  på	  

sysselsatt	  kapital	  (%)	   Försäljningstillväxt	  (%)	   Soliditet(%)	  
2011	   -‐0,5	   4	   -‐25,5	   52	  
2010	   8,3	   8	   -‐1,5	   47	  
2009	   7,1	   7	   0,4	   45	  
2008	   8,6	   8	   4,3	   42	  
2007	   11,7	   11	   4,4	   44	  

 

4.1.9 SKF 

ÅR	  
Räntabilitet	  på	  

EK	  (%)	  
Räntabilitet	  på	  

sysselsatt	  kapital	  (%)	   Försäljningstillväxt	  (%)	   Soliditet(%)	  
2011	   30	   23,6	   8,5	   37,8	  
2010	   28,3	   24	   8,5	   36,6	  
2009	   8,9	   9,1	   -‐11,3	   35,8	  
2008	   24,8	   24,2	   8,2	   35,1	  
2007	   25,1	   25,4	   10,3	   40,5	  

 

4.1.10 ABB 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.11 Alfa Laval 

ÅR	  
Räntabilitet	  på	  

EK	  (%)	  
Räntabilitet	  på	  

sysselsatt	  kapital	  (%)	   Försäljningstillväxt	  (%)	   Soliditet(%)	  
2011	   22,7	   31,3	   16	   43,9	  
2010	   24,2	   37,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐5	   50	  
2009	   24,1	   33,6	   -‐6,5	   46,7	  
2008	   41,4	   53,8	   12	   36,1	  
2007	   43,1	   54,2	   25,5	   34,2	  

 
 
 
 
 
 

ÅR	  
Räntabilitet	  på	  

EK	  (%)	  
Räntabilitet	  på	  

sysselsatt	  kapital	  (%)	   Försäljningstillväxt	  (%)	   Soliditet(%)	  
2011	   19,6	   14	   2,3	   	  39,3	  
2010	   18,9	   21	   -‐4,6	   	  41,0	  
2009	   24	   27	   -‐8,7	   	  39,7	  
2008	   28	   31	   7,9	   	  35,7	  
2007	   38,5	   35	   14,5	   	  35,3	  
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4.1.12 Assa Abloy 

ÅR	  
Räntabilitet	  på	  

EK	  (%)	  
Räntabilitet	  på	  

sysselsatt	  kapital	  (%)	   Försäljningstillväxt	  (%)	   Soliditet(%)	  
2011	   15,6	   17,4	   13,5	   42,9	  
2010	   20,3	   18,5	   5	   45,9	  
2009	   13,9	   16,2	   0,4	   45,4	  
2008	   14,1	   17,2	   3,8	   41,9	  
2007	   23,1	   18,4	   7,7	   41,5	  

 

4.1.13 Tele2 

ÅR	  
Räntabilitet	  på	  

EK	  (%)	  
Räntabilitet	  på	  

sysselsatt	  kapital	  (%)	   Försäljningstillväxt	  (%)	   	  Soliditet(%)	  
2011	   19,5	   20,8	   1,4	   46	  
2010	   22,6	   23,6	   1,8	   72	  
2009	   16,4	   17,6	   2,9	   71	  
2008	   6,2	   12,9	   -‐2	   60	  
2007	   -‐0,7	   2	   1,2	   55	  

 

4.1.14 Skanska 

ÅR	  
Räntabilitet	  på	  

EK	  (%)	  
Räntabilitet	  på	  

sysselsatt	  kapital	  (%)	   Försäljningstillväxt	  (%)	   	  Soliditet(%)	  
2011	   37,9	   3,2	   -‐2,9	   23,7	  
2010	   19,6	   6	   -‐12	   26,8	  
2009	   18,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7,7	   -‐3,2	   25,1	  
2008	   15,7	   10,4	   3,5	   23,1	  
2007	   20,6	   14,2	   10,5	   26,3	  

 

4.1.15 Hexagon 

ÅR	  
Räntabilitet	  på	  

EK	  (%)	  
Räntabilitet	  på	  

sysselsatt	  kapital	  (%)	   Försäljningstillväxt	  (%)	   	  Soliditet(%)	  
2011	   12,7	   10,5	   46,4	   47	  
2010	   5,4	   10,2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12,5	   43	  
2009	   10,2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	   90,5	   49	  
2008	   16,18	   12	   89,5	   44	  
2007	   19,4	   14,3	   8,3	   40,3	  
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4.2 Nyckeltal för aktievärdering 

4.2.1 H & M 
H&M	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  

	  P/E-‐tal	   22,4	   21	   20,8	   16,1	   24,3	  
	  EV/EBIT	   16,3	   14,9	   14,7	   11,1	   16,8	  
	   

4.2.2 Ericsson 
Ericsson	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  

	  P/E-‐tal	   18,5	   22,4	   57,3	   16,6	   11,1	  
	  EV/EBIT	   7,6	   9,3	   7,8	   7,1	   10,4	  
	   

4.2.3 Atlas Copco 
Atlas	  Copco	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  

	  P/E-‐tal	   13,9	   20,8	   20,5	   15	   16	  
	  EV/EBIT	   11,2	   15,6	   15,8	   10,2	   11,4	  
	   

4.2.4 Volvo 
Volvo	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  

	  P/E-‐tal	   8,6	   22,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐	   8,8	   14,7	  
	  EV/EBIT	   9	   18,8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐	   12,3	   14,3	  
	   

4.2.5 TeliaSonera 
TeliaSonera	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  

	  P/E-‐tal	   11,1	   11,3	   12,3	   9,2	   15,4	  
	  EV/EBIT	   11,8	   12,4	   12,4	   10,6	   16,2	  
	   

4.2.6 Sandvik 
Sandvik	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  

	  P/E-‐tal	   18,2	   23,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   7,5	   11,5	  
	  EV/EBIT	   8,7	   16,6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   7,5	   11,5	  
	   

4.2.7 Scania 
Scania	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  

	  P/E-‐tal	   8,7	   13,6	   65,5	   7	   15,2	  
	  EV/EBIT	   8,9	   12,1	   52,2	   8,5	   13,7	  
	   

 



Kandidatuppsats 
Företagsekonomi  Södertörns Högskola 

 27 

4.2.8 SCA 
SCA	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  

	  P/E-‐tal	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   13,4	   14,1	   8,4	   11,3	  
	  EV/EBIT	   13,9	   11,7	   12,2	   11,6	   20,2	  
	   

4.2.9 SKF 
SKF	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  

	  P/E-‐tal	   11	   14	   15,2	   7,6	   10,9	  
	  EV/EBIT	   7,9	   10,5	   19,4	   6	   7,2	  
	   

4.2.10 ABB 
ABB	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  

	  P/E-‐tal	   14,5	   17,8	   14,6	   10,6	   19,4	  
	  EV/EBIT	   9,5	   10,3	   9,8	   6,3	   15	  
	   

4.2.11 Alfa Laval 
Alfa	  laval	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  

	  P/E-‐tal	   17	   19,3	   15,4	   7,6	   12,8	  
	  EV/EBIT	   13,5	   15,2	   11,5	   5,6	   9,7	  
	   

4.2.12 Assa Abloy 
Assa	  Abloy	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  

	  P/E-‐tal	   16,5	   17,1	   19,2	   13,4	   14,1	  
	  EV/EBIT	   11,5	   13,3	   11,6	   11,2	   11,4	  
	   

4.2.13 Tele2 
Tele2	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  

	  P/E-‐tal	   12,1	   8,9	   10,7	   12,7	   -- 
	  EV/EBIT	   10,5	   8,8	   9,5	   7,7	   26,6	  
	   

4.2.14 Skanska 
Skanska	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  

	  P/E-‐tal	   6,2	   13,7	   13,9	   10,4	   12,5	  
	  EV/EBIT	   12,1	   9,9	   13,3	   21	   18,4	  
	   

4.2.15 Hexagon 
Hexagon	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  

	  P/E-‐tal	   13,6	   51	   22,5	   5,4	   21	  
	  EV/EBIT	   13,7	   22,7	   18,3	   7,7	   20,5	  
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4.3 Linjära regressioner 

4.3.1 Diagram 1 – EV/EBIT med räntabilitet på sysselsatt kapital 

 

4.3.2 Diagram 2 – EV/EBIT med räntabilitet på eget kapital 
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4.3.3 Diagram 3 – EV/EBIT med försäljningstillväxt 

 

4.3.4 Diagram 4 – EV/EBIT med soliditet 
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4.3.5 Diagram 5 – P/E-tal med räntabilitet på sysselsatt kapital 

 

4.3.6 Diagram 6 - P/E-tal med räntabilitet på eget kapital 
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4.3.7 Diagram 7 - P/E-tal med försäljningstillväxt 

 

4.3.8 Diagram 8 – P/E-tal med soliditet 
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5 Analys 
Här presenteras analysen av datan i empirin och de linjära regressioner vi genomfört. 

5.1 Generell analys av data och regressioner 

Datan vi har samlat in visar oss att det finns enskilda bolag där det finns ett samband mellan 

hur företaget utvecklats rent operativt och hur aktien värderas på börsen. Ett typ exempel är 

Hennes & Mauritz som historiskt sett haft en hög lönsamhet och avkastning på det sysselsatta 

kapitalet, dessutom med hög försäljningstillväxt. H&M är också därför ett av de bolag på 

börsen som värderas högst, med ett genomsnittligt p/e-tal på 21 under de senaste fem åren. 

Även värderingsmultipeln EV/EBIT har legat på en hög konstant nivå, vilket innebär att 

investerare räknat med att H&M kommer att fortsätta generera höga marginaler i 

verksamheten vilket kommer att lyfta rörelseresultatet (EBIT). Och så har det även varit i 

verkligheten. H&M är det bolag inom klädsektorn som klarat av finanskrisen bäst och kunnat 

fortsätta expandera verksamheten med hög lönsamhet.  

Ett annat bolag där vi kan se ett samband mellan företagets operativa utveckling och 

aktievärderingen är verkstadsbolaget SKF. SKF är ett av de bolag inom verkstadssektorn som 

har lägst rörelsemarginaler i verksamheten, det vill säga att lönsamheten inte är särskilt hög. 

Både Atlas Copco, Alfa Laval, Sandvik och ABB har klart högre marginaler än SKF. En 

orsak till detta kan vara den breda kundbasen som gör att inköpssynergierna mellan 

dotterbolagen inte är särskilt hög. Ju spretigare kundbas, desto mer diversifierade inköps- och 

försäljningskanaler, vilket också skapar mindre skalfördelar i produktionen. I SKF:s fall har 

aktien inte haft särskilt höga vinstmultiplar just på grund av de ovannämnda orsakerna. SKF 

har exempelvis haft ett genomsnittligt p/e-tal på 11,7 de senaste fem åren, medan Atlas Copco 

och Sandvik legat på i snitt 17 respektive 15. 

När det gäller kopplingen till de två artiklar vi tog upp i avsnittet Tidigare Forskning så kan 

man konstatera att varken P/E-talet eller EV/EBIT tar hänsyn till utdelningarna i företagen. 

Båda dessa nyckeltal är resultatorienterade och utelämnar utdelningsbiten. Ett företag som 

historiskt sett har en hög utdelning värderas generellt högre än andra företag enligt Jeffrey M 

Bacidore et.al. Tittar man på P/E-talet enskilt så finns samma mönster även här. Ju högre 

vinsten är (E), desto högre kan den teoretiska utdelningen vara då utdelningen hämtas från 

nettovinsten. Så på det sättet finns det liknelser mellan den data vi har inhämtat och de 

slutsatser som Jeffrey M Bacidore et.al. kom fram till i sin artikel.   
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5.2 Analys av nyckeltalet EV/EBIT 

Som grupp beaktat har vi dock inte kunnat se några starka linjära samband mellan de 

operativa nyckeltalen och företagens aktievärdering. Om vi börjar med sambandet mellan 

nyckeltalet EV/EBIT och räntabilitet på sysselsatt kapital så uppgår förklaringsvärdet (R²) till 

0,04, vilket indikerar ett extremt svagt samband. Vi hade här väntat oss ett tydligare och 

starkare samband mellan dessa två nyckeltal då räntabilitet på sysselsatt kapital är ett av de 

viktigaste lönsamhetsmåtten för ett börsbolag. I enskilda fall ser vi vissa tydliga samband, 

som H&M, Atlas Copco och Alfa Laval. H&M är det bolag i urvalsgruppen med i särklass 

högst räntabilitet på sysselsatt kapital och EV/EBIT ligger också bland de tre högsta i 

undersökningen. Även Atlas Copco ligger högt här, men överlag är sambandet ganska svagt. 

Tittar vi vidare på regressionsanalysen för nyckeltalen EV/EBIT och räntabilitet på eget 

kapital, så är det ännu svagare samband, då förklaringsvärdet ligger på endast 0,036. Samma 

bolag som har hög räntabilitet på sysselsatt kapital tenderar även att ha en hög räntabilitet på 

det egna kapitalet. Som grupp beaktat så är dock sambandet svagt, om än positivt. 

Däremot fanns det ett tydligare positivt samband mellan EV/EBIT och försäljningstillväxten i 

bolagen. De bolag som har högst historisk försäljningstillväxt har även högst värdering sett 

till EV/EBIT. Detta är ganska intressant då det i grund och botten är tillväxten i försäljningen 

som driver lönsamheten upp i ett bolag. Ju högre försäljning, desto högre skalfördelar i 

produktionen exempelvis. 

Slutligen har vi sambandet mellan EV/EBIT och soliditeten i bolagen. Regressionen 

uppvisade ett mycket svagt samband mellan dessa två nyckeltal, vilket vi inte trodde på 

förhand. Begreppet EV innefattar nettoskulden i bolaget, vilket i sig speglar skuldsättningen i 

balansräkningen. Soliditeten ska med andra ord påverkas av skuldsättningen i bolaget. Här 

visade regressionen att analytikerna på marknaden inte sätter ett särskilt stort värde på 

nyckeltalet soliditet när de värderar bolagen utefter skuldsättningen, vilket vi finner lite 

märkligt. 

5.3 Analys av nyckeltalet P/E-tal 

Sambandet mellan nyckeltalet p/e-tal och räntabilitet på sysselsatt kapital var ungefär i linje 

med EV/EBIT och RSYSS, det vill säga mycket svagt positivt. Även sambandet p/e-tal och 

räntabilitet på eget kapital var mycket svagt positivt. En förklaring till detta kan vara att 
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räntabiliteten på det sysselsatta kapitalet i mångt och mycket är fokuserad på balansräkningen, 

medan p/e-tal är ett ”resultaträkningsnyckeltal”. Däremot så trodde vi på förhand att 

sambandet till ROE skulle vara starkare då detta visar avkastningen som investerarna får på 

det investerade beloppet, men icke. 

Tittar man vidare på regressionsanalysen för p/e-tal och försäljningstillväxten så är den 

relativt stark med ett förklaringsvärde på 0,28. Det visar hur viktigt det är för företagets 

operativa utveckling att man har en tillväxt på översta raden i resultaträkningen. Försäljningen 

är det som driver lönsamheten på sikt. Ju högre volymer, desto större möjligheter att öka 

marginalerna i verksamheten. Analytikerna på marknaden verkar värdesätta 

försäljningstillväxt högt när man värderar aktierna utefter p/e-talet. Bolag med en hög 

försäljningstillväxt tenderar alltså att ha ett relativt högt p/e-tal och det indikerar att bolaget 

väntas ”växa” in i den höga värderingen då vinsterna drivs av hur mycket försäljningen ökar 

per år. Ett bolag med svag försäljningstillväxt har sämre möjligheter att öka vinsterna 

givetvis. Vinsterna måste då komma från omstruktureringar i befintlig verksamhet, vilket 

kräver mer av både ledning men även de anställda. Produktivitetsökningar är ett sätt att nå 

högre lönsamhet när försäljningen inte ökar.  

Slutligen har vi p/e-talet mot soliditeten, som uppvisade i stort sett en noll-korrelation. 

Soliditet är således inget avgörande faktor när man värderar bolagens vinster på börsen, kan 

man konstatera. På kort sikt är den finansiella ställningen i bolaget inget avgörande för om ett 

bolag kan göra vinster, men däremot är detta viktigt ur ett längre tidsperspektiv, då 

expansionsplaner och andra investeringar inte kan fullgöras med en svag balansräkning. 

Därför trodde vi på förhand på en högre siffra här. 
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6 Diskussion och slutsats 
Generellt kan vi konstatera att det råder ett väldigt svagt samband mellan de operativa 

nyckeltalen i ett företag och dess nyckeltal för aktievärdering. Regressionsanalyserna vi 

genomförde för de relevanta nyckeltalen som mäter hur pass bra ett företag utvecklas 

operativt och hur värderingen på börsen ser ut visade på detta. Detta gäller de 15 största 

börsbolagen på börsen som en hel grupp, men det finns enskilda fall som visar att det råder ett 

tämligen starkare samband mellan hur företaget går i praktiken och hur det värderas av 

analytikerna på börsen. 

De slutsatser vi drar av detta är att börsen i allt större utsträckning styrs av omvärldsfaktorer 

och inte endast av fundamentala faktorer. Analytikerna vi har pratat med menar att detta är i 

linje med de teorier som finns på marknaden. Efter finanskrisen har de finansiella systemen 

blivit känsligare för makroekonomiska faktorer som exempelvis oljepriset, statistik över 

arbetslösheten i USA, politisk oro i mellanöstern etc. Detta fanns även innan krisen 2008-

2009, men har blivit betydligt mer framträdande när man värdesätter aktier överlag. Det 

innebär konkret att analytikerna på marknaden tar hänsyn till makrodata mer än fundamentala 

faktorer som exempelvis hur företaget i fråga utvecklas rent operativt.  

Så, för att knyta ihop säcken, så kan vi konstatera att svaret på uppsatsens huvudrubrik: 

”Finns det ett samband mellan börsnoterade företags resultat och dess värdering?” blir att det 

inte finns ett positivt samband och att den generellt är extremt svag för de 15 största bolagen 

på Stockholmsbörsen.  
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7 Framtida forskning 
För framtida forskning kan vi rekommendera att man tittar på en längre mätperiod än de fem 

åren vi tittade på, just för att se om det såg ut på ett annat sätt innan finanskrisen. Dessutom 

kan man göra denna analys på en större urvalsgrupp för att få ett tydligare svar på vår 

frågeställning. Vidare kan man göra denna analys på vissa specifika branscher, för att se om 

vissa branscher har en större frikoppling mellan fundamentala värden och aktievärdering för 

aktierna.  
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9 Bilagor  
Beräkningsexempel av ett företags nyckeltal (Både operativa nyckeltal och 

värderingsnyckeltal) 

9.1 Linjär regression 1 - EV/EBIT (Y) med räntabilitet på 

sysselsatt kapital (X) 

n Y X Y2 X2 X*Y 
1 14,76 57,46 217,8576 3301,652 848,1096 
2 8,44 21,6 71,2336 466,56 182,304 
3 12,3 11,48 151,29 131,7904 141,204 
4 13,92 12,52 193,7664 156,7504 174,2784 
5 10,2 34,44 104,04 1186,114 351,288 
6 8,86 29,3 78,4996 858,49 259,598 
7 19,08 15,8 364,0464 249,64 301,464 
8 12,68 15,08 160,7824 227,4064 191,2144 
9 10,88 7,6 118,3744 57,76 82,688 

10 10,18 25,6 103,6324 655,36 260,608 
11 11,1 42,06 123,21 1769,044 466,866 
12 11,8 17,57 139,24 308,7049 207,326 
13 12,62 15,38 159,2644 236,5444 194,0956 
14 14,94 8,3 223,2036 68,89 124,002 
15 16,58 11 274,8964 121 182,38 

∑ 15 188,34 325,19 2483,337 9795,705 3967,426 
	  

Medelvärdet för x och y: 

𝑥 =   
∑x
𝑛 =   

325,19
15 = 𝟐𝟏,𝟔𝟕𝟗𝟑𝟑𝟑𝟑 

𝑦 =   
∑y
𝑛 =

188,34
15 = 𝟏𝟐,𝟓𝟓𝟔 

Standardavvikelsen för x och y: 

𝑆! =   
∑x!  – (∑x)!/  n

𝑛 − 1 =   
9795,705– (325,19)!/  15

15− 1 = 𝟏𝟒,𝟎𝟎𝟒𝟓𝟗𝟕𝟔𝟗𝟕𝟒𝟐𝟑𝟎𝟒 
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𝑆! =   
∑y!  – (∑y)!/  n

𝑛 − 1 =   
2483,337– (188,34)!/  15

15− 1 = 𝟐,𝟗𝟎𝟗𝟖𝟑𝟓𝟎𝟒𝟔𝟖𝟕𝟏𝟐𝟏𝟒 

Korrelationskoefficienten: 

𝑟 =   
𝑥 ∗ 𝑦 − 𝑛 ∗ 𝑦 ∗ 𝑥
𝑛 − 1 ∗ 𝑆! ∗   𝑆!

 

3967,426− 15 ∗ 12,556 ∗ 21,6793333
15− 1 ∗ 14,00459769742304 ∗ 2,909835046871214 = −𝟎,𝟐𝟎𝟐𝟕𝟐𝟖𝟒𝟖𝟐𝟐𝟓𝟔𝟗𝟐𝟔𝟑 

𝑟! =   0,0410988375181969 

Linjär regression 

𝑦 =   𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑥 

Hur kan vi enklast beräkna b? 

𝑏 =
𝑟 ∙ 𝑠!
𝑠!

 

−0,2027284822569263 ∗ 2,909835046871214
14,00459769742304 = −𝟎,𝟎𝟒𝟐𝟏𝟐𝟐𝟑𝟒𝟏𝟐𝟎𝟔𝟒𝟕𝟏𝟏 

Och hur beräknar man a? 

𝑎 =   𝑦 −   𝑏   ∙   𝑥 

𝑎 = 12,556+ 0,0421223412064711 ∗ 21,6793333 = 𝟏𝟑,𝟒𝟔𝟗𝟏𝟖𝟒𝟐𝟕𝟒𝟑𝟗𝟏𝟒𝟏  

𝒚 = 𝟏𝟑,𝟒𝟔𝟗− 𝟎,𝟎𝟒𝟐𝒙 

Hypotesprövning: 

H0: Det finns inget samband 

H1: Det finns ett samband 
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Testvariabeln: 

  𝑡!!! =
𝑏 − 0

𝑠!
𝑠!

1− 𝑟!∗        
 

𝑡!"
−0,0421223412064711

2,909835046871214
14,00459769742304 1− 0,0410988375181969∗

= −𝟎,𝟐𝟎𝟕𝟎𝟐𝟕𝟒𝟎𝟖𝟖 
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9.2 Linjär regression 2 – EV/EBIT (Y) med räntabilitet på eget 

kapital (X) 

           n  Y X Y2 X2 X*Y 
1 8,86 18,4 78,4996 329,0596 160,7204 
2 10,2 23,42 104,04 548,4964 238,68 
3 13,92 7,04 193,7664 49,5616 97,9968 
4 12,3 40,68 151,29 1654,862 500,364 
5 8,44 8,86 71,2336 78,4996 74,7784 
6 14,76 42,36 217,8576 1794,37 625,2336 
7 19,08 27,98 364,0464 782,8804 533,8584 
8 12,68 17,12 160,7824 293,0944 217,0816 
9 10,18 25,8 103,6324 665,64 262,644 

10 10,88 12,86 118,3744 165,3796 139,9168 
11 11,1 31,1 123,21 967,21 345,21 
12 11,8 17,4 139,24 302,76 205,32 
13 12,62 12,8 159,2644 163,84 161,536 
14 14,94 22,44 223,2036 503,5536 335,2536 
15 16,58 12,776 274,8964 163,2262 213,8261 

∑ 15 188,34 320,776 2483,337 8462,433 4110,624 
 

Medelvärdet för x och y: 

𝑥 =   
∑x
𝑛 =   

320,776
15 = 𝟐𝟏,𝟑𝟖𝟓𝟎𝟔𝟔𝟕 

𝑦 =   
∑y
𝑛 =

188,34
15 = 𝟏𝟐,𝟓𝟓𝟔 

Standardavvikelsen för X och Y: 

𝑆! =   
∑x!  – (∑x)!/  n

𝑛 − 1 =   
8462,433– (320,776)!/  15

15− 1 = 𝟏𝟎,𝟔𝟗𝟗𝟏𝟖𝟖𝟒𝟎𝟑𝟓𝟕𝟕𝟎𝟕 

𝑆𝑦 =   
∑y!  – (∑y)!/  n

𝑛 − 1 =   
2483,337– (188,34)!/  15

15− 1 = 𝟐,𝟗𝟎𝟗𝟖𝟑𝟓𝟎𝟒𝟔𝟖𝟕𝟏𝟐𝟏𝟒 

Korrelationskoefficienten: 

𝑟 =   
𝑥 ∗ 𝑦 − 𝑛 ∗ 𝑦 ∗ 𝑥
𝑛 − 1 ∗ 𝑆! ∗   𝑆!
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4110,624− 15 ∗ 12,556 ∗ 21,3850667
15− 1 ∗ 10,69918840357707 ∗   2,909835046871214 = 𝟎,𝟏𝟗𝟎𝟑𝟑𝟕𝟒𝟖𝟎𝟗𝟎𝟕𝟓𝟐𝟎𝟒 

𝑟! =     𝟎,𝟎𝟑𝟔𝟐𝟐𝟖𝟑𝟓𝟔𝟔𝟑𝟖𝟐𝟐𝟎𝟕 

Linjär regression 

𝑦 =   𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑥 

Hur kan vi enklast beräkna b? 

𝑏 =
𝑟 ∙ 𝑠!
𝑠!

 

0,1903374809075204 ∗ 2,909835046871214
10,69918840357707 = 𝟎,𝟎𝟓𝟏𝟕𝟔𝟓𝟔𝟕𝟏𝟓𝟒𝟑𝟏𝟓𝟑𝟏 

Och hur beräknar man a? 

𝑎 =   𝑦 −   𝑏   ∙   𝑥 

𝑎 = 12,556− 0,0517656715431531 ∗ 21,3850667 = 𝟏𝟏,𝟒𝟒𝟖𝟗𝟖𝟕𝟔𝟔𝟏𝟐𝟕𝟗𝟑𝟖 

𝒚 =   𝟎,𝟎𝟓𝟐𝒙+   𝟏𝟏,𝟒𝟒𝟗 

Hypotesprövning 

H0: Det finns inget samband 

H1: Det finns ett samband 

Testvariabel: 

  𝑡!!! =
𝑏 − 0

𝑠!
𝑠!

1− 𝑟!∗        
   

𝑡!"
0,0517656715431531

2,909835046871214
10,69918840357707 1− 0,0362283566382207∗

= 𝟎,𝟏𝟗𝟑𝟖𝟖𝟏𝟖𝟗𝟎𝟐 
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9.3 Linjär regression 3 - EV/EBIT (Y) med försäljningstillväxt 

(X) 

n Y X Y2 X2 X*Y 
1 8,86 6,6 78,4996 43,56 58,476 
2 10,2 4,84 104,04 23,4256 49,368 
3 13,92 -3,58 193,7664 12,8164 -49,8336 
4 12,3 10,86 151,29 117,9396 133,578 
5 8,44 4,92 71,2336 24,2064 41,5248 
6 14,76 10,2 217,8576 104,04 150,552 
7 19,08 6,3 364,0464 39,69 120,204 
8 12,68 2,86 160,7824 8,1796 36,2648 
9 10,88 5,42 118,3744 29,3764 58,9696 

10 10,18 2,28 103,6324 5,1984 23,2104 
11 11,1 8,4 123,21 70,56 93,24 
12 11,9 6,08 141,61 36,9664 72,352 
13 12,62 1,06 159,2644 1,1236 13,3772 
14 14,94 -0,82 223,2036 0,6724 -12,2508 
15 16,58 49,44 274,8964 2444,314 819,7152 

∑ 15 188,44 114,86 2485,707 2962,068 1608,748 
 

Medelvärdet för x och y: 

𝑥 =   
∑x
𝑛 =   

114,86
15 = 𝟕,𝟔𝟓𝟕𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 

𝑦 =   
∑y
𝑛 =   

188,44
15 = 𝟏𝟐,𝟓𝟔𝟐𝟔𝟔𝟔𝟕 

Standardavvikelsen för X och Y: 

𝑆! =   
∑x!  – (∑x)!/  n

𝑛 − 1 =
2962,068– (114,86)!/  15

15− 1 = 𝟏𝟐,𝟏𝟗𝟔𝟒𝟒𝟕𝟔𝟓 

𝑆𝑦 =   
∑y!  – (∑y)!/  n

𝑛 − 1 =   
2485,707– (188,44)!/  15

15− 1 = 𝟐,𝟗𝟎𝟖𝟎𝟗𝟑𝟑𝟎𝟒 

Korrelationskoefficienten: 

𝑟 =   
𝑥 ∗ 𝑦 − 𝑛 ∗ 𝑦 ∗ 𝑥
𝑛 − 1 ∗ 𝑆! ∗   𝑆!
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1608,748− 15 ∗ 12,5626667 ∗ 7,65733333
15− 1 ∗ 12,19644765 ∗ 2,908093304 = 𝟎,𝟑𝟑𝟑𝟖𝟗𝟖𝟗𝟔𝟐𝟏 

𝑟! =     𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟒𝟖𝟖𝟓𝟏𝟔𝟗 

Linjär regression 

𝑦 =   𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑥 

Hur kan vi enklast beräkna b? 

𝑏 =
𝑟 ∙ 𝑠!
𝑠!

 

0,3338989621 ∗ 2,908093304
12,19644765 = 𝟎,𝟎𝟕𝟗𝟔𝟏𝟒𝟏𝟏𝟎𝟗𝟎𝟖𝟑𝟗𝟕𝟏 

Och hur beräknar man a? 

𝑎 =   𝑦 −   𝑏   ∙   𝑥 

𝑎 = 12,5626667− 0,0796141109083971 ∗ 7,65733333 = 𝟏𝟏,𝟗𝟓𝟑𝟎𝟑𝟒𝟗𝟏𝟓𝟎𝟎𝟐𝟖𝟏 

𝒚 =   𝟏𝟏,𝟗𝟓𝟑+ 𝟎,𝟎𝟖𝟎𝒙 

Hypotesprövning:  

H0: Det finns inget samband 

H1: Det finns ett samband 

Testvariabeln:  

  𝑡!!! =
𝑏 − 0

𝑠!
𝑠!

1− 𝑟!∗        
   

 

𝑡!"
0,0796141109083971

2,908093304
12,19644765 1− 0,1114885169∗

= 𝟎,𝟎𝟕𝟗𝟔𝟏𝟒𝟏𝟏𝟎𝟗 
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9.4 Linjär regression 4 - EV/EBIT (Y) med soliditet (X) 

n Y X Y2 X2 X*Y 
1 8,86 35,2 78,4996 1239,04 311,872 
2 10,2 37,16 104,04 1380,866 379,032 
3 13,92 46 193,7664 2116 640,32 
4 12,3 34,88 151,29 1216,614 429,024 
5 8,44 52,2 71,2336 2724,84 440,568 
6 14,76 74,32 217,8576 5523,462 1096,963 
7 19,08 10,3 364,0464 106,09 196,524 
8 12,68 48,38 160,7824 2340,624 613,4584 
9 10,88 21,72 118,3744 471,7584 236,3136 

10 10,18 38,2 103,6324 1459,24 388,876 
11 11,1 42,18 123,21 1779,152 468,198 
12 11,9 43,52 141,61 1893,99 517,888 
13 12,62 60,8 159,2644 3696,64 767,296 
14 14,94 25 223,2036 625 373,5 
15 16,58 44,66 274,8964 1994,516 740,4628 

∑ 15 188,44 614,52 2485,707 28567,83 7600,296 
 

Medelvärdet för x och y: 

𝑥 =   
∑x
𝑛 =   

614,52
15 = 𝟒𝟎,𝟗𝟔𝟖 

𝑦 =   
∑y
𝑛 =

188,44
15 = 𝟏𝟐,𝟓𝟔𝟐𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟕 

Standardavvikelsen för X och Y: 

𝑆! =   
∑x!  – (∑x)!/  n

𝑛 − 1 =   
28567,83– (614,52)!/  15

15− 1 = 𝟏𝟓,𝟓𝟔𝟓𝟗𝟑𝟎𝟑𝟕𝟗𝟐𝟒𝟐𝟔𝟑 

𝑆! =   
∑y!  – (∑y)!/  n

𝑛 − 1 =   
2485,707– (188,44)!/  15

15− 1 = 𝟐,𝟗𝟎𝟖𝟎𝟗𝟑𝟑𝟎𝟒𝟑𝟐𝟔𝟏𝟔 

Korrelationskoefficienten: 

𝑟 =   
𝑥 ∗ 𝑦 − 𝑛 ∗ 𝑦 ∗ 𝑥
𝑛 − 1 ∗ 𝑆! ∗   𝑆!
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7600,296− 15 ∗ 12,56266666666667 ∗ 40,968
15− 1 ∗ 15,56593037924263 ∗ 2,90809330432616 = −𝟎,𝟏𝟖𝟖𝟗𝟎𝟎𝟓𝟑𝟖𝟓𝟒𝟏𝟎𝟗𝟎𝟓 

𝑟! =     𝟎,𝟎𝟑𝟓𝟔𝟖𝟑𝟒𝟏𝟑𝟒𝟔𝟏𝟏𝟏𝟒 

Linjär regression 

𝑦 =   𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑥 

Hur kan vi enklast beräkna b? 

𝑏 =
𝑟 ∙ 𝑠!
𝑠!

 

−0,1889005385410905 ∗ 2,90809330432616
15,56593037924263 = −𝟎,𝟎𝟑𝟓𝟐𝟗𝟏𝟐𝟎𝟏𝟖𝟕𝟎𝟒𝟑𝟐𝟔 

Och hur räknar man ut a? 

𝑎 =   𝑦 −   𝑏   ∙   𝑥 

𝑎 = 12,56266666666667+ 0,0352912018704326 ∗ 40,968 = 𝟏𝟒,𝟎𝟎𝟖𝟒𝟕𝟔𝟔𝟐𝟒𝟖𝟗𝟒𝟓𝟓  

𝒀 = 𝟏𝟒,𝟎𝟎𝟖− 𝟎,𝟎𝟑𝟓𝒙 

Hypotesprövning:  

H0: Det finns inget samband 

H1: Det finns ett samband 

Testvariabeln:  

  𝑡!!! =
𝑏 − 0

𝑠!
𝑠!

1− 𝑟!∗        
   

𝑡!"
−0,0352912018704326

2,90809330432616
15,56593037924263 1− 0,035683413461114∗

= −𝟎,𝟏𝟗𝟐𝟑𝟔𝟑𝟖𝟏𝟑𝟑 
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9.5 Linjär regression 5- P/E-tal (Y) med räntabilitet på sysselsatt 

kapital (X) 

   n Y X Y2 X2 X*Y 
1 20,92 57,46 437,65 3301,652 1202,063 
2 25,18 21,6 634,03 466,56 543,888 
3 15,88 11,48 252,18 131,7904 182,3024 
4 9,44 12,52 89,1136 156,7504 118,1888 
5 16,14 34,44 260,4996 1186,114 555,8616 
6 12,8 29,3 163,84 858,49 375,04 
7 22 15,8 484 249,64 347,6 
8 11,86 15,08 140,6596 227,4064 178,8488 
9 10,84 7,6 117,5056 57,76 82,384 

10 15,38 25,6 236,5444 655,36 393,728 
11 14,42 42,06 207,9364 1769,044 606,5052 
12 16,06 17,57 257,9236 308,7049 282,1742 
13 8,88 15,38 78,8544 236,5444 136,5744 
14 11,34 8,3 128,5956 68,89 94,122 
15 22,7 11 515,29 121 249,7 

∑ 15 233,84 325,19 4004,623 9795,705 5348,981 
 
Medelvärdet för x och y: 

𝑥 =   
∑x
𝑛 =   

325,19
15 = 𝟐𝟏,𝟔𝟕𝟗𝟑 

𝑦 =   
∑y
𝑛 =

233,84
15 = 𝟏𝟓,𝟓𝟖𝟗𝟑 

Standardavvikelsen för X och Y: 

𝑆! =   
∑x!  – (∑x)!/  n

𝑛 − 1 =   
9795,705– (325,19)!/  15

15− 1 = 𝟏𝟒,𝟎𝟎𝟒𝟓𝟗𝟕𝟕 

𝑆𝑦 =   
∑y!  – (∑y)!/  n

𝑛 − 1 =   
4004,623– (233,84)!/  15

15− 1 = 𝟓,𝟎𝟔𝟓𝟑𝟖𝟏𝟕𝟔𝟏 

Korrelationskoefficienten: 

𝑟 =   
𝑥 ∗ 𝑦 − 𝑛 ∗ 𝑦 ∗ 𝑥
𝑛 − 1 ∗ 𝑆! ∗   𝑆!
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5348,9819 − 15 ∗ 15,5893 ∗ 21,6793
15− 1 ∗ 14,0045977 ∗ 5,065381761 = 𝟎,𝟐𝟖𝟏𝟒𝟑𝟓𝟔𝟑𝟎𝟓 

𝑟! =   𝟎,𝟎𝟕𝟗𝟐𝟎𝟔𝟎𝟒𝟏𝟏 

Linjär regression 

𝑦 =   𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑥 

Hur kan vi enklast beräkna b? 

𝑏 =
𝑟 ∙ 𝑠!
𝑠!

 

𝑏 =
0,2814356305 ∙ 5,065381761

14,0045977 = 𝟎,𝟏𝟎𝟏𝟕𝟗𝟑𝟔𝟑𝟓𝟐 

Och hur beräknar man a?    

𝑎 =   𝑦 −   𝑏   ∙   𝑥 

𝑎 = 15, 58933333− 0,1017936352 ∗ 21,67933333 = 𝟏𝟑,𝟑𝟖𝟐𝟓𝟏𝟓𝟏𝟖𝟏𝟔𝟐𝟔𝟕𝟖 

𝒚 = 𝟎,𝟏𝟎𝟐𝒙+ 𝟏𝟑,𝟑𝟖𝟑 

Hypotesprövning: 

H0 : inget samband förekommer 

H1 : det finns ett samband 

Testvariabel: 

𝑡!!! =
𝑏 − 0

𝑠!
𝑠!

1− 𝑟!∗        
   

𝑡!"
0,1017936352

14,0045977
4,243329817 1− 0,0792060141∗

= 𝟎,𝟎𝟑𝟐𝟏𝟒𝟐𝟏𝟗𝟓𝟓 
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9.6 Linjär regression 6 – P/E-tal (Y) med räntabilitet på eget 

kapital (X) 

n Y X Y2 X2 X*Y 
1 20,92 42,36 437,6464 1794,37 886,1712 
2 25,18 8,86 634,0324 78,4996 223,0948 
3 15,88 40,68 252,1744 1654,862 645,9984 
4 9,44 7,04 89,1136 49,5616 66,4576 
5 16,14 23,42 260,4996 548,4964 377,9988 
6 12,8 18,14 163,84 329,0596 232,192 
7 22 27,98 484 782,8804 615,56 
8 11,86 17,12 140,6596 293,0944 203,0432 
9 10,84 12,86 117,5056 165,3796 139,4024 

10 15,38 25,8 236,5444 665,64 396,804 
11 14,42 31,1 207,9364 967,21 448,462 
12 16,06 17,4 257,9236 302,76 279,444 
13 8,88 12,8 78,8544 163,84 113,664 
14 11,34 22,44 128,5956 503,5536 254,4696 
15 22,7 12,776 515,29 163,2262 290,0152 

∑ 15 233,84 320,776 4004,616 8462,433 5172,777 
 

Medelvärdet för x och y: 

𝑥 =   
∑x
𝑛 =   

320,776
15 = 𝟐𝟏,𝟑𝟖𝟓𝟎𝟔𝟔𝟕 

𝑦 =   
∑y
𝑛 =

233,84
15 = 𝟏𝟓,𝟓𝟖𝟗𝟑𝟑𝟑𝟑 

Standardavvikelsen för X och Y: 

𝑆! =   
∑x!  – (∑x)!/  n

𝑛 − 1 =   
8462,433– (320,776)!/  15

15− 1 = 𝟏𝟎,𝟔𝟗𝟗𝟏𝟖𝟖𝟒𝟎𝟑𝟓𝟕𝟕𝟎𝟕 

𝑆! =   
∑y!  – (∑y)!/  n

𝑛 − 1 =   
4004,616– (233,84)!/  15

15− 1 = 𝟓,𝟎𝟔𝟓𝟑𝟑𝟐𝟒𝟎𝟓𝟕𝟕𝟎𝟖𝟓𝟓 

Korrelationskoefficienten: 

𝑟 =   
𝑥 ∗ 𝑦 − 𝑛 ∗ 𝑦 ∗ 𝑥
𝑛 − 1 ∗ 𝑆! ∗   𝑆!
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5172,777− 15 ∗ 15,5893333 ∗ 21,3850667
15− 1 ∗ 10,69918840357707 ∗ 5,065332405770855 = 𝟎,𝟐𝟐𝟔𝟖𝟏𝟕𝟒𝟐𝟔𝟑𝟐𝟔𝟐𝟗𝟒𝟑 

  𝑟! = 0,0514461448852839   

Linjär regression 

𝑦 =   𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑥 

Hur kan vi enklast beräkna b? 

𝑏 =
𝑟 ∙ 𝑠!
𝑠!

 

0,2268174263262943 ∙ 5,065332405770855
10,69918840357707 = 𝟎,𝟏𝟎𝟕𝟑𝟖𝟐𝟓𝟎𝟓𝟕𝟎𝟐𝟗𝟓𝟔𝟔 

Och hur beräknar man a? 

𝑎 =   𝑦 −   𝑏   ∙   𝑥 

𝑎 = 15,5893333−   0,1073825057029566   ∙ 21,3850667 = 𝟏𝟑,𝟐𝟗𝟐𝟗𝟓𝟏𝟐𝟓𝟑𝟏𝟐𝟗𝟏𝟒    

𝒚 = 𝟎,𝟏𝟎𝟕𝒙+ 𝟏𝟑,𝟐𝟗𝟑 

Hypotesprövning 

H0 : inget samband förekommer 

H1 : det finns ett samband 

Testvariabel: 

  𝑡!!! =
𝑏 − 0

𝑠!
𝑠!

1− 𝑟!∗        
   

 

𝑡!"
0,1073825057029566

5,065332405770855
10,69918840357707 1− 0,0514461448852839∗

= 𝟎,𝟐𝟑𝟐𝟖𝟖𝟕𝟎𝟗𝟑𝟗 
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9.7 Linjär regression 7 - P/E-tal (Y) med försäljningstillväxt (X) 

n Y X Y2 X2 X*Y 
1 12,8 6,6 163,84 43,56 84,48 
2 16,14 4,84 260,4996 23,4256 78,1176 
3 9,44 -3,58 89,1136 12,8164 -33,7952 
4 15,88 10,86 252,1744 117,9396 172,4568 
5 25,18 4,92 634,0324 24,2064 123,8856 
6 20,92 10,2 437,6464 104,04 213,384 
7 22 6,3 484 39,69 138,6 
8 11,86 2,86 140,6596 8,1796 33,9196 
9 10,84 5,42 117,5056 29,3764 58,7528 

10 15,38 2,28 236,5444 5,1984 35,0664 
11 14,42 8,4 207,9364 70,56 121,128 
12 16,06 6,08 257,9236 36,9664 97,6448 
13 8,88 1,06 78,8544 1,1236 9,4128 
14 11,34 -0,82 128,5956 0,6724 -9,2988 
15 22,7 49,44 515,29 2444,314 1122,288 

∑ 15 233,84 114,86 4004,616 2962,068 2246,042 
 
 
Medelvärdet för x och y: 

𝑥 =   
∑x
𝑛 =   

114,86
15 = 𝟕,𝟔𝟓𝟕𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 

𝑦 =   
∑y
𝑛 =

233,84
15 = 𝟏𝟓,𝟓𝟖𝟗𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 

Standardavvikelsen för X och Y: 

𝑆𝑥 =   
∑x!  – (∑x)!/  n

𝑛 − 1 =   
(2962,068– (114,86)!/  15

15− 1 = 𝟏𝟐,𝟏𝟗𝟔𝟒𝟒𝟕𝟔𝟒𝟖𝟑𝟏𝟓𝟐𝟖 

𝑆! =   
∑y!  – (∑y)!/  n

𝑛 − 1 =   
4004,616– (233,84)!/  15

15− 1 = 𝟓,𝟎𝟔𝟓𝟑𝟑𝟐𝟒𝟎𝟓𝟕𝟕𝟎𝟖𝟓𝟓 

Korrelationskoefficienten: 

𝑟 =   
𝑥 ∗ 𝑦 − 𝑛 ∗ 𝑦 ∗ 𝑥
𝑛 − 1 ∗ 𝑆! ∗   𝑆!
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2246,042− 15 ∗   15,58933333333333 ∗   7,657333333333333
15− 1 ∗   12,19644764831528 ∗   5,065332405770855

= 𝟎,𝟓𝟐𝟔𝟓𝟖𝟗𝟖𝟒𝟖𝟗𝟐𝟗𝟓𝟖𝟒 

𝑟! = 𝟎,𝟐𝟕𝟕𝟐𝟗𝟔𝟖𝟔𝟖𝟗𝟗𝟓𝟔𝟖𝟐𝟏 

Linjär regression 

𝑦 =   𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑥 

Hur kan vi enklast beräkna b? 

𝑏 =
𝑟 ∙ 𝑠!
𝑠!

 

0,526589848929584 ∗ 5,065332405770855
12,19644764831528 = 𝟎,𝟐𝟏𝟖𝟔𝟗𝟗𝟏𝟒𝟏𝟏𝟗𝟔𝟑𝟔𝟔𝟗 

Och hur beräknar man a? 

𝑎 =   𝑦 −   𝑏   ∙   𝑥 

𝑎 = 15,58933333333333−   0,2186991411963669 ∗ 7,657333333333333     =

𝟏𝟑,𝟗𝟏𝟒𝟔𝟖𝟏𝟏𝟎𝟗𝟒𝟕𝟗𝟎𝟐  

𝒚 = 𝟏𝟑,𝟗𝟏𝟓+ 𝟎,𝟐𝟏𝟗𝒙  

Hypotesprövning 

H0 : inget samband förekommer 

H1 : det finns ett samband 

Testvariabel: 

  𝑡!!! =
𝑏 − 0

𝑠!
𝑠!

1− 𝑟!∗        
   

𝑡!"
0,2186991411963669

5,065332405770855
12,19644764831528 1− 0,2772968689956821∗  

= 𝟎,𝟔𝟏𝟗𝟒𝟑𝟎𝟑𝟐𝟐𝟐𝟑𝟕𝟒𝟎𝟑𝟖 
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9.8 Linjär regression 8 - P/E-tal (Y) med Soliditet (X) 

n Y X Y2 X2  X*Y 
1 20,92 74,32 437,6464 5523,4624 1554,7744 
2 16,14 37,16 260,4996 1380,8656 599,7624 
3 25,18 52,2 634,0324 2724,84 1314,396 
4 11,86 48,38 140,6596 2340,624 573,7868 
5 22 10,3 484 106,09 226,6 
6 15,88 34,88 252,1744 1216,6144 553,8944 
7 12,8 35,2 163,84 1239,04 450,56 
8 10,84 21,72 117,5056 471,7584 235,4448 
9 9,44 46 89,1136 2116 434,24 

10 15,38 38,2 236,5444 1459,24 587,516 
11 14,42 42,18 207,9364 1779,1524 608,2356 
12 16,06 43,52 257,9236 1893,9904 698,9312 
13 8,88 60,8 78,8544 3696,64 539,904 
14 11,34 25 128,5956 625 283,5 
15 22,7 44,66 515,29 1994,5156 1013,782 
∑15 233,84 614,52 4004,616 28567,8332 9675,3276 

 
 
Medelvärdet för x och y: 

𝑥 =   
∑x
𝑛 =   

614,52
15 = 𝟒𝟎,𝟗𝟔𝟖 

 

𝑦 =   
∑y
𝑛 =

233,84
15 = 𝟏𝟓,𝟓𝟖𝟗𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 

 
Standardavvikelsen för X och Y: 

𝑆! =   
∑x!  – (∑x)!/  n

𝑛 − 1 =   
  28567,8332–   (614,52)!/  15

15− 1 = 𝟏𝟓,𝟓𝟔𝟓𝟗𝟑𝟕𝟕𝟐 

𝑆𝑦 =   
∑y!  – (∑y)!/  n

𝑛 − 1 =   
4004,616– (233,84)!/  15

15− 1 = 𝟓,𝟎𝟔𝟓𝟑𝟑𝟐𝟒𝟎𝟔 

Korrelationskoefficienten: 

𝑟 =   
𝑥 ∗ 𝑦 − 𝑛 ∗ 𝑦 ∗ 𝑥
𝑛 − 1 ∗ 𝑆! ∗   𝑆!
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9675,3276− 15 ∗   40,968 ∗   15,58933333
15− 1 ∗   15,56593772 ∗   5,065332406 = 𝟎,𝟎𝟖𝟔𝟑𝟗𝟕𝟖𝟎𝟑𝟖 

𝑟! = 𝟎,𝟎𝟎𝟕𝟒𝟔𝟒𝟓𝟖𝟎𝟓 

Linjär regression 

𝑦 =   𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑥 

Hur kan vi enklast beräkna b? 

𝑏 =
𝑟 ∙ 𝑠!
𝑠!

 

0,0863978038 ∗   5,065332406
15,56593772 = 𝟎,𝟎𝟐𝟖𝟏𝟏𝟒𝟖𝟐𝟑𝟕 

Och hur beräknar man a? 

𝑎 =   𝑦 −   𝑏   ∙   𝑥 

𝑎 =   15,58933333−  (0,0281148237 ∗   40,968 =  14,43752523 

𝒚 =   𝟎,𝟎𝟐𝟖𝐱+ 𝟏𝟒,𝟒𝟑𝟖 

Hypotesprövning:  

H0: Det finns inget samband 

H1: Det finns ett samband 

Testvariabeln: 

  𝑡!!! =
𝑏 − 0

𝑠!
𝑠!

1− 𝑟!∗        
   

𝑡!"
0,0281148237

5,065332406
15,56593772 1− 0,00746458050∗

= 𝟎,𝟎𝟖𝟔𝟕𝟐𝟐𝟎𝟖𝟏𝟗 

 


