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Abstrakt 

En företagsvärdering används för att beräkna ett ekonomiskt värde på ett företag eller en 

motsvarande verksamhet. Oftast använder man sig av företagsvärdering då man planerar ett 

köp, försäljning eller investering i ett företag och försöker framkalla ett resonligt värde för 

alla parter. Ett felvärderat företag som inköps kan, förutom den direkta finansiella förlusten, 

också orsaka problem för det inköpta företagets framtida affärsverksamhet. 

I detta arbete kommer jag att beskriva de mest använda värderingsmodellerna och metoderna 

och hur de används. Syftet med detta arbete är att ge läsaren en grundläggande teoretisk 

kunskap om de olika faserna inom företagsvärdering och hur resultaten kan analyseras. Jag 

kommer också att gå igenom viktiga fallgropar och möjliga ljusskygga trick som kan 

användas i bokföringen för att gömma eller presentera resultat på andra sätt. Arbetet kommer 

också att gå in på nyckeltal och hur de kan användas i företagsanalys och värdering. 

Den empiriska delen av arbetet kommer att värdera två konkurrerande företag med hjälp av 

en branschanalys, företagsanalys och nyckeltalsanalys. Dessa två företag kommer att vara 

Next Games Oy och Rovio Entertainment Oy. Med hjälp av den teoretiska grunden och 

resultaten från den praktiska analysen visade det sig att Rovio Entertainment vore den 

säkrare investeringen och den som kunde rekommenderas. 

Efter detta arbete borde läsaren kunna avläsa och förstå teorin bakom företagsvärdering och 

veta på vilka grunder och med hjälp av vilka metoder som företag värderas bakom 

kulisserna. 
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Summary 

A company evaluation is being used to calculate the economic value of a company or 

equivalent business. Most often, corporate evaluation is used when planning a purchase, 

sale or investment in a company as an attempt to generate a reasonable value for all parties. 

A wrongfully evaluated purchased company can, in addition to the direct financial loss, 

also cause problems for the future business of the purchased company. 

 

In this work, I will describe the most widely used valuation models and methods and how 

they are used. The purpose of this work is to provide the reader with basic theoretical 

knowledge of how the different phases of corporate evaluation are practiced and how the 

results can be analyzed. I will also review important pitfalls and possible shadowy tricks 

that can be used in the bookkeeping to hide or present results in other ways. The work will 

also focus on key figures and how they can be used in enterprise analysis and evaluation. 

 

The empirical part of this work focuses on a trade- company- and key-figure analysis of 

two rivaling companies. The two companies in question are Next Games Oy and Rovio 

Entertainment Oy. With the help of the theoretical background in this work and the results 

from the practical analysis done, I came to the conclusion that Rovio Entertainment would 

be the safer investment and therefore the one I would recommend.  

 

After having read this work, the reader should be able to read and understand the theory of 

corporate evaluation and know on what grounds and by means of which methods 

companies are valued behind the scenes. 
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1 Inledning 

Att kunna värdera ett företag är en viktig sak för alla intressenter om det då är någon inom 

företaget eller möjligtvis någon annan som skulle vara intresserad av att investera eller köpa 

sig in i företaget. Företagsvärdering kan spela en stor roll för interna intressenter då man 

försöker planera framtiden så korrekt som möjligt. Då man vet värdet på företaget så kan 

man också lättare bestämma budgeter, finansiella mål och strategier.  

Priset på ett företag och värdet på ett företag är två olika saker. Priset på ett företag är vad 

som betalas vid ett företagsköp medan värdet på ett företag är vad företaget kan ge köparen. 

Detta betyder att värdet på ett företag är olikt för olika köpkandidater medan det också är 

olikt för försäljaren och köparen.  

Fastän flera stora företagsaffärer eller fusioner sker nästan dagligen så vet man ytterst sällan 

något om detaljerna bakom affären, t.ex. till vilket pris och med hurudana villkor som det 

slutliga avtalet gjordes. Fastän det slutliga värdet på ett företag kan värderas på så många 

olika sätt och kanske aldrig exakt kan skrivas ner eller helt förklaras så finns det flera sätt att 

komma fram till rätta värderingar. 

En korrekt värdering vid ett företagsköp eller fusion är viktigt för båda parterna då köparen 

vill ha det bästa möjliga priset medan försäljaren vill ha en rättvis ersättning för sitt företag 

och alla tillgångar. Då man gör en företagsvärdering använder man sig oftast av olika typer 

av värderingsmetoder som bygger på de olika värden man kan få ur bokföringen, samt 

marknadsvärdet men också de värden som är svårare att mäta såsom goodwill. De vanligaste 

termerna som används är: avkastningsvärde, substansvärde, likvidationsvärde, goodwill och 

kritiskt värde.  

För att kunna analysera ett företags värde måste man också ta i beaktande den allmänna 

ekonomin samt situationen i samhället. Man måste också ha en djup förståelse för branschen 

och dess framtid för att kunna förutspå möjliga förändringar. Företagets visioner och 

framtida strategier kan också inverka på värderingen. Detta görs för att kunna analysera den 

möjliga långvariga hållbarheten av företaget och bestämma om företaget ligger i en 

lågkonjunktur eller högkonjunktur. (Katramo;Lauriala;& Matinlauri, 2011, s. 75) 

Analysen av bokslutet ger en inblick på företagets tidigare resultat och nyckeltal och den 

nuvarande situationen. Oftast är dessa bokslutsanalyser väldigt starkt med i beslutfattandet. 

Flera undersökningar har bevisat att marknadsvärden av företag starkt följer den ekonomiska 
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situationen som kommer fram genom en bokslutsanalys. Fastän man aldrig kan spå 

framtiden till 100% så ger en bokslutsanalys starka grunder för att våga göra beslut baserat 

på prognoserna. (Katramo;Lauriala;& Matinlauri, 2011, s. 75) 

1.1 Problemformulering 

Företagsvärdering är ett väldigt brett ämne och de olika metoderna och olika sätten att 

värdera företag är ofta okända för den privata investeraren. Eftersom att ingen publicerad 

värdering av Rovio Entertainment och Next Games existerar så kommer den empiriska delen 

bygga sig på att bygga upp en sådan. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med detta arbete är att beskriva de olika metoderna som används inom 

företagsvärdering och hur resultaten analyseras. Målet med arbetet är att förstå 

värderingsprocessen som sällan är synlig för den privata investeraren. Genom att förstå hur 

företag värderas så kan man också förstå hur investeringsobjekt väljs och vilka nyckeltal 

som är viktiga inom ett företag då man söker investeringsobjekt. För att avgränsa detta arbete 

till en rimlig längd så kommer jag fokusera arbetet på den fundamentala analysen, strategiska 

analysen, bokslutsanalysen, nyckeltal och de vanligaste värderingsmetoderna. Genom att 

beskriva de grundläggande förberedelserna som görs då man väljer möjliga 

investeringsobjekt får man också en inblick i den djupa informationsgrunden som krävs för 

att pålitligt göra själva värderingen. Inom detta arbete kommer jag att värdera Next Games 

Oy och Rovio Entertainment Oy med hjälp av fundamental- och nyckeltalsanalys och baserat 

på dem göra ett beslut om vilket företag jag själv anser vara den bättre investeringen. 

1.3 Forskningsfrågor 

Genom att basera detta arbete på vissa forskningsfrågor, kan hela arbetet hålla ett enhetligt 

tema och en stark röd tråd. Baserat på problemformuleringen ovan så har följande 

forskningsfrågor utarbetats för att kunna kombinera både syfte och mål: 

Hur värderas Next Games Oy gentemot Rovio Entertainment Oy? 

Hurudana metoder används för att värdera företag inom privat investering? 

Vilket grundläggande arbete borde göras före ett investeringsbeslut? 
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2 Fundamental analys 

En fundamental analys görs för att bestämma värdet på ett företag eller en aktie med hjälp 

av den tillgängliga informationen. Detta är också en av de analyserna som starkt bygger sig 

på informationen som kommer fram genom redovisningen. Detta kan då vara bolagets 

redovisade vinst, omsättningen eller kassaflödet. Med dessa nyckeltal försöker man sedan 

bygga upp en realistisk prognos över hur framtiden kommer att se ut. (Nilsson;Isaksson;& 

Martikainen, 2002) 

En fundamental analys bygger sig på att analysera de föregående årsberättelserna som ett 

företag har publicerat. Det är också viktigt att man analyserar konkurrenterna och deras 

situation, företagets rykte och branschens situation i sin helhet. Man kan också studera inom 

företagets ledning och strategier för att bestämma om det är de som för företaget framåt mot 

rätt riktning. Den fundamentala analysen baserar sig på att gå igenom den publicerade 

informationen från ett företag från några år tillbaka och bekantar sig också med hur 

marknaden ser ut, stora händelser inom branschen och vad konkurrenterna håller på med och 

hur de klarar sig i jämförelse. Det är också viktigt att analysera företagets riktning. Håller 

företaget eller andelen på marknaden att växa och för den nuvarande ledningen företaget mot 

rätt riktning? (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002) 

Då en fundamental analys görs används främst de finansiella rapporterna och 

årsredovisningarna för att bygga upp en värdering för ett företag. Årsredovisningen enligt 

Aktiekunskap indelad i tre olika delar: 

Resultaträkning som representerar företagets resultat för räkenskapsåret. Detta resultat 

jämförs sedan med de tidigare årens resultat. Resultaträkningen är såklart viktig men borde 

inte ses på blint då det inte skulle ge en helhetsbild av företaget. 

Balansräkningen redogör företagets tillgångar och skulder både de korta och långfristiga. I 

denna rapport kan man också ofta framlägga det egna kapitalet. 

Kassaflödet tar igen fram flödet av pengar. Detta innebär då att redovisa hur pengarna rör 

sig både in och ut från företaget. (Aktiekunskap, Fundamental Analys, 2012) 
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Figur 1 Fundamental analys (Nilsson, Isaksson, & Martikainen, 2002) 

 Fundamental analys (figur 1) kan delas in i fem olika huvudmoment. Det första steget skulle 

vara analysfasen. Denna fas delas in i tre olika analyser: strategisk analys, 

redovisningsanalys och finansiell analys. Efter att man har gjort alla nödvändiga analyser så 

är nästa process att bryta ner informationen och bygga upp en prognos. Nästa steg i processen 

är sedan att ta dessa prognoser och göra själva värderingen av företaget. Här redogörs stegen 

i processen ännu grundligare. (Nilsson, Isaksson, & Martikainen, 2002) 

Den strategiska analysen anses oftast vara det första steget i den fundamentala analysen. 

Detta steg används för att hitta de faktorer som kan inverka på ett företag eller den 

involverade branschen eller verksamhetsområdet. Detta kan inkludera vad som inverkar på 

hurudant resultat företaget gör eller vad som kunde hota företaget på något sätt. Detta är 

också som tidigare sagt steget där man måste analysera branschen och konkurrensen. Detta 

görs då för att analysera marknadssituationen för hela branschen och företagets position 

gentemot konkurrenterna för att försöka förutspå möjligheterna och riskerna. Nilsson 

beskriver den strategiska analysens slutliga produkt som ”en kvantitativ uppskattning av 

företagets framtida marknadssituation”. Detta är då en prognos på var företaget kommer att 

befinnas på marknaden i framtiden, hur verksamhetsområdet och branschen kommer att 

utvecklas och hur detta kommer att speglas på företagets framgång. (Nilsson;Isaksson;& 

Martikainen, 2002) 

Inom redovisningsanalysen analyseras företagets resultat- och balansräkning. Detta är ofta 

det andra steget inom den fundamentala analysen. Problemet med bokslut är att företagen 

kan lätt presentera en starkare bild utåt med hjälp av olika sätt inom bokföringen som kan 

öka resultaten och ge en bättre ekonomisk bild fastän detta inte skulle vara den riktiga 

situationen. Dessa missvisande poster måste därför justeras till realistiska i resultat och 

balansräkningen. Orsaken till att man måste göra dessa justeringar beror på att utan dem så 

kan man inte tillförlitligt planera eller lita på prognoser som måste göras för analyserna. Om 

de nödvändiga nyckeltalen är bearbetade eller justerade så kan man inte säkert göra en 

prognos över hur framtiden skulle se ut. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002, ss. 22-23) 

Analysfas

•Strategisk Analys

•Redovisningsanalys

•Finansiell Analys

Prognosfas Värderingsfas
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Den sista analysen inom det första steget är en finansiell analys. Detta steg har två olika 

meningar: Att analysera företagets utveckling baserat på dess historia och att förespå 

företagets framtida framgång. De mest populära metoderna för detta är nyckeltalsanalys och 

kassaflödesanalys. Nyckeltalsanalys används för att ta reda på den egentliga finansiella 

situationen för ett företag medan kassaflödesanalysen används för att bedöma företagets 

likviditet. (Nilsson, Isaksson, & Martikainen, 2002) 

Det fjärde steget och nästa process är då att göra bryta ner resultaten och göra prognoser. 

Detta betyder att man tar all data och information man fått ihop från de tidigare analyserna 

och gör en uppskattning om hur framtiden skulle kunna se ut baserat på de förgångna 

resultaten och nyckeltalen. Med hjälp av denna information kan man sedan prognostisera 

framtiden med hjälp av proformamodeller. Proformamodeller används för att beräkna och 

presentera beräkningarna av den potentiella finansiella situationen i form av till exempel 

resultat och balansräkningar. (Nilsson, Isaksson, & Martikainen, 2002) 

Den slutlig processen i en fundamental analys är värderingen. Det är här man samlar all 

information och kommer fram till den egentliga värderingen baserat på dem. Det finns två 

metoder som vanligtvis används för att fullgöra detta steg och de är, substansvärdering och 

avkastningsvärdering. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002) 

2.1 Avkastningsvärdering 

Avkastningsvärdering går ut på att göra en prognos på ett företags framtida avkastningar. 

Denna prognos kan sedan med hjälp av diskonteringsmodellen (figur 2) omvandlas till att 

visa vilken avkastning placeringens framtida utdelningar skulle ge för värdet idag. Detta 

skiljer sig då från substansvärderingen i att avkastningsvärderingen använder sig starkt av 

prognoser medan substansvärderingen går ut från värden kommer från bokslutet. Det finns 

många olika variationer av avkastningsvärderingen som måste implementeras beroende på 

hurudan värderingssituation. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002) 

Då man talar om företagsvärdering använder man sig oftast av avkastningsmodellen där ett 

företags framtida kassaflöden prognostiseras och sedan diskonteras. I det fallet kan modellen 

visas som: 
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Figur 2 Diskonteringsräntan (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002, s. 23) 

I avkastningsmodellen i figur 2 diskonteras de framtida kassaflöden för varje period med en 

diskonteringsränta. Avkastningsvärdet fås genom att det finns ett prognostiserat värde för 

framtida kassaflöden för de räkenskapsperioder man beräknar samt att en diskonteringsränta 

har bestämts. (Nilsson, Isaksson, & Martikainen, 2002) 

För att kunna diskontera avkastningsvärden behöver man då en diskonteringsränta. Denna 

ränta behövs eftersom företagets värde bestäms av nuvärdet för de framtida kassaflöden som 

företaget prognostiseras att ge. Diskonteringsräntan kan beskrivas som en viss ersättning för 

risken som investerarna tar för att investera i ett visst företag. Nilsson m.fl. 

(Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002) förklarar vidare att diskonteringsräntan varierar 

beroende på hur stor risk placeraren, analytikern eller aktieägaren anser att det finns i 

investeringen och hur stort avkastningskrav placeraren har på respektive investering. Man 

kan alltså säga att diskonteringsräntan bygger sig på det riskfria avkastningskravet och den 

riskpremien som krävs. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002) 

Då en analytiker sedan har använt sig av substansvärdering eller avkastningsvärdering kan 

de bilda ett riktpris som sedan kan användas då man spekulerar lönsamheten av ett 

företagsköp till exempel. I boken förklaras också att båda värderingsmodeller grundar sig 

starkt på det grundarbete man gjort i de första faserna, det vill säga strategisk analys, 

redovisningsanalys och finansiell analys. Om dessa inte är korrekt gjorda så kommer också 

slutresultatet att vara tvivelaktigt. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002) 
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3 Due dilligence 

För att säkerställa en lyckad investering så gäller det att komma väl förberedd. Genom att 

använda sig av på förhand utsatta riktlinjer och mål, så kan processen påbörjas och klargöras 

på önskat sätt. (Bäck;Karsio;Markula;& Palmu, 2009) 

Före man ens kan börja leta efter potentiella investeringsobjekt så lönar det sig att ha tydligt 

nerskrivna målsättningarna för investeringen och vad man försöker åstadkomma med den. 

Det är viktigt att man är totalt säker på vad strategin är för en potentiell investering före man 

börjar processen. Då alla nivåer, från planeringen till de potentiella fallgroparna i processen 

håller sig till samma strategier så är det också mycket lättare att hålla en objektiv syn under 

hela processens genomgång. (Bäck;Karsio;Markula;& Palmu, 2009) 

När man lyckas bygga upp en stark strategi som är lätt att följa kan man fortsätta till det 

nästa steget i investeringsprocessen. Det är här man börjar se ut potentiella 

investeringsobjekt. Till en början gör man en lista med alla potentiella objekt utan att gallra 

desto vidare. Den sammansättningen av företag brukar kallas till ”long list” Dessa företag 

analyseras sedan med hjälp av den allmänt tillgängliga data. En lista görs i preferensordning 

baserat på faktorer som man kunde få ut från den allmänt tillgängliga informationen, hur 

företagen passar in i den tidigare fastslagna strategin och hur sannolikt det är att företaget 

skulle kunna bli det framtida investeringsobjektet. Baserat på dessa faktorer så bildar man 

sedan en ”short list” som oftast endast består av 1–6 potentiella företag. 

(Bäck;Karsio;Markula;& Palmu, 2009, s. 27) 

Om man anlitat tjänsterna av någon tredje part med fullmakt för att göra transaktionen så tar 

de ofta över i detta skede då de potentiella investeringsobjekten har utsatts. I dessa fall så 

diskuteras ännu de preliminära målen för investeringen, tidtabellen och substansen för 

investeringen. Här fastslås också en tidtabell för hela processen för att få ett grepp om när 

en potentiell investering kunde förverkligas (Bäck;Karsio;Markula;& Palmu, 2009, s. 27) 

Inom gallringen av investeringsobjekt så är den tidiga grova värderingen som ofta används 

som faktor. Detta är då orsaken för att värderingsprocessen skall börja så tidigt som möjligt 

för att kunna ge en grovt beräknad värdering genast i början av processen. På grund av att 

man i de tidigare skeden oftast går enligt hemskt begränsad information så är noggrannheten 

desto mera viktig. Lika viktigt som att få fram de värdeskapande posterna så måste man 

också fokusera på de dolda skulderna och utgifterna. Detta kan innehålla uträknande av 
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nuvärdet av framtida betalningar så som lån eller diverse förmåner. (Bäck;Karsio;Markula;& 

Palmu, 2009, s. 119) 

4 Strategisk analys 

Syftet med en strategisk analys är att komma fram till de faktorer som påverkar ett företags 

framgång. Detta kan då innebära vad som ger företaget mervärde, vad deras främsta 

vinstdrivare är, men också vilka risker och potentiella fallgropar som företaget kan råka ut 

för. En strategisk analys går in på: en analys av hela branschen som företaget verkar inom, 

med hurudan strategi som företaget fungerat med och en analys av de främsta konkurrenterna 

och företagets position gentemot dem. Den strategiska analysen är då den första processen i 

en fundamental analys. Genom att veta en bakgrund bakom företagets vinstdrivare och risker 

så kan man också se på deras finansiella rapporter med en mera subjektiv syn då man vet 

vilka tal som har mera tyngd än de andra. Detta beror på att fastän ett företag kan på papper 

se finansiellt starkt ut så kan de vara i en svag position på marknaden eller under en stor risk 

att falla i en svacka. Då man vet hur man skall värdesätta de olika företagen så kan man 

också ge en individuell värdering som är mera realistisk. Vad man försöker komma fram till 

med en strategisk analys är en evaluering om hur de potentiella investeringsobjekten skulle 

klara sig finansiellt i framtiden. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002) 

4.1 Branschanalys  

Före man kan värdera ett enskilt företag så måste man först analysera hela branschen och 

komma fram till om det finns rum för framgång eller om det inte ens finns möjlighet för 

vinst med investeringen. I denna analys försöker man få fram vad som får just denna bransch 

som företaget verkar inom att vara lönsam och jämföra om företaget har de nödvändiga 

faktorerna för att vara framgångsrik inom den. En branschanalys görs bland annat på 

hela marknaden, de potentiella produkterna eller tjänsterna och delvis också om 

konkurrenterna. På grund av att detta kan vara en väldigt stor process så görs ofta dessa 

analyser för flera företag inom samma bransch. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002, s. 

77) 

4.2 Konkurrensanalys 

Det nästa steget i den strategiska analysen är konkurrensanalysen. I detta steg går man 

igenom de konkurrerande företagen inom branschen och ser på deras styrkor och svagheter. 
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Genom att komma fram till det potentiella investeringsobjektets svagheter gentemot 

konkurrensen så kan man bygga upp förbättringsmöjligheter och tvärtom genom att se på 

konkurrensens svagheter så kan man bygga upp sina egna styrkor för att utnyttja dem vidare. 

Detta görs ofta genom att bygga upp en strategi för framtiden för att optimera lönsamheten. 

Man brukar tala om tre huvudsakliga strategier som kan ge företaget ett överläge över sina 

konkurrenter; Förmågan att minimera kostnaderna, förmågan att stå ut från mängden och en 

klar inriktning. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002, s. 86) 

5 Redovisningsanalys  

Redovisningsanalysen går ut på att analysera och framföra hur väl den gjorda redovisningen 

egentligen har speglat den finansiella situationen och verksamheten i ett företag. Detta 

betyder då att man går igenom redovisningen för att få ett egentligt värde på 

verksamheten. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002, ss. 22-23) 

Genom att analysera de enskilda posterna i ett företags bokföring så kan man konstatera hur 

hög redovisningsgrad som använts, vilka redovisningsprinciper som varit i bruk och vilka 

beskattningsmetoder som använts. Genom att fokusera på dessa faktorer så kan man också 

komma fram till hur denna redovisning representerar företagets egentliga finansiella 

situation. Orsaken till detta är att beroende på de olika redovisningsprinciperna kan påverka 

hur resultatet presenteras i de publicerade rapporterna (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 

2002, s. 22) 

I grunden betyder detta att analysera bokföringen för att se om den är gjord så att visa utåt 

ett överdrivet resultat gentemot den egentliga situationen. Till detta finns det många olika 

sätt som till exempel genom att avskriva de materiella tillgångarna för lågt. 

Resultaträkningen och balansräkningen gås igenom för att försäkra att de speglar 

verksamheten korrekt. Det är alltså möjligt att förvränga resultaten i ett bokslut med hjälp 

av olika metoder utan att begå bokföringsbrott. Med en justerad redovisning så kan man göra 

en mera precis jämförande analys och därmed få resultat med mera 

värde. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002, s. 22)  

5.1 Redovisningsanalysens struktur 

Redovisningsanalysen skall svara på fem grundfrågor; vilka redovisningsprinciper har 

använts? hur flexibel har redovisningen varit? hurudan redovisningsstrategi har använts? 
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vilken tilläggsinformation finns tillgänglig? kan redovisningen dölja nånting? Genom att 

svara på alla dessa frågor så kan man försäkra sig om att kunna göra en pålitlig och 

omfattande analys på den gjorda redovisningen. (Nilsson, Isaksson, & Martikainen, 2002) 

5.1.1 Vilka redovisningsprinciper har använts? 

Då man skall göra en redovisningsanalys så är det viktigt att veta vilka redovisningsprinciper 

som företaget har använt i sin bokföring. Då man vet vilka principer de använt så kan man 

också förstå hur de har fördelat och beskattat sina vinster och andra tillgångar. Detta är därför 

viktigt att göra först för att kunna basera den följande informationen på. Nyckeltalen kan 

också användas inom flera av de analyserna som görs. Nyckeltalen används bland annat då 

man försöker uppskattar företagets lönsamhet och finansiella situation. Kvaliteten av 

redovisningen kan också bedömas med hjälp av nyckeltalen. Med hjälp av en analys av 

nyckeltalen höjer man också redovisningens kvalitet och den kvantitativa 

tilläggsinformationen som publiceras. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002) 

5.1.2 Hur flexibel har redovisningen varit? 

Beroende på inom vilken bransch ett företag har sin verksamhet så är de också begränsade 

till vissa principer inom redovisningen. Några branscher bara ger mera spelrum inom 

stringensen av redovisningen än andra. Detta orsakar också problem om man försöker 

jämföra företag med helt olika redovisningsprinciper på grund av att grunderna för 

rapporterna kan vara helt olika och därmed väldigt svåra att jämföra (Nilsson;Isaksson;& 

Martikainen, 2002) 

5.1.3 Hurudan redovisningsstrategi har använts? 

På grund av friheten i form av offentlig redovisning så måste man också kunna filtrera ut 

den egentliga situationen därifrån. Ett företag kan lätt försöka utåt visa en bättre finansiell 

situation för att övertyga intressenter eller att gömma någonting som går dåligt inom 

företaget. Det är därför viktigt att identifiera hur mycket ett företag har använt av sin frihet 

inom redovisningen. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002) 

Inom detta steg kan man också jämföra företagens redovisningsprinciper inom samma 

bransch. Om alla företag skulle använda sig av samma principer så skulle det vara lätt att 

jämföra dem. Fastän orsaker till de olika redovisningsprinciperna kan vara helt ”oskyldiga” 
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så kan de också bero på att de försöker förvränga informationen. Därför är det ytterst viktigt 

att förstå varför de olika principerna används. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002) 

Inom detta problemområde så måste man också ta i beaktande om ledningsgruppen i 

företaget kunde ha någon nytta av att använda sig av en viss redovisningsprincip. Om till 

exempel ett bättre resultat kunde resultera i högre löner, bonusar eller avkastning. En 

varningssignal är också om ett företag har ändrat på sina redovisningsprinciper nyligen. Då 

kan man kolla upp den tidigare redovisningen för att komma fram till om de tidigare haft en 

mera korrekt redovisning och den möjliga orsaken till denna förändring. (Nilsson, Isaksson, 

& Martikainen, 2002) 

5.1.4 Vilken tilläggsinformation finns tillgänglig? 

En annan viktig process är också att analysera tilläggsinformationen som publiceras som 

tillägg till den lagstadgade redovisningen. Denna information kan innehålla viktiga verktyg 

för att fastställa en intern syn på branschen, hurudan marknadsposition företaget har eller 

strategier och visioner för framtiden. Inom denna utgivna information så kan man också få 

en ingående förklaring på varför resultaten ser ut som de ser ut. Orsakerna till att resultaten 

är bättre eller sämre och möjliga förändringar som gjorts under just det året. (Nilsson, 

Isaksson, & Martikainen, 2002) 

Om ett företag skulle verka inom flera olika branscher under samma koncern så borde också 

tilläggsinformationen redovisa för vilka olika segment som är vinstdrivande och vilka som 

kanske klarar sig sämre. Detta är sådan information som kan lätt kan gömmas i 

redovisningen för hela företaget. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002) 

Om ett företag har presenterat ett dåligt resultat så är det också förväntat att de redovisat 

orsakerna till detta resultat och möjliga planer eller strategier för att lösa problemet. 

5.1.5 Kan redovisningen dölja nånting? 

Då man analyserar redovisningen i ett företag så måste man se upp för möjliga fallgropar 

som kan signalera en låg redovisningsnivå. Detta kan vara att företaget har gjort ändringar i 

sin bokföring som tillägg till ett ordentligt förändrat resultat. Ofta kan detta vara på grund 

av att företaget försöker dölja någonting som till exempel att försämrat resultat. 
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Man måste också se ut för enskilda transaktioner i ett bokslut som kan driva resultatet 

betydligt högre. Utan förklaring eller djupare analys så kan det se bra ut i ett bokslut men 

kan betyda till exempel försäljning av olika tillgångar för att driva kortfristiga vinster. 

Om man ser större ojämna förändringar mellan olika motkonton som till exempel ökning i 

kundfordringar gentemot försäljningen kan visa en förändring i förtagets principer inom 

krediten för att på kort sikt förbättra sin vinst. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002) 

Ett annat exempel kunde vara en ökning i lagervärdet men ingen motsvarande ökning i 

omsättningen. Om lagret bygger sig på färdiga försäljningsklara produkter så kan det vara 

en varningssignal på att man i framtiden skulle måsta sänka på priset på produkterna eller 

avskriva lagervärdet ordentligt. 

Om man kan se större nedskrivningar av företagets tillgångar så kan det betyda att de interna 

prognoserna och strategierna har varit missledande och företagets framtidsplaner har varit 

felgjorda. Detta kan igen vara en varningssignal om låg kvalitet på redovisningen. 

(Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002) 

6 Finansiell analys 

Den tredje processen av en fundamental analys är den finansiella analysen. Den görs på 

basen av företagets finansiella information och görs för att få en uppskattning av företagets 

framtida finansiella situation och bygga en kurva om den historiska utvecklingen. Med hjälp 

av denna analys kan man då förespå om företaget kan behålla sin finansiella position, 

förbättra den eller om riktningen är negativ. Den finansiella analysen görs i både systematisk 

och effektiv form. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002, s. 23) 

En systematisk typ av finansiell analys innebär att man selektivt väljer ut det mest relevanta 

nyckeltalet för att beräkna just ett visst slag av nyckeltal. Detta kan till exempel vara ett 

beräknande av lönsamhet som kan beräknas som ränta på det egna kapitalet. (Nilsson, 

Isaksson, & Martikainen 2002, 23) 

Med en effektiv analys syftar man på att man använder bara en avgränsad mängd av 

nyckeltal då man gör själva analysen. Detta beror på att med en överrumplande mängd av 

information kan göra det helt för svårt att dra slutsatser. Den finansiella analysen innehåller 

ofta en analys av nyckeltalen och en analys av kassaflödet. Meningen med 

nyckeltalsanalysen är att få en uppfattning av företagets ekonomiska och lönsamhet medan 
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kassaflödesanalysen igen används för att bedöma likviditet och finansiell flexibilitet. 

(Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002, s. 23) 

6.1 Finansiella rapporter 

Publika aktiebolag håller sina intressenter uppdaterade via de finansiella rapporterna. Dessa 

rapporter publiceras oftast varje kvartal eller årligen för alla intresserade partier att få en bild 

av den finansiella situationen. Då man gör en analys på de finansiella rapporterna så måste 

man dock alltid komma ihåg att vara kritisk till en viss grad. Fastän man inte kan ljuga i 

rapporterna så finns det väldigt många olika sätt att rapportera och olika tolkningar av 

rapporteringsprinciperna är vanliga. Runtom i världen använder man sig också av olika 

bokföringslagar och principer som drastiskt kan förvränga på resultaten och göra dem svåra 

att jämföra. Detta kan påvisas inom några av länderna med de största marknadsandelarna. 

Som ett bra exempel kan man se hur USA och Storbritannien skiljer sig emot Tyskland i hur 

de bygger upp sina finansiella rapporter. I Tyskland presenteras resultaten i de finansiella 

rapporterna med skatterna redan betalade. Där måste också planerna och redovisningen för 

nervärderingen måste granskas av skatteverket. Skillnaden till USA och Storbritannien är att 

de representerade resultaten inte är grunden för skattebetalning. Så metoderna som används 

för att beräkna ett företags nervärdering i USA är troligtvis helt annan än metoden som 

Skatteverket använder i Tyskland för att beräkna samma nervärdering. Detta gör det ofta 

väldigt jobbigt för investerare att förstå och undersöka varifrån den presenterade vinsten har 

kommit ifrån och med hurudan metod. (Brealey;Myers;& Allen, 2011) 

6.2 Prognoser 

I prognosstadiet tar man all information man fått ihop under de tidigare stegen och bygger 

ihop en helhet av dem. Detta är också det första steget i själva värderingsprocessen. Med 

hjälp av den tidigare ernådda informationen bygger man sedan upp en prognos om hur 

framtida resultat- och balansräkningar kunde se ut med hjälp av en proformamodell. En 

proforma används ofta då man vill använda sig av diskonteringsmodeller för att göra en 

prognostisera kassaflöden. Den används också ofta då man gör kreditvärdering, finansiell 

planering, utvärdering av strategier o.s.v. En proformamodell har inga krav eller standarder 

utan är skräddarsydd enligt varje företag och deras behov. Ofta är de dock byggda runt en 

princip där omsättningen är i en stark position. Detta betyder då att flera poster i resultat- 

och balansräkningen anses vara en del av företagets hela omsättning. Med hjälp av detta får 
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man då en direkt koppling mellan resultaten i den strategiska analysen och prognosen. 

(Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002) 

7 Analys av bokslutet 

Varje år skall ett företag publicera ett bokslut. Ett bokslut bör innehålla; en resultaträkning, 

en balansräkning, noter, underteckningar, information om bokföringen och hur verifikaten 

bevaras. Större företag måste också utge en finansieringsanalys och anteckningarna av 

revisorn som reviderat bokslutet. Resultaträkningen är till för att presentera ett företags 

intäkter, utgifter och ger en bild på hurudant resultat företaget har gjort. Inom denna rapport 

skall man också specificera varifrån dessa intäkter och utgifter har kommit och hur de 

enskilda posterna har påverkat resultatet. (Lundén & Nyholm, 2013) 

Med hjälp av en balansräkning kan man få en bild av företags finansiella situation. I denna 

rapport jämför man de olika sidorna, tillgångarna mot skulderna, för att få fram det egna 

kapitalet. En balansräkning visar ett företags finansiella situation vid just det tillfället som 

den är gjord då den baserar sig på de ackumulerade talen under räkenskapsperioden. (Lundén 

& Nyholm, 2013) 

Det egna kapitalet inom ett fungerande företag borde i princip alltid vara positivt. Det egna 

kapitalet kan också sägas vara företagets nettoförmögenhet. I företagsvärderingen använder 

man sig oftast av det justerade egna kapitalet. Detta nyckeltal beräknas genom att också ta i 

beaktande de uppskjutna skatterna som periodiserats till följande räkenskapsperiod. Dessa 

skatter måste också redovisas i balansräkningen. Anläggningstillgångar kan uppdelas i tre 

olika huvudkategorier; de immateriella tillgångarna, de materiella tillgångarna och de 

finansiella tillgångarna. Dessa tillgångar värderas i ett företag som anskaffningsvärden 

minus alla gjorda avskrivningar. (Lundén & Nyholm, 2013) 

Grunden för en stark bokslutsanalys är att materialet man använt är pålitligt och korrekt. 

Detta är dock ett mindre problem inom norden då vi måste redovisa enligt en hel del lagar 

och standarder som gör att de publicerade redovisningarna oftast håller upp en hög standard. 

Fastän standarden är hög så skall man ändå alltid analysera bokföringen med ett kritiskt öga 

då det lätt kan uppstå fusk eller direkt försök på bedrägeri. Inom detta kapitel går vi igenom 

de relevanta rubrikerna inom bokslutsanalysen och de olika delarna inom ett bokslut som 

beskrivs mera ingående. Att ha en djupare uppfattning om vad de olika delarna av ett bokslut 
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har för uppgift och betydelse så kan man också göra en omsorgsfull analys. (Lundén & 

Nyholm, 2013) 

7.1 Resultaträkningen 

Ett bokslut kan delas in i två huvudsakliga delar; resultaträkningen och balansräkningen. 

Tanken bakom ett bokslut är att sammanställa ett företags alla tillgångar, skulder, intäkter 

och kostnader. Resultatberäkningen består igen av tre olika delar; räkenskapens intäkter, 

kostnader och resultat. (Lundén & Nyholm, 2013, s. 32) 

Med hjälp av resultaträkningen kan man se hurudant resultat företaget har gjort under 

räkenskapsperioden. I en resultaträkning kan man också se varifrån intäkterna kommit och 

vart kostnaderna farit med hjälp av hur posterna har redovisats. Denna information är också 

mycket mera specificerad i de interna företagsrapporterna än i de officiella publikationerna. 

(Lundén & Nyholm, 2013, s. 32) 

Ett företags resultat är vad som resterar efter att man kostnader från intäkterna. Vinsten 

representeras av ett positivt resultat och förlusten av ett negativt resultat. Ett företag kan 

också visa ett nollresultat. (Lundén & Nyholm, 2013, s. 32) 

Då en balansräkning visar ett företags finansiella situation vid just det tillfället som 

bokföringen gjorts så bygger sig resultaträkningen på tal som har samlat ihop sig under en 

viss period. Alla intäkter och utgifter bokförs ändå på ett löpande basis och tas sedan upp i 

balansräkningen. En balansräkning är inte bunden till en viss period utan en resultaträkning 

kan göras på vilken längd av period som helst. Då man gör ett årsbokslut så är 

resultaträkningen gjord på ett räkenskapsår medan en periodrapport kan till exempel vara 

gjord på ett kvartal eller ett halvår. (Lundén & Nyholm, 2013, s. 32) 

7.1.1 Årlig resultaträkning 

För varje bokslut gör man en årlig resultaträkning. Det tidigare årets resultat måste bokas 

och göras bokslut innan man börjar redovisa det nya årets intäkter och utgifter. Detta gör 

man också fastän man bara gör en resultaträkning på en kortare period. (Lundén & Nyholm, 

2013) 

Då man har bokfört alla verifikat för det förgångna året så får man fram det årets resultat. 

Detta resultat man fått skall sedan överföras till balansräkningen. Det sista steget i en 
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resultaträkning är då att överföra resultatet man fått, vare sig det är vinst eller förlust, till 

balansräkningen. (Lundén & Nyholm, 2013) 

7.2 Balansräkning 

Balansräkningen är den andra huvuddelen av ett bokslut. I balansboken redogör man ett 

företags finansiella situation vid tidpunkten av bokföringen. Detta räknas ut genom att ta 

företagets tillgångar, ta bort skulderna och vad som blir kvar är företagets egna kapital. Så 

balansräkningen är indelad i tre huvuddelar; tillgångarna, skulderna och det egna kapitalet. 

(Lundén & Nyholm, 2013) 

Ett av problemen med balansräkningen är att den presenterar den finansiella situationen för 

ett företag vid en viss tidpunkt. Detta betyder i praktiken att man med denna rapport får en 

uppfattning om företagets situation vid just bokföringsdagen men att händelser efter denna 

dag inte tas i beaktan i denna analys. (Lundén & Nyholm, 2013) 

Fastän detta kan till en viss del vara sann, så är också balansräkningen en sammanfattning 

av företagets historia. Främst kan man se det egna kapitalet som är uppbyggd av de anhopade 

vinsterna och förlusterna. Man måste komma ihåg att balansräkningen är en presentation av 

hur företaget har presterat under flera år. (Lundén & Nyholm, 2013, s. 14) 

7.2.1 Balansräkningens komponenter 

Balansräkningen har en väldigt viktig del i själva bokslutsanalysen. Med hjälp av 

balansräkningen kan man se ett företags nettoförmögenhet och vad den är uppbyggd av. Som 

ett simplare exempel så kan man jämföra ett företags egna kapital med ens egna 

förmögenhet. Personliga tillgångar kan vara; ett hus, investeringar, bil, besparingar. 

Personliga skulder kan vara; bostadslån, billån, studielån. Skillnaden mellan dessa två 

konton är då sin personliga förmögenhet. Denna personliga förmögenhet motsvarar i ett 

företags bokföring det egna kapitalet. Det egna kapitalet kan också vara negativt om 

skulderna är större än tillgångarna. (Lundén & Nyholm, 2013, s. 16) 

7.2.2 Balansräkningens indelning 

En balansräkning kan delas in i två huvuddelar. På ena sidan har man tillgångarna och på 

den andra sidan har man skulderna. Till ett företags tillgångar kan man räkna de likvida 

medlen, fordringarna, maskiner och inventarier. Till skulderna kan man räkna olika lån, 
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leverantörsskulder och kontokrediter. Ofta används benämningen ”passiv sida” för 

skuldsidan av balansräkningen och ”aktiv sida” för tillgångssidan. (Lundén & Nyholm, 

2013) 

7.3 Eget kapital 

Ett företags egna kapital kan också beskrivas som deras nettoförmögenhet. Simplifierat kan 

man räkna det som tillgångarna minus skulderna. Eget kapital kan skrivas som både positivt 

eller negativt i balansräkningen. Ofta bokför man dock det egna kapitalet under den passiva 

sidan i balansen. Fastän detta kan se ut som en negativ sak för en oerfaren läsare så är det 

bara på grund av att vinster och kapitaltillskotten redovisas under kreditsidan i det egna 

kapitalet. Detta betyder alltså att ett negativt tal på dessa poster egentligen är ett positivt 

tecken. (Lundén & Nyholm, 2013) 

Dock är det viktigt att komma ihåg att detta är bara fallet i en balansräkning. Om man 

analyserar ett årsbokslut och ser ett negativt tal under det egna kapitalet så är det då negativt. 

I ett välfungerande företag skall då alltså det egna kapitalet vara positivt. Om det egna 

kapitalet är negativt så betyder det såklart att skulderna överskrider tillgångarna. I detta fall 

kan det bero på att företaget simpelt sagt gjort förlust eller om ägarna har tagit stora uttag 

från företaget. (Lundén & Nyholm, 2013) 

Ett så kallat justerat kapital används ofta då man försöker analysera ett företag med hjälp av 

nyckeltal. Ett justerat eget kapital tar också i beaktan sådana skatter som har blivit 

periodiserade eller skjutna framåt till nästa räkenskapsperiod. Dessa skatter syns dock i 

balansräkningen och när företaget inkluderar dessa i resultaträkningen så måste de göra ett 

uttag av dessa skatter. Detta betyder då att det justerade egna kapitalet beräknas och därifrån 

subtraheras det för tillfället aktiva skattesatsen. 

Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1-skattesatsen) x obeskattade reserver) (Visma, 

2018) 

7.4 Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar indelas i tre olika kategorier; immateriella tillgångar, materiella 

tillgångar och finansiella tillgångar. Då man värderar anskaffningstillgångar i en 

balansräkning så räknar man med anskaffningsvärdet och subtraherar därifrån 

avskrivningarna gjorda på dem. Till anskaffningsvärdet räknar man det företaget betalat för 
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dem men också alla bikostnader som leveranser och installationskostnader. (Lundén & 

Nyholm, 2013) 

Tillgångar som företaget själv har tillverkat kallas egentillverkade tillgångar. Dessa värderas 

i utgifterna baserat på dess tillverkningskostnader. Till dessa tillverkningskostnader kan man 

räkna de direkta kostnaderna; materialet för produktionen och lönerna betalade. Man skall 

också räkna med de indirekta kostnader så som en andel av kostnaderna för lokaler eller 

avskrivningar på maskiner och administrationskostnader som kan berättigas anses höra till 

tillverkningen av anläggningstillgången. Också möjliga räntor på lånat kapital vid 

finansiering av denna tillgång kan adderas till värdet av anläggningen. (Lundén & Nyholm, 

2013, s. 47) 

Anläggningstillgångarna skall avskrivas under den perioden de kommer att användas. Då 

man anskaffar en anläggningstillgång så skall man också göra en plan över hur man kommer 

att avskriva den. Om man avskriver en tillgång på för kort tid så kommer man att hamna ut 

för så kallade dolda värden. Dessa är värden som inte kommer att framgå i balansräkningen 

och är därför inte korrekta emot det egentliga värdet. Därför får man inte heller undervärdera 

tillgångarna i årsredovisning. (Lundén & Nyholm, 2013, s. 50) 

Motsatsen skulle sedan vara att avskriva en tillgång på alltför lång period och skulle sedan 

orsaka en så kallad uppblåst balansräkning. Fastän detta inte är lagligt så används det för att 

stärka en svag balansräkning. Då man avskriver en tillgång på alltför lång period så bygger 

sig balansräkningen på uppblåsta restvärden och de riktiga värdena är betydligt lägre än 

redovisat. (Lundén & Nyholm, 2013, s. 50) 

7.4.1 Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar är sådana tillgångar som ger ett värde åt företaget som 

inte är synbart bevisliga. Till de immateriella tillgångarna kan man räkna; Goodwill, utgifter 

för utveckling och forskning, utgifter för licenser, patent, varumärken och diverse tillstånd 

och copyright. Till dessa kan man också räkna olika utgifter för rättigheter på egendom. De 

immateriella tillgångarna får endast beräknas som tillgångar om de kan visas ha ett värde för 

företaget också i framtiden. Om en tillgång inte kan visas ge mervärde, hämta intäkter eller 

kunna minska på kostnader i framtiden så får de inte tas upp som en immateriell tillgång. 

(Lundén & Nyholm, 2013) 



 19 

Värderingen av en immateriell tillgång grundar sig på anskaffningsvärdet. Detta betyder alla 

tillgångar som använts för att anskaffa denna tillgång. Utgifterna bokas sedan som 

tillgångsposter då man gör balansräkningen. Orsaken till att man bokar utgifter som 

tillgångar är att man sedan kan avskriva kostnaderna under flera år. (Lundén & Nyholm, 

2013, s. 56) 

7.4.2 Materiella anläggningstillgångar 

De materiella anläggningstillgångarna ger också ett värde till företaget men är då synbart 

bevisliga. Som materiella tillgångarna kan man räkna; byggnader och mark, maskiner, 

inventarier, verktyg och möjliga förskott på materiella anläggningstillgångar. (Lundén & 

Nyholm, 2013, s. 56) 

7.4.3 Finansiella anläggningstillgångar 

De finansiella tillgångarna kan listas som; andelar i koncernföretag, fordringar hos 

koncernföretag, andelar i intresseföretag, fordringar hos intresseföretag, långfristiga innehav 

av värdepapper, lån till delägare och närstående och långfristiga fordringar. Endast de 

fordringar som har en förfallodag som är längre än en dag i framtiden redovisas, dessa 

fordringar kallas också långfristiga fordringar. (Lundén & Nyholm, 2013, s. 63) 

7.5 Omsättningstillgångar 

Till omsättningstillgångarna räknas de tillgångar som man inte kan kategorisera som en 

anläggningstillgång. Till dessa kan man räkna till exempel bankkonton eller kassan. Om ett 

företag tillverkar någonting så räknas deras lager som en av de viktigaste 

omsättningstillgångarna. Ett lager som en omsättningstillgång skall värderas som det lägsta 

möjliga värdet. Detta betyder i princip att man beräknar anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet på bokslutsdagen. Nettoförsäljningsvärdet beräknas till ett 

försäljningsvärde under en normal försäljningsperiod i en löpande verksamhet. Från detta 

värde minskar man ännu de beräknade försäljningskostnaderna och då får man 

nettoförsäljningsvärdet. (Lundén & Nyholm, 2013, s. 66) 

7.6 Värdet av ett bokslut 

En offentlig redovisning innehåller sällan inte en lika detaljerad insyn på ett företag som 

företagets egna interna rapporter. I Finland följer vi en generellt väldigt hög standard på 
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redovisningen på grund av en väldigt vidsträckt lagstadga för standarder och krav. I Finland 

följer också de större företagen en viss redovisningssed som offentliggör en hel del extra 

information om företagen. Ett summarum av dessa faktorer gör att de finska 

årsredovisningarna ger en väldigt bra bild av företagets ekonomiska situation och lämnar 

väldigt lite plats för falsk slutledning. (Lundén & Nyholm, 2013, s. 100) 

Det är tyvärr också möjligt för ett företag att förvränga sin redovisning med trick som är i 

den gråa zonen eller direkt bedrägeri. Detta kan göra en årsredovisning helt värdelös som 

material för att analysera ett företag. På grund av att en årsredovisning kan vara väldigt grund 

på vissa punkter så är det också ofta väldigt svårt att märka en sådan behandlad 

årsredovisning. Man skall hålla sig kritisk då man läser igenom en årsredovisning och 

jämföra detta emot den allmänna bilden av företaget och marknaden. Om nånting ser för bra 

ut för att vara sant, så är det troligtvis det. (Lundén & Nyholm, 2013) 

Då man gör en analys på ett företag som verkar inom flera branscher så får man vara extra 

försiktig och pedantisk. Om detta företag använder sig av dotterföretag för att verka inom de 

olika branscherna så är det lättare att särskilja de olika resultaten och därmed analysera de 

olika grenarna enskilt. Några företag gör dock en samlad redovisning för alla olika grenar 

och då är det baserat på den offentliga informationen som man måste basera sin analys. Då 

inte redovisningen är gjord på de enskilda branscherna så är det omöjligt att skilja på dem. 

Detta gör det då också omöjligt att skilja på lönsamheten, omsättningshastigheten på lager 

eller likviditeten på de olika grenarna av verksamhet. (Lundén & Nyholm, 2013, s. 100) 

7.6.1 Skillnaden mellan offentlig och intern information 

Den stora skillnaden mellan den offentliga och den interna informationen är oftast att den 

interna informationen är mycket mera detaljerad än den publicerade informationen. 

Bokslutet detaljeras oftast mera ingående i det interna materialet på grund av att de interna 

intressenterna skall vara så kunniga som möjligt om vad som pågår inom företaget och vilka 

grenar som gör vilket resultat. Fastän det offentliga bokslutet är mera begränsat än det interna 

så skall företaget också publicera en förvaltningsberättelse från företagsledningen och en 

specificering om de viktigaste delposterna i årsredovisningen. (Lundén & Nyholm, 2013, s. 

101) 
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7.6.2 Förvaltningsberättelse 

En förvaltningsberättelse är till för att företagets ledning skall ge en ingående rapport på 

företagets utveckling under det gångna räkenskapsåret. I denna rapport rapporterar man all 

den väsentliga informationen som inte har redovisats i balans eller resultaträkningen. Till 

denna rapport skall man också lägga till alla händelser som kan ha en effekt på företagets 

resultat som hänt efter att bokslutet har gjorts. (Lundén & Nyholm, 2013) 

Till denna förvaltningsberättelse skall man också lägga till prognoser på företagets 

utveckling, dividendbetalningar, investeringar och planer. Fastän en förvaltningsberättelse 

är avsedd för att öppna upp ett företags olika finansiella rapporter så är de oftast gjorda så 

korta och simplifierade som möjligt. (Lundén & Nyholm, 2013) 

En förvaltningsberättelse, som också bokslutet, hör till dem rapporter som man kan beställa 

från företagen. Dock är det värt att notera att då man beställer en rapport så får man den 

senaste inlämnade rapporten och därmed kanske inte rapporten från den senaste 

räkenskapsperioden. I fallet av ett aktiebolag så skall de publicera sina rapporter inom en 

period av sju månader efter att räkenskapsåret har avslutats. (Lundén & Nyholm, 2013, s. 

101) 

8 Värderingsmetoder 

Olika värderingsmodeller används i olika situationer. Beroende på typen av företag, vilka 

faktorer man försöker analysera och i vilket skede av analysen man är. De olika metoderna 

har då olika uppgifter för att framkalla just den informationen man söker vid det tillfället. 

Med hjälp av de färdigt uppbyggda värderingsmetoderna får man en mera reglerad värdering 

av företag som därmed också ger ett resonligt och jämförbart värde för båda parterna. Om 

den köpande parten inte skulle använda sig av någon värderingsmodell och hamna betala ett 

för högt pris för det inköpta företaget, så kan det över den uppenbara finansiella förlusten 

för den köpande parten, också orsaka problem för det nyinköpta företaget och dess framtida 

verksamhet. Till förmånerna av en uppenbar företagsvärdering hör också optimeringen av 

synergieffekterna. Som ordet synergi redan står för att; ”arbeta tillsammans”, så betyder 

synergieffekter inom företagsförvärv att då två företag slås fast så kan de uppnå ett större 

mervärde tillsammans än vad de kunde skilt. Inom företagsvärlden så kan dessa 

synergieffekter vara en ökad vinst, minskning av kostnader, mindre skatteutgifter och lägre 

kapitalkostnader. (Larsson, 1990) har också indelats i fyra olika kategorier för att lättare 

åtskilja dem och deras olika områden av effekter: 
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• Marknadssynergier – Dessa kan vara effekter av en förstärkt marknadsposition eller 

monopol för att få en starkare position i förhandlingar som igen möjliggör en 

förhöjning på försäljningspris eller försänkande av inköpskostnaderna. 

• Operationella synergier – Genom att slå ihop flera företag så kommer också 

resurserna inom de olika sektorerna att öka. Genom denna ökning av resurser och 

kunskap inom företaget kan man också ofta minska på kostnaderna av produktion 

och marknadsföring. 

• Ledningssynergier – Med detta nya förvärv så får man också tillgänglighet till en 

sammanslutning av ledningsgrupperna. Med dessa följer också nya kunskaper och 

nya tankesätt som ett välkommet tillägg. 

• Finansiella synergier – Dessa synergier kan hjälpa med att minska på 

kapitalkostnaderna och minska på de finansiella riskerna då den ekonomiska 

situationen förstärks och företagets finansiella medel har spridits ut till de olika 

företagen. 

Som tidigare redogjort så är valet av värderingsmetod ytterst viktigt för att få fram den 

relevanta och realistiska informationen. De värderingsmetoder som oftast används är 

baserade på kassaflödesanalys och marknadsbaserad värdering. Vilken metod som 

används baserar sig på vilken information som finns tillhanda. (Bäck;Karsio;Markula;& 

Palmu, 2009) 

8.1 Substansvärdering 

Substansvärderingen bygger sig på att värdera ett företag baserat på dess tillgångar och 

skulder. Denna process bygger sig då helt på tillgängliga data och behöver då inte heller 

byggas på någon prognos. När man gör en substansvärdering så kan man använda sig av de 

talen som bokförts i bokslutet. Detta hämtar dock med sig några problem på grund av att det 

bokförda värdet av tillgångarna sällan är samma som det egentliga värdet. På grund av detta 

så måste dessa värderingar justeras innan en noggrann substansvärdering kan göras. (Bäck, 

Karsio, Markula, & Palmu, 2009) 
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Figur 3 Substansvärdering (Bäck, Karsio, Markula, & Palmu, 2009) 

Som vi kan se i figur 3 så får man substansvärdet genom att subtrahera skuldernas värde från 

tillgångarnas värde. Företagets tillgångar måste marknadsjusteras för att få de egentliga 

värden i stället för de bokförda värden. Skuldernas värde kommer igen från bokslutet under 

posten främmande kapital i balansräkningen. Detta är egentligen all information man 

behöver för att värdera ett företag enligt substansvärderingsmodellen. Man måste dock ta i 

beaktan att fastän själva modellen ser väldigt simpel ut så är det oftast måsta på att göra en 

hel del justeringar. Detta måste göras för att få realistiska värden som är marknadsjusterade 

och inte bara de bokförda värden. (Bäck;Karsio;Markula;& Palmu, 2009) 

Ett företags substansvärde är skillnaden mellan deras tillgångar och skulder och därmed 

deras eget kapital. Fastän detta låter i princip som balansvärdet som man får från bokföringen 

så kan man se stora skillnader mellan dessa tal på grund av skillnaderna mellan det allmänt 

rådande försäljningsvärde och det bokförda värdet. På grund av denna skillnad så måste 

själva balansräkningen korrigeras för att få ett korrekt substansvärde. Substansvärdet kan 

också beskrivas som det investerade egna kapitalet. Man räknar då med marknadsvärdet av 

båda posterna. Marknadsvärdet då man gör en substansvärdering baserar sig oftast på 

försäljnings- eller återanskaffningsvärdet. Skillnaden mellan dessa två faktorer kan bero på 

tilläggskostnader som kan uppstå vid försäljningen. Endast efter en justering av värdet på 

dessa poster i balansräkningen kan man använda sig av substansvärderingen med pålitliga 

resultat. Med ett fördjupat grundarbete och en ingående analys av företagets substansvärde 

kan man uppbringa vad som kan beräknas som värde inom ett företag och graden av skulder 

som egentligen finns. (Bäck;Karsio;Markula;& Palmu, 2009, s. 129) 

Substansvärderingen är oftast en stark värderingsmetod inom företag som byggs upp till en 

stor del av sitt egna kapital. På grund av att immateriella tillgångar eller kapital i form av 

arbetskraft inte har ett direkt substansvärde så skulle företag inom vissa branscher ha ett 

betydligt lägre värde enligt substansvärderingen än vad de kanske borde ha. 

+ Tillgångarnas Värde

- Skuldernas Värde

= Substansvärdet
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Substansvärdering kan också visa sina svagheter då man försöker värdera ett företag med 

högt kassaflöde under sin normala verksamhet. Själva metoden beräknar inget värde åt det 

genererade kassaflödet och kan därför ge en helt förvrängd bild i några fall. Ofta använder 

man sig av substansvärdering då man skall värdera mindre affärsverksamheter och enskilda 

näringsidkare. Substansvärdering har också visat sig vara ett bra verktyg under svagare 

ekonomiska situationer då prognoser av framtiden eller tidigare hänvisningar inte har någon 

tyngd på värderingen. (Bäck;Karsio;Markula;& Palmu, 2009, s. 129) 

8.2 Marknadsbaserad värdering 

Marknadsbaserad värdering går ut på att jämföra ett företag med jämlika företag inom olika 

kriterier. Med olika värderingsfaktorer som referens kan man jämföra direkt till ett företag 

eller till tidigare företagsaffärer. Genom att jämföra faktorer inom tidigare affärer av företag 

inom samma bransch och liknande storlek, läge och nyckeltal så kan man få ett grepp om 

hur priset och värdet hade blivit uträknat. Om man beaktar också det geografiska läget, 

riskerna, storleken på ägardelen, motiv och när affären gjorts så kan man ytterligare precisera 

varifrån värdet har kommit och överföra denna information till den nya värderingen. 

(Bäck;Karsio;Markula;& Palmu, 2009, s. 127) 

Marknadsbaserad värdering kan ses som ett väldigt enkelt sätt att värdera ett företag då man 

i grunden kan direkt jämföra flera faktorer från tidigare försäljningar för att få ett värde. Ofta 

begränsar man sig till 20–30 stycken företag och/eller affärer som man gör sin grundligare 

analys på. Man använder sig av de olika finansiella posterna i ett företags balans- och 

resultaträkning för att framkalla olika värderingsfaktorer. Dessa faktorer skall sedan 

avpassas till det potentiella investerings investeringsobjektets faktorer för att kunna 

analysera och direkt jämföra dem för att bygga upp ett värde. (Bäck, Karsio, Markula, & 

Palmu, 2009) 

På grund av hur lätt det är att använda sig av värderingsfaktorerna man fått från företagen 

man jämfört med så är marknadsbaserad värdering ett väldigt populärt sätt för investerare 

att värdera sina potentiella objekt. Den marknadsbaserade värderingen använder inte sig 

heller av studier inom historiska händelser inom företagen eller ingående prognoser på 

framtiden och ger därmed också en bild på hur marknaden ser ut vid just denna tidpunkt. En 

fallgrop med denna analys kan dock vara att då man går enligt den nuvarande situationen 

inom ett referensföretag så kan de finansiella värden variera starkt under ostadiga tider. Detta 

resulterar i att värderingen på ett företag också kan variera stark från dag till dag. En lösning 
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till detta är att också analysera värderingsnivåerna på aktie- och företagsmarknaden då man 

vill använda sig av denna typ av värdering. (Bäck;Karsio;Markula;& Palmu, 2009, s. 128) 

Ett av de andra stora problemen i jämförelse mellan olika företags finansiella rapporter för 

att framkalla ett värde är de olika bokföringsprinciperna och metoderna som de olika 

företagen använt. På grund av möjligheten att bygga upp de finansiella rapporterna på olika 

sätt för att påverka resultaten kan ge ett felaktigt värde då man för en marknadsbaserad 

värdering. Detta kan orsaka en hel del extra arbete om bokföringen för de olika företagen 

måste analyseras skilt och möjligtvis också redigeras för att få ackurata tal. Om denna metod 

vill används för icke-börsnoterade företag som den använts för noterade företag så hämtar 

det med sig en del problem. Ett icke-noterat företag skulle optimalt behöva helt egna 

värderingsfaktorer. Dessa företag är ofta mindre i storlek och tillagt med att aktierna inte kan 

likvideras så är en investering i ett sådant företag ansett mycket mera riskabelt. En svaghet 

med den marknadsbaserade värderingen är att den inte räknar med denna uppstådda risk så 

som kassaflödesbaserade värderingar gör. På grund av dessa faktorer är också ofta de icke 

noterade företagen förmånligare att inköpa än de noterade. (Bäck;Karsio;Markula;& Palmu, 

2009, s. 129) 

8.3 Kassaflödesvärdering 

Kassaflödesvärderingen, som också kallas ”Discount Cashflow” eller DCT för kort, är den 

mest använda värderingsmodellen bland företagsvärdering. I grunden beräknar man den 

prognostiserade kassaflödets nuvärde och därmed avkastningen i framtiden. Det framtida 

kassaflödet diskonteras sedan genom ett system som kallas WACC. Resultatet ger då en bild 

av det totala kapitalet som har investerats i företaget, detta kan också märkas som nyckeltalet 

EV. Man kan också göra en värdebedömning av det egna kapitalet med att diskontera det 

fria penningflödet av investerarna mot kravet på avkastning av det egna kapitalet. Om 

företagets finansieringsplan skulle hållas oförändrad så borde båda metoderna producera 

samma resultat. Om det händer något större inom finansieringskonstruktionen inom 

företaget så är den förstnämnda metoden betydligt mera exakt. Detta beror ofta på att man 

inte särskiljer på de olika posterna för det främmande kapitalet i företaget och minskar 

därmed på de olika stegen inom analysen och med samma chans av bedömningsfel. 

(Bäck;Karsio;Markula;& Palmu, 2009, s. 124) 

En av utmaningarna med en kassaflödesanalys är att det är väldigt svårt att förutspå de 

framtida kassaflöden pålitligt. Som en motåtgärd till detta så använder man sig av en 
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diskonteringsränta som hjälper till med att räkna ut kapitalets värde i olika tidpunkter och 

tar också i hänsyn de olika riskerna som är associerade med kassaflödet. Ofta gör man också 

flera varianter av företagens utvecklingsprognoser och hur olika omständigheter och större 

förändringar kunde påverka värdet på företaget, dessa går med namnet känslighetsanalys. 

(Bäck;Karsio;Markula;& Palmu, 2009, s. 124) 

Dessa analyser kan också indelas i två olika kategorier. Dessa kategorier är uppdelade på 

grunden av de olika perioder de faller inom. Den första analysen görs oftast på tre till fem år 

och är en mera ingående analys av framtiden och de kommande kassaflöden. Denna period 

kan också vara längre inom mera ostabila företag som till exempel kanske visar klara tecken 

för grov tillväxt under de kommande åren. Denna period används så länge som utvecklingen 

och tillväxten är ostabil och därmed ojämn. Då företagets processer har jämnat ut sig så kan 

man övergå till den nästa perioden som finns till för att framställa ett restvärde. Detta 

restvärde skall framkalla ett kassaflöde för företaget för en inte närmare angiven framtid 

baserat på att ett jämnt kassaflöde skulle fortsätta. Detta restvärde är en av de mera värdefulla 

byggstenarna i ett företags värde och därför måste analysen av restvärdet göras väldigt 

grundligt för att kunna bygga en så punktlig värdering på ett företags lönsamhet som bara 

möjligt. (Bäck;Karsio;Markula;& Palmu, 2009, s. 125) 

Med hjälp av en diskonteringsränta kan man räkna prognostiserade kassaflödens nutida 

värde. Denna ränta räknar ett så kallat tidsvärde för kassaflödet som betyder att 

prognostiserade framtida kassaflöden är mindre värde än de nutida. Med en mera osäker 

framtid så måste man använda sig av en högre diskonteringsränta. Det betyder då att för 

företag med förväntat kraftig tillväxt eller inom volatila branscher kräver en högre ränta än 

mera stadiga företag. Huvudsaken i bestämmande av räntesats är att den korrelerar med 

grunderna för kassaflödesprognoserna och värderingarna. Räntan måste också passa 

samman med skattesatsen och uppbyggnaden av kapital. Diskonteringsräntan och 

kassaflödes skall också beräknas sammalunda, detta betyder då att det egna och främmande 

kapitalets kassaflöde diskonteras med medeltalet av de två egna kapitalen och de kassaflöden 

som beräknats rakt till det egna kapitalet diskonteras med dess egna avkastningskrav 

(Bäck;Karsio;Markula;& Palmu, 2009, s. 125) 

På papper så är kassaflödesbaserad analys den bästa att använda då man värderar ett företag 

under dess normala verksamhet. På grund av att modellen använder sig av flera olika 

parametrar och teorier för att framkalla värde så ger den mest grundliga värderingen av alla 

metoder men är medsamma också den mest tidskrävande och mödosamma. En nackdel med 
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denna metod är att den också bara tar i beaktan det enskilda kassaflödet för 

huvudverksamheten i ett företag. Finansiella värdepapper, ägande av mindre delar av andra 

företag måste värderas skilt för att kunna bli beaktade i den avgörande värderingen. 

(Bäck;Karsio;Markula;& Palmu, 2009, s. 126) 
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9 Nyckeltal 

Nyckeltal används av företag för att få jämförbara tal både internt och externt för en 

finansiell bild av de olika posterna och kategorierna. Med hjälp av nyckeltal kan man lätt 

visa en tydlig bild på företagets ekonomi. Det finns olika nyckeltal för olika syften. En stor 

del av nyckeltalen finns till för att visa den nuvarande ställningen i ett företag men några 

används också för att förevisa den finansiella situationen genom historien. Med hjälp av att 

analysera nyckeltalen genom historien så kan man också bygga upp mera korrekta prognoser 

och utvecklingskurvor. Dessa nyckeltal byggs upp från information funnen i balans och 

resultaträkningen. (Lundén & Nyholm, 2013, s. 127) 

En av grundteknikerna bakom analys av nyckeltal är att jämföra olika poster i redovisningen 

med varandra. Genom dessa jämförelser kan man då bygga en bild av ett företags styrkor 

och svagheter. Dock är inte all nyckeltalsanalys baserat på relationstal. Till nyckeltal kan 

man också räkna direkta poster från redovisningen som man finner intressanta eller 

relevanta. Med hjälp av direkta poster kan man också lätt göra en analys på utvecklingen 

genom historien. (Lundén & Nyholm, 2013, s. 127) 

9.1 Kategorisering av nyckeltal 

Nyckeltal kan användas för att analysera olika delar av ett företag. På grund av att dessa 

nyckeltal avläses på olika sätt och har olika syften så är de också ofta indelade i olika 

kategorier. På grund av den stora mängden av nyckeltal så är det också nästan ett måste 

kategorisera dem bara på grund av praktiska skäl. (Lundén & Nyholm, 2013, s. 128) 

Då man gör en mera genomförlig nyckeltalsanalys så måste man också använda sig av 

nyckeltal från flera olika källor. Användning av företagets egna nyckeltal, konkurrenternas 

nyckeltal och hela branschens nyckeltal bör användas för att kunna analysera företagets 

finansiella situation och hur korrelerar den sig emot konkurrensen och hur är situationen 

inom hela branschen. Dock måste man ta i beaktan att nyckeltal som är beräknade och 

publicerade av andra företag så kan det finnas skillnader mellan hur dessa nyckeltal har blivit 

beräknade och på vilka grunder de blivit beräknade. (Nilsson;Isaksson;& Martikainen, 2002) 

9.2 Till vad behövs nyckeltal? 

Nyckeltal används inom ett företag som ett verktyg för de ansvariga inom den ekonomiska 

ledningen. Ekonomistyrningen inom ett företag använder sig av nyckeltal för att under den 
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löpande verksamheten för att bilda en bild av företagets dåvarande finansiella situation men 

också för att kunna placera sig själv på marknaden och analysera konkurrenterna. Med hjälp 

av nyckeltal kan man också kartlägga målgrupper och konkurrera leverantörer. (Lundén & 

Nyholm, 2013) 

Inom ett företag använder man sig då av nyckeltal till att kartlägga gångna perioder för att 

visa en utvecklingskurva för företagets ekonomiska historia men också för att göra prognoser 

för framtiden och bygga upp strategier och mål för de kommande räkenskapsåren. (Lundén 

& Nyholm, 2013, s. 129) 

Den externa användningen av nyckeltal baserar sig på användningsområden som till exempel 

att göra en analys av huvudkonkurrenterna inom samma bransch för att få fram sin 

marknadsposition, styrkor och svagheter, faktorer som påverkat resultaten. (Lundén & 

Nyholm, 2013) 

Före man kan börja ta ut nyckeltal eller överhuvudtaget påbörjar processen av 

nyckeltalsanalys så måste man försäkra sig över att det materialet man baserar sin analys på 

är av hög kvalitet och därmed lämplig att analysera. Om man också analyserar företag från 

olika branscher så måste man också komma ihåg att alla branscher och verksamhetstyper har 

olika områden som är viktiga för deras framgång. Detta betyder då också att olika nyckeltal 

är viktigare inom några branscher medan andra nyckeltal kan vara helt värdelösa. (Lundén 

& Nyholm, 2013) 

9.3 Finansiella nyckeltal 

De finansiella nyckeltalen används för att anskaffa information om ett företags prissättning 

på aktiemarknaden och därmed väldigt viktiga inom investeringsvärlden. De finansiella 

nyckeltalen baserar sig på de redovisade och publicerade uppgifterna som företagen gjort. 

Denna information används sedan som grundinformation för interna och externa intressenter 

i sina analyser för att framkalla ett hypotetiskt värde på ett företag. Beroende på intressentens 

mål eller motivering så används olika uppgifter för att göra olika analyser med specifika 

målsättningar. Vid beräkning av finansiella nyckeltal så  måste man använda sig av 

publicerade rapporter under flera år för att kunna se den historiska utvecklingen, den 

nuvarande situationen och grunden för en framtida prognos. (Investtech, Finansiella 

Nyckeltal, 2018) 
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9.3.1 Earnings per share 

Earnings per share eller EPS beskriver ett företags vinst per aktie. Formeln för detta nyckeltal 

är väldigt simpelt då man dividerar företagets nettoresultat med antalet aktiva aktier. 

Företagets nettoresultat är då vinsten (eller förlusten) efter skatten har blivit betald. Detta är 

också en post som företag skall publicera i sina finansiella rapporter. Antalet aktier kan 

variera i mängd beroende på tidpunkten så en vanlig metod är att beräkna ut ett medelvärde 

under en period för att beräkna detta antal. (Aktiekunskap, Vinst Per Aktie, 2018) 

Vinst per Aktie = 

Vinst efter skatt 

Totalt antal aktier 

Figur 4 Formel för vinst per aktie (Aktiekunskap, Vinst Per Aktie, 2018) 

Detta betyder i grunden då att man beräknar mängden avkastning per enskild aktie per 

räkenskapsår. (Aktiekunskap, Vinst Per Aktie, 2018) 

9.3.2 Soliditet 

Beräkning av soliditet i ett företag grundar sig på att man försöker beräkna hur stor del av 

de totala tillgångarna som det egna kapitalet utgör. Orsaken till att man vill beräkna detta 

nyckeltal är att de totala tillgångarna kan bestå av både det egna kapitalet men också av 

utomstående kapital så som banklån. 

Soliditet = 

Eget Kapital 

Totala Tillgångar 

Figur 5 Formel för soliditet (Aktiekunskap, Soliditet, 2018) 

Aktieinvestering kan vara väldigt riskabelt. Den kontinuerliga jakten på aktier med låg risk 

och hög avkastning kommer alltid att vara grunden för val av investeringsobjekt. En effektiv 

teknik med detta nyckeltal är att beräkna soliditeten för flera år tillbaka för att få en bredare 

bild av riskerna. Nånting att komma ihåg är också att fastän ett företag skulle ha en 

märkvärdig andel skulder så måste det inte ha en så stor negativ inverkan så länge företaget 

har en fungerande strategi om hur dessa skulder hanteras. På grund av att företag använder 

sig av höga krav på avkastningen av deras egna kapital så är avkastningen ofta också högre 

än den räntan som bankerna kräver på sina lån. Detta resulterar då att företaget kan växa 
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snabbare med hjälp av en viss grad av skulder. Några viktiga saker att komma ihåg med 

soliditet: 

• De enda sätten för ett företag att höja på sin soliditet är att göra vinst med sin 

verksamhet och återinvestera det rakt tillbaka i företaget, minska på sin skuldsättning 

eller att aktieägarna lägger in mera pengar i företaget. 

• Företag med dividendutdelning har en mindre soliditet. Det är därför viktigt att hålla 

sin dividendutbetalning och skulderna i balans. 

• För en stark analys av soliditet så lönar det sig att jämföra detta nyckeltal över flera 

år. Då kan man se utvecklingen mellan företagets resultat och skuldsättningen. Fastän 

skuldsättningen skulle höjas så kan det vara positivt om det händer vid sidan om 

företaget stadigt växer vid sidan om. (Aktiekunskap, Soliditet, 2018) 

9.3.3 Return on equity 

Return on equity eller ROE beräknar hur ett företag presterar över en viss tidsperiod. En rak 

översättning av return on equity skulle vara avkastningen på det egna kapitalet som också 

berättar att detta nyckeltal beskriver hur företaget använder sina resurser för att utvecklas 

och öka på vinstmarginalen. 

Return on Equity = 

Vinst efter skatt 

Eget Kapital 

Figur 6 Formel för return on equity (Aktiekunskap, ROE, 2018) 

Man räknar ut detta nyckeltal genom att ta den bokförda vinsten efter skatten och dividerar 

det med det bokförda medeltalet på det egna kapitalet under den senaste räkenskapsåret som 

är rapporterat antingen i årsredovisningen eller i kvartalsrapporter om man vill ha en mera 

precis analys eller vill jämföra säsonger med varandra. (Aktiekunskap, ROE, 2018) 

9.3.4 P/E 

Nyckeltalet P/E är en förkortning av Price/Earnings och är ett av de mest använda 

nyckeltalen inom aktievärdering. På grund av hur lätt det är att räkna och hur hjälpsamt det 

kan vara för investerare så brukar det också förevisas automatiskt på flera börser och andra 

sidor dedikerade till aktiehandel. Fastän företagsvärdering aldrig är ett exakt, så kan P/E talet 
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ge oss en klar relation mellan ett företags egentliga värde och värdet på en aktie på börsen. 

P/E talet kan ibland också kallas vinstmultiplikatorn på grund av att det beskriver hur många 

år det skulle ta för att, med hjälp av vinsten, skulle tjäna tillbaka den ursprungliga 

investeringen. 

P/E = 

Priset på Aktien 

Vinst per Aktie 

Figur 7 Formel för P/E (Aktiekunskap, P/E Tal, 2018) 

Oftast beräknas P/E under en längre tidsperiod för att därmed fastställa om talet är lågt eller 

inte för just det företaget. På grund av att P/E talet ofta är presenterat och använt i en bred 

grad så måste man också vara extra försiktig med de fallgroparna som medföljer: 

• Beroende på vilka redovisningsprinciper ett företag använder så kan de också 

snedvrida sina egna resultat och därmed också möjligen påverka P/E talet. 

• Då man räknar ut ett P/E tal för ett företag så tar det inte i beaktan företagets 

skuldsättningsgrad. Om en investering bygger sig på ett P/E tal så lönar det sig då 

också att analysera denna del av verksamheten. 

• Ett P/E tal ger inte heller en helhetsbild för sig. Fastän det inte heller är 

rekommenderat att bara basera sin värdering på ett nyckeltal så är det rekommenderat 

att i alla fall jämföra detta P/E tal till andra företags P/E tal inom samma bransch. 

(Aktiekunskap, P/E Tal, 2018) 

9.3.5 P/B 

P/B talet är en förkortning av engelskans price to book och används för att jämföra företagets 

bokförda värde gentemot värdet på aktien på börsen. Med det bokförda värdet menar man 

de totala tillgångarna minus de totala skulderna. 

P/B = 

Priset på Aktien 

Det bokförda värdet 

Figur 8 Formel för P/B (Aktiekunskap, P/B Talet, 2018) 
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P/B talet berättar oss företagets situation på marknaden just nu i värderingsväg. Detta betyder 

då att är företagets aktier värderade högt eller lågt på börsen jämfört med de publicerade 

finansiella rapporterna. I grunden jämför man företagets egna kapital emot aktiens pris på 

börsen. I princip skulle ett lågt P/B tal att aktien är undervärderad på börsen och därmed en 

god investering. Ett högt P/B tal skulle igen förevisa en för hög värdering på börsen och 

därmed också en dålig investering. Dock är detta bara i ideala omständigheter och också 

detta nyckeltal hämtar med sig flera fallgropar som gör att man inte kan blint lita på höga 

eller låga resultat: 

• Ett aktieföretag värderar själv sina tillgångar. Detta orsakar en möjlighet för antingen 

för högt eller för lågt värderade tillgångar. Med felvärderade tillgångar föds också 

möjligheten att P/B talet blir vilseledande. 

• Ett annat problem mellan tillgångarna och P/B talet är ovanliga tillgångar till 

exempel i mängd. Med väldigt stora mängder av tillgångar som mark eller skog så 

kan det lätt uppstå vilseledande värderingar i bokföringen. (Aktiekunskap, P/B Talet, 

2018) 

• Företag vars värde bygger sig långt på personalens erbjudna tjänster har det väldigt 

svårt att värdera dessa anställda som värdeadderande i sig. Inom ett företag som detta 

så kommer inte värdet i dessa anställda inom balansräkningen. (Aktiekunskap, P/B 

Talet, 2018) 

Ett riktvärde som används för P/E är ca. 10-20år. Alltför höga värden kan beskriva en 

dålig vinstutbetalning och för låga värden kan visa dåliga långtidsförväntningar. 

(Aktiekunskap, P/E Tal, 2018) 

9.3.6 EBIT 

EBIT är direkt relaterat till hur ett företag har presterat och resultatet de gjort. På grund av 

detta hittar vi allt vi behöver veta inom resultaträkningarna. Själva ordet EBIT förklarar 

kanske bäst detta nyckeltal då det är uppbyggd av Earnings Before Intrests and Taxes. Detta 

betyder på svenska att EBIT presenterar resultatet före räntor och skatter exkluderas. Detta 

nyckeltal används då till att beräkna hur skuldsatta företag är och man kan jämföra EBIT 

emot nettoresultatet för att se hur mycket som används till räntor och skatter. (Aktiekunskap, 

2018) 
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9.4 Dividender 

En dividend är en utbetalning av en andel av ett företags vinst till dess aktieägare. Besluten 

om dividender ens betalas ut och mängden på den potentiella dividenden görs grundläggande 

av företagets styrelse och föreslås sedan till de aktieägarna med rösträtt som sedan kan 

godkänna eller förneka det. En dividend kan utbetalas i form av kontantbetalningar, som 

aktier inom företaget eller annan egendom, dock är kontantbetalningar det överlägset 

populäraste. (Investopedia, 2018) 

Dividender är utbetalningar för aktieägarna som belöning för sin investering i bolagets egna 

kapital. Ofta tas dessa dividender ur företagets nettoresultat. Ett företags vinst uppdelas ofta 

in i den andelen som behålls inom företaget för att direkt investeras tillbaka i fortsatt 

utveckling och den andelen som kan betalas ut som dividend. Företag kan också ibland betala 

dividender fastän de inte uppnått en tillräcklig mängd vinst bara för att uppehålla sitt rykte 

som en regelbunden dividendbetalare. Företagets ledning kan göra beslut om hur ofta 

företaget betalar ut sin dividend. Ofta väljer ett företag att antingen betala dividenden en 

gång per år, kvartalsvis eller månatligen. (Investopedia, 2018) 

10 Empiri 

Syftet bakom den empiriska delen av detta arbete är att på basen av den teoretiska grunden 

som sammanlagds i de tidigare kapitel göra en värdering av två företag inom spelbranschen 

i Finland. Den första delen av arbetet kommer att vara en fundamental analys som ger en 

stark grund för den framkommande nyckeltalsanalysen. Genom att veta de faktorer som 

påverkat resultaten så kan man göra en mera ingående och precis analys av helheten. 

Källorna till denna analys kommer att ligga i de finansiella rapporterna som företagen 

publicerat och Internetkällor som handlar om branschen och företagen i fråga.  

I den andra delen av den empiriska delen kommer jag att göra en företagsvärdering från en 

investerares synvinkel med hjälp av nyckeltal. Värderingen kommer att bygga sig på den 

teorin som förevisats i de tidigare kapitlen och med hjälp av dessa nyckeltal kommer jag att 

göra en analys från en investeringssynvinkel. De två företagen som jag kommer att värdera 

är Next Games Oy och Rovio Entertainment Oy. Orsaken till valet av dessa företag var en 

artikel av Yrittäjät.fi som rankade Next Games Oy som företaget med kraftigaste tillväxten 

under 2017 med en tillväxt på 220 %. (Yrittäjät, 2017) Som en jämförelse valde jag det 

kändare företaget Rovio som varit i publikens öga i en längre tid och som jobbar inom samma 

bransch. På grund av att Rovio varit en stor aktör inom branschen i en längre tid så kommer 
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deras verksamhet att vara betydligt större än den för Next Games Oy. Nyckeltalen som en 

investerare är intresserade av baserar sig dock inte på storleken av verksamheten utan långt 

på lönsamhet och investerarens avkastning. Med hjälp av nyckeltalsanalys kan jag framkalla 

de viktigaste faktorerna inom ett företag för att optimera en investerares avkastning. 

Genom att samla ihop resultaten av dessa två analyser och olika faktorer kan jag sedan få en 

helhetsbild av investeringsobjektet och dess risker och möjligheter. Med hjälp av denna 

samlade information kommer jag sedan att konstruera en helhetsbild av företagen från en 

investerares synvinkel och klarlägga orsakerna till varför jag anser det ena företaget att vara 

en bättre investering än det andra. På grund av det väldigt breda begreppet av 

företagsvärdering så har jag valt att fokusera på det som ja, en privat investerare, skulle ha 

mest nytta av. Detta skulle vara en nyckeltalsanalys där jag får fram de viktigaste finansiella 

faktorerna medan jag med hjälp av den fundamentala analysen får fram orsakerna till dessa 

nyckeltal och kan tillämpa dem betydligt bättre i min slutliga analys. 

10.1 Branschanalys 

På grund av att båda företag inom denna analys verkar inom samma bransch så kunde jag 

göra en branschanalys för videospelsbranschen. Marknaden som både Next Games Oy och 

Rovio Entertainment Oy verkar inom är också absolut beroende och verkande över internet 

så den globala marknaden är den som jag kommer att analysera. Branschen för videospel är 

en växande och alltmer populär form av underhållning överallt i världen. Omsättningen för 

videospelbranschen under 2017 var över 88 miljarder euro och branschen har vuxit över 

50% under de senaste fem åren. Själva branschen är inte heller begränsad till direkt spelande 

utan sprider sig också till tittande och produktion av spelrelaterat innehåll. De starkaste 

trenderna inom branschen är de sociala aspekterna och professionellt spelande. Den digitala 

distributionen av material har nästan helt förskjutit detaljhandeln och alla de nuvarande 

plattformarna har till största delen flyttat sig enbart till digital försäljning. En stor del av de 

mest framgångsrika spelen inom mobilspelsmarknaden är gratis nedladdningsbara spel som 

baserar sin inkomst på mikrotransaktioner inom själva spelet. (Newzoo, 2017) 

Ofta avskiljer man på mobil-, PC- och konsolmarknaden då man kartlägger 

videospelsmarknaden. Som vi kan se i figuren nedan så är mobilspel det största segmentet 

bland dessa och är samtidigt också det snabbaste växande. Under 2017 växte 

mobilspelsbranschen med 19,3% till ett marknadsvärde på 40,6 miljarder euro. (Newzoo, 

2017) 
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Figur 9 Den globala spelmarknaden (Newzoo, 2017) 

Videospelsbranschen är en av de starkast växande branscherna som har tagit nytta av de flera 

teknologiska framstegen som har hänt inom det senaste årtiondet. Branschen är också under 

en konstant förändring längs med att teknologin utvecklas och användarkretsen ändras. Detta 

gör det möjligt för, men också kräver av företag inom denna bransch att konstant lyssna på 

sina kunder, följa med och adaptera sig enligt teknologin och producera värdefyllda 

produkter och tjänster. Inom en oerhört snabbt utvecklande marknad så kan ett företag 

väldigt snabbt antingen nå stor framgång eller motgång. Spelbranschen är i grunden totalt 

internationell och konkurrensen är då också global. Konkurrensen bygger sig runt produkter, 

publiceringsplattformer, olika genrer och storleken på produktionen. (Newzoo, 2017) 

Produkterna inom videospelsbranschen kan indelas i tre olika kategorier som baserar sig 

långt på storleken av produktions- och marknadsföringsbudgetarna. De olika kategorierna är 

”Premium” kategorin för spel med stora produktions och marknadsföringsbudgetar ofta 

gjorda för PC eller konsoler, ”Indie” spel med mindre budget inom samma marknad och 

slutligen den kategorin med medelstora / små budgeter inriktade på mobilspel. Konkurrensen 

inom denna kategori för spel med mindre budget för billiga eller gratis spel är väldigt kraftig 

på grund av att hur låg tröskeln är att ta steget in på marknaden. (Newzoo, 2017) 

En välkommen trend är dock att de kinesiska användarna är på en stark tillväxt fastän 

majoriteten av de populäraste produkterna i regionen ännu är lokala. Med ett framgångsrikt 

anpassat varumärke till den kinesiska marknaden så kunde man öppna upp en väldigt potent 

och global kundkrets. En av de potentiella faktorerna inom Kina ligger också i hur villiga de 

kinesiska investerarna är att göra större investeringar i företag som strävar efter internationell 

42 %

27 %

31 %

Den globala spelmarknaden 2017

Mobil PC Konsol



 37 

framgång. Ofta kräver den kinesiska marknaden dock en anpassad version av spelen och 

verkningssätten på grund av de kulturella och lagliga skillnaderna så framgång inom denna 

stora marknad skulle kräva en del extra arbete för potentiella intressenter. (Newzoo, 2017) 

Som en sammanfattning om videospelbranschens nuvarande situation och framtid är att 

framtidsprognoserna är väldigt starka fastän den nuvarande tillväxten har ridit på en 

historiskt sett utdragen våg. Denna tillväxt visar dock inga tecken på att sakta ner eller 

försvinna och representerar troligtvis den nya normen av tillväxt inom denna sektor. Om 

marknaden skulle växla till en nedgång så skulle också denna tillväxt troligtvis sakta ner. 

Detta skulle igen sätta en enorm press på de mindre aktörerna inom branschen och möjligtvis 

tvinga en hel del att bli uppköpta av de större aktörerna. 

11 Next Games Oy 

Next Games Oy är ett finskt företag som är specialiserat på utveckling av mobilspel. Deras 

nisch är att utveckla spel som är baserade på populära filmer, tv-serier och böcker. Företaget 

är grundat i år 2013 av erfarna spelutvecklare med tidigare arbetserfarenheter från till 

exempel Rovio, Supercell och Disney. Next Games Oy har sitt huvudkvarter i Helsingfors, 

Finland och finansierades ursprungligen av externa investerare. De har för tillfället 143 

anställda men arbetar ut ur ett enda kontor. (Next Games Oy, 2018) 

Next Games största succé inom mobilspelsbranschen har varit deras spel om den populära 

tv-serien Walking Dead. Deras spel; Walking Dead: No Man’s Land laddades över 16 

miljoner gånger över både Apple App Store och Google Play Store. Spelet placerade också 

på USA:s lista av topp 50 mest aktivt laddade spel. Företagets största marknader geografiskt 

är i Nordamerika och Europa. De erbjuder mervärde till sina kunder genom att producera 

tjänster i form av spel, uppdateringar, olika erbjudande och kampanjer för att tillfredsställa 

och anskaffa långtidskunder som är färdiga att inskaffa sig produkter och tjänster inom 

spelen. (Next Games Oy, 2018) 

Next Games Oy hade en stark tillväxt under 2017 och det är också orsaken till att det är det 

analyserade företaget i detta arbete. Omsättningen växte med en stadig 4,5% till 32,5 

miljoner jämfört med 31,1 miljoner år 2016. Det alarmerande faktorn för Next Games var 

det negativa resultatet de presenterade som påverkat flera av de nyckeltal vi kommer att 

beräkna. En av dessa tal var EBIT som föll från 1,6 miljoner år 2016 till -6,4 miljoner år 

2017. Orsaken till detta resultat hittade jag i årsberättelsen i form av stora investeringar inom 
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spelutveckling, utveckling av hela organisationen och kostnader som uppstod med listningen 

på börsen. 

Utvecklingskostnaderna för Next Games steg från 0,5 miljoner år 2016 till 3,4 miljoner år 

2017. Dessa var uppbyggda av 2,3 miljoner inom personalkostnader och 1,1 miljoner som 

använts på externa tjänster. Också arbetskraften inom företaget tog ett stort steg framåt då 

företaget anlitade 53 nya anställda under 2017 och var därmed uppe till 119 anställda. (Next 

Games Oy, 2017) 

11.1 Nyckeltalen bakom Next Games Oy 

Nyckeltal Next Games OY 
EPS -0,35 

Soliditet 85 % 

ROE -30 % 

Dividend per aktie 0 

P/E -24,95 

P/B 2,01 

Eget kapital/ aktie 2,00 

EBIT -6,4 

Eget kapital  36 522 129 

Antal aktier totalt 18 218 782 

Pris per aktie                               9,23€  

Tabell 1 Next Games nyckeltal (Next Games Oy, 2017) 

Här kommer jag att klargöra nyckeltalen för Next Games Oy individuellt och göra en 

individuell analys på orsaker och följder. I kommande kapitel kommer jag sedan att jämföra 

dessa tal med Rovio Entertainments nyckeltal och dra mina slutsatser om vilket av företagen 

jag anser skulle vara en bättre investering. 

• Den första saken man lägger märke till när man ser över nyckeltalen för Next Games 

Oy för år 2017 är att flera av dem är negativa. Detta kan förstås med en ytlig analys 

se väldigt avvisande ut men orsaken ligger faktiskt i större investeringar som 

företaget har gjort under räkenskapsåret. Next Games Oy köpte upp alla aktier i det 

konkurrerande företaget Lume Games Oy under februari 2017, gjorde stora 

investeringar i utvecklingen av deras nyaste mjukvara, vidare investering i företagets 

framtid och betalade också stora avgifter som följd av att bli det första finska 

företaget inom mobilspel som har sina aktier listade på Nasdaq First North Helsinki 

den 24.3.2017. (Next Games Oy, 2017) 
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• Nyckeltalet EPS eller beräknas med formeln; Vinsten efter skatterna / Antalet aktier. 

Next Games hade år 2017 ett negativt resultat med – 6,38 miljoner euro medan 

antalet aktier var 18,22 miljoner. Detta skulle då resultera i ett resultat av -0,35€ per 

aktie. 

-6,38 miljoner / 18,22 miljoner = -0,35 

• Next Games hade ett eget kapital på 36,52 miljoner och de totala tillgångarna var 

43,06 miljoner. Detta skulle resultera i en soliditet på hela 85%. 

• Return on equity, som många andra nyckeltal i detta kapitel, är också påverkat av det 

negativa resultatet och därför också negativt. Detta ser ju på ytan väldigt negativt ut 

om man inte hade gjort djupare undersökningar inom orsakerna till detta negativa 

resultat. I detta fall skall vi dividera nettovinsten med medeltalet av det egna kapitalet 

och skulle i detta fall vara: 

 -6,38 miljoner / 36,60 miljoner = -30 % 

 

• P/E eller Price / Earnings berättar oss hur många år, med hjälp av den framkallade 

vinsten, det skulle ta att återbetala den ursprungliga investeringen. Man beräknar P/E 

genom att dividera priset på aktien med vinsten per aktie. I detta fall skulle vi då 

beräkna 9,23 € dividerat med vår EPS av -0,35. Detta skulle då resultera i ett P/E tal 

av -26,35. 

• P/B talet eller Price to Book, berättar oss relationen med det bokförda värdet av 

företaget gentemot värdet av aktien på börsen. Det bokförda värdet beräknas av de 

totala tillgångarna minus de totala skulderna. I detta fall beräknar vi det bokförda 

värdet som tillgångarna 43 miljoner minus de totala skulderna 6,4 miljoner för att få 

ett bokfört värde av 36,6 miljoner. Detta dividerar vi sedan med det totala antalet 

aktier som är 18,22 miljoner för att få ett P/B på 2,01. 

(43 miljoner – 6,4 miljoner) / 18,22 = 2,01 

• Next Games hade år 2017 ett eget kapital per aktie på jämnt 2. Detta nyckeltal får 

man genom att dividera det egna kapitalet med de totala antalet aktier. För Next 

Games så skulle detta då betyda 36,52 miljoner i eget kapital dividerat med 18,22 

miljoner aktier. 
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36,52 miljoner / 18,22 miljoner = 2 x eget kapital per aktie 

12 Rovio Entertainment Oy 

Rovio Entertainment är ett finskt mobilspelsinriktat företag som skapar, utvecklar och 

publicerar mobilspel. Företaget grundades år 2003 av tre studerande från Helsinki University 

of Technology. De har också en stor andel av sin verksamhet inom varumärken och licenser 

för olika underhållnings- och konsumentproduktskategorier. Företagets överlägset mest 

kända varumärke är Angry Birds, som började från ett väldigt populärt mobilspel år 2009. 

Företaget erbjuder idag ett brett sortiment av olika mobilspel, producerar filmer runt Angry 

Birds varumärket som redan slagit igenom runt om i världen och har licenserat varumärket 

till ett brett utbud av konsumentprodukter och olika underhållningsinnehåll. Rovio har sitt 

huvudkontor i Esbo, Finland men har även stor verksamhet USA, Storbritannien och Kina. 

Inom mobilspelen så har Rovio fokuserat på att producera spel som är gratis att ladda och 

spela medan de tjänar sin inkomst på köp inom spelen och försäljning av 

marknadsföringsrättigheter. (Rovio Entertainment Oy, 2018) 

Året 2017 var ett rekordsättande år för Rovio på flera fronter. Det mest bemärkliga och 

imponerande var den stora ökningen som hänt för omsättningen. Med en ökning på 55% från 

191,7 miljoner år 2016 till 297,1 miljoner år 2017 så var det den överlägset största 

omsättningen Rovio nånsin presterat. Denna starka prestation har också haft ett inflytande 

på företagets goda resultat. Detta kan man tydligt se i Rovios EBIT som steg med hela 112% 

från 16,9 miljoner år 2016 till 35,9 miljoner år 2017. En stor orsak till detta starka resultat 

under 2017 ligger i att Rovio publicerade tre nya spel under året som anses vara en väldigt 

hög takt för ett företag inom denna bransch. Företaget listades också på Helsinki Stock 

Exchange under våren 2017 som hade stora listning-kostnader men som anses ge mervärde 

åt företaget i framtiden. 

År 2017 hade Rovio i medeltal 416 anställda med 35 olika nationaliteter. Detta är en 

minskning från år 2016 då Rovio hade i medeltal 476 och 668 i 2015. Detta berättar om en 

grad av optimering då produktiviteten ökar fastän antalet anställda minskar. En annan styrka 

Rovio har är att de har en betydligt större andel kvinnor anställda än branschens medeltal 

med 30% kvinnor mot 70% män. 
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12.1 Nyckeltalen bakom Rovio 

Nyckeltal Rovio Entertainment OY 
EPS                                                     0,26€  

Soliditet 74 % 

ROE 18,1 % 

Dividend per aktie                                                     0,09€  

P/E 33,90 

P/B 1,77 

Eget kapital / aktie 1,77 

EBIT 35,92 

Eget kapital  140 386 000 

Antal aktier totalt 79 171 275 

Pris per aktie                                                     9,03€  

Tabell 2  Rovio Entertainments nyckeltal (Rovio, 2017) 

Som ett sätt av jämförande analys kommer jag också att analysera det konkurrerande 

företaget Rovio Entertainments nyckeltal och i ett senare kapitel sedan jämföra dessa 

nyckeltal sinsemellan. 

• Rovios EPS låg år 2017 på 0,26 euro. Detta fick jag då genom att räkna 

nettoresultatet, 20,60 miljoner och dividera det med antalet aktier, 79,17 miljoner 

som då skulle bli 0,26 euro per aktie. 

• Ett företags soliditet beräknas som tidigare förevisat genom att dividera det egna 

kapitalet med de totala tillgångarna. I Rovios fall så skulle det betyda: 140,39 

miljoner dividerat med 190,16 miljoner som skulle resultera i en soliditet på 74 %. 

• Rovios Return on Equity beräknades med att dividera nettovinsten med medeltalet 

av det egna kapitalet och skulle i detta fall vara: 20,60 miljoner / 113,61 miljoner = 

18,1 % 

• Under räkenskapsåret 2017 bestämde ledningen för Rovio att betala ut en dividend 

på 0,09€ per aktie. 

• P/E talet för Rovio år 2017 låg på 33,90. Detta fick jag då genom att dividera priset 

på aktien, 9,03€, med vinsten per aktie som var 0,26 €. Detta skulle då resultera i ett 

P/E av 33,90. Det skulle alltså ta 33,90 år för investeringen att betala tillbaka den 

ursprungliga investeringen med hjälp av vinsten om hela vinsten skulle betalas som 

dividend. 
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• Price to Book talet för Rovio beräknades till 2,34. För att komma till detta resultat 

får vi beräkna det bokförda värdet som de totala tillgångarna, 190,17 miljoner minus 

de totala skulderna, 4,98 miljoner och dividera resultatet med antalet aktier, 79,17 

miljoner. 

(190,17 – 4,98) / 79,17 = 2,34 

• Det egna kapitalet per aktie får vi genom att ta det egna kapitalet 140,39 miljoner 

och dividera det med antalet aktier, 79,17 miljoner som skulle resultera i 1,77 / aktie. 

13 Jämförande av företagen / Nyckeltalen 

Nyckeltal 2017 Next Games OY Rovio Entertainment OY 
EPS -                             0,35€                                                      0,27€  

Soliditet 85 % 74 % 

ROE -30 % 18,1 % 

Dividend per aktie                                     - €                                                      0,09€  

P/E -26,35 33,90 

P/B 2,01 2,34 

Eget kapital / aktie 2,00 1,77 

EBIT -6,4 35,92 

Eget kapital  36 522 129 140 386 000 

Antal aktier totalt 18 218 782 79 171 275 

Pris per aktie                                9,23€                                                      9,03€  

Tabell 3 Jämförelse mellan nyckeltalen 

Om man bara snabbt skulle överse nyckeltalen för dessa två företag så skulle beslutet över 

investeringen vara ganska enkel. Den övervägande orsaken för detta ligger förstås då i Next 

Games negativa resultat som sedan påverkar en stor del av nyckeltalen. Dock om man gör 

en fördjupad analys av varför detta resultat egentligen är negativt så får man se att orsaken 

egentligen ligger inom investeringar för framtiden. 

Next Games Oy gjorde under 2017 flera stora steg och investeringar emot ett mera optimerad 

och kontinuerligt växande företag. En listning på börsen, uppköp av konkurrenter och 

publicerande av nya produkter är väldigt stora och väldigt dyra projekt för att göra under ett 

år. Fastän dessa hade en tillräcklig effekt på företaget för att dra deras resultat till negativt 

så har de också en stark förebyggande verkan för framtid lönsamhet. 

Rovios nyckeltal ser igen väldigt lovande ut och arbetar i en större skala på alla punkter. 

Baserat på en snabb överblick av dessa så ser Rovio ut som ett ganska säkert och stadigt 
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företag att investera i. Detta företag kan säkert förväntas betala ut en god dividend med en 

stadig och lugn tillväxt gentemot de mera vågiga resultaten av Next Games Oy. 

14 Nyckeltalsanalys 

I detta kapitel kommer jag att ingående analysera de resultat ja fått från mina beräknade 

nyckeltal och hur de skulle påverka mitt val av investeringsobjekt. Syftet med nyckeltal är 

att ge jämförbara faktorer som gör det mycket lättare och behändigare att direkt jämföra 

olika parametrar av ett företag med deras konkurrenter. I de kommande jämförelserna kan 

man se nyckeltalen för de två företagen, vad nyckeltalet används för och vad dessa nyckeltal 

betyder för just detta företag. Jag kommer sedan att samla ihop resultaten för en slutlig 

analys, slutsats och avslutning. 

 

Figur 10 EPS 

Next Games Oy

-0,35€

EPS används för att se hur 
mycket företaget tjänat per 

aktie

På grund av alla de stora 
investeringarna under det 
gågna året så presenterar 
Next Games ett negativt 
resultat och därmed en 

negativ EPS

Rovio 
Entertainment Oy

0,27

Denna summa är då också 
kapital som kan investeras 

tillbaka in i företaget

0,27€ kan oftast anses vara 
ett ganska lågt EPS. Dock är 
ett lågt EPS mera lovande 

än ett negativt. En 
värdefullare analys med EPS 

får vi då vi beräknar P/E.
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Figur 11 Soliditet 

 

Figur 12 ROE 

Next Games Oy

85%

Soliditet berättar oss hur 
beroende företaget är av 
extern finansiering. Om 

företaget är starkt beroende av 
utomstående finansiering så 

kan de vara en riskabel 
investering

Next Games har en ytterskt 
stark soliditet och anses inte ha 
problem med skuldbäring eller 
problem med förpliktelser på 

lång tid så länge de klarar av att 
göra ett positivt resultat

Rovio 
Entertainment Oy

74%

Riktvärden för soliditet anses 
vara:

Under 20% - Svagt

20-40% - Nöjaktigt

Över 40% - Bra

Också Rovio har en väldigt stark 
soliditet. Fastän den inte riktigt 
kan rivalera Next Games så är 
den kraftigt över riktvärden. 

Next Games Oy

-30%

ROE beräknar mängden 
företaget investerar i sig sjäv 

för att utvecklas. 

ROE, som många andra 
nyckeltal har påverkats av det 
negativa resultatet. Dock har 

detta resultat blivit negativt på 
grund av stora investeringar i 

framtiden och är därför inte så 
alarmerande.

Rovio 
Entertainment Oy

18,1%

ROE kan också analyseras i kors 
med soliditeten. Om ett företag 
har en låg soliditet så kanske de 

inte heller har möjlighet att 
investera i sig själv.

En ROE procent på under 20% 
kan anses vara på den svagare 
sidan. På grund av den höga 
soliditeten så kunde denna 

procent vara större. Dock växer 
Rovio med en stadig takt med 

denna "låga" ROE.
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Figur 13 Dividend per aktie 

 

Figur 14 P/E 

Next Games Oy

-€

Dividend utbetalas av 
företag som gör tillräkligt 
med vinst för att klara av 

det. 

På grund av det dåliga 
resultatet så bestämde 
ledningen i Next Games 

för att inte betala ut 
dividender år 2017.

Rovio 
Entertainment Oy

0,09€

Företag som betalar 
dividend är oftast säkrare 
val som investeringar på 
grund av den tillräkliga 

vinsten som de presterat.

Rovio har presenterat en 
utbetalning på 0,09€ som 

är en stor ökning till 
0,06€ som betalades år 

2016

Next Games Oy

-26,35

P/E talet berättar oss hur länge 
det skulle ta att tjäna tillbaka 
investeringen om företaget 

skulle betala ut hela sin vinst.

Också  P/E talet har påverkats av 
det negativa resultatet. Dock är 
inte ett ensamstående negativt 
P/E ett så avvisande resultat. Då 
företaget gjort vinst och hatt ett 

positivt P/E året tidigare.

Rovio 
Entertainment Oy

33,90

Ett riktvärde för P/E anses vara 
ca. 10-20 år. Höga värden kan 

berätta om dålig vinstbetalning 
medan låga värden kan visa 
dåliga långtidsförväntningar. 

Fastän P/E talet för Rovio kan 
anses vara högt så kan det, med 

stöd av de andra starka 
nyckeltalen, anses vara ett 
tecken på en stark tillväxt.
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Figur 15 P/B 

 

Figur 16 EBIT 

Next Games Oy

2,01

P/B talet berättar hur 
företagets aktier är värderade 
på börsen just nu. Ett lågt tal 

kan berätta om en 
undervärderad aktie och vice 

versa

Next Games P/B tal är relativt 
lågt jämfört med medianen på 
marknaden. Baserat på detta 
och prognoser för framtiden 

efter de stora investeringarna 
så verkar aktien vara 

undervärderad

Rovio 
Entertainment Oy

2,34

I grunden skall man försöka 
söka fram lägre P/B tal för att 
minimera risken. Medianen på 
P/B talet utvecklas hela tiden 

och dessa resultat är båda 
inom riktvärden.

Rovios P/B tal aningen större 
än Next Games. Dock är båda 

inom riktvärden för marknaden 
just nu. Detta skulle förevisa att 

aktien är ganska realistiskt 
värderad just nu.

Next Games Oy

-6,4 miljoner

EBIT används för att jämföra 
den operativa lönsamheten 
inom samma bransch. Detta 
kan vara nödvändigt för att 

det inte innehåller några 
finansiella kostnader. 

EBIT för Next Games var 
oroväckande negativt. Detta 

i kombination med ett 
negativt EBIT år 2016 (-1,6 
miljoner) kan orsaka starka 

varningssignaler.

Rovio 
Entertainment Oy

35,92 miljoner

Företag med en 
kapitalintensiv verksamhet 
kommer att ha högre EBIT. 
Negativa EBIT kan avspegla 
operativa svårigheter inom 

företagets verksamhet

Rovio presenterar ett starkt 
EBIT med en ökning på över 

100% jämfört med 2016 
(16,89)
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15 Analys 

En stark post inom nyckeltalsanalys är relationen mellan Return on Investment och Price to 

Book värden. Denna relation har bevisats ha en förmåga att förevisa hur stor avkastning 

företaget skulle komma ha inom en ett räkenskapsår. Ett företag med både sjunkande värden 

i Return on Investment och Price to Book har visats ofta också ha en sjunkande dividend. 

Starkaste dividendutbetalning kan man förvänta sig från företag som har en stigande Return 

on Investment och ett sjunkande Price to Book. Detta kan vi se för Rovio som hade en Return 

on Investment på 18,1 % år 2017 jämfört med 12,2 % år 2016. Deras Price to Book hade 

också sjunkit från 2,41% till 2,34%. Detta är det första scenariot där Next Games Oy också 

förlorar inom nyckeltalsanalysen då de presenterar ett negativt ROE på -30% fastän de har 

ett lägre P/B på 2,01 %. 

Ett annat enkelt nyckeltal som ger mervärde åt investeraren är förstås dividenden. Genom 

denna dividend kan aktieägarna direkt få en andel av vinsten som företaget presterat. Fastän 

företag i några fall kan betala dividend även om de inte under en viss period skulle ha 

presenterat positiva resultat, så valde styrelsen för Next Games Oy att inte betala ut någon 

dividend under 2017 utan investerade all kapital i sin egna utveckling. Rovio Entertainment 

Oy hade igen betalat ut en dividend på 0.09€ per aktie som var en stor ökning till dividenden 

på 0.06€ under 2016 och ingen dividend år 2015. Genom tiderna har man också märkt att 

företag vars dividendutbetalning stiger för varje år också reflekteras direkt till aktiepriset. På 

basen av detta kan vi då se att priset på Rovios aktier troligtvis kommer att stiga och Next 

Games aktier med hög trolighet kommer att sjunka i pris både på grund av resultatet och 

dividenderna. 

16 Slutsatser 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom mina resultat av denna analys, göra ett beslut om 

vilket företag jag skulle investera i och grunderna till detta val. Nyckeltalsanalys och i större 

format, företagsvärdering, är inte en exakt vetenskap. Som namnet redan berättar så värderar 

man ett företag med hjälp av vissa analyser och parametrar. Fastän man kan ge en trovärdig 

bild av vad företaget kunde vara värt just nu så är ingenting precist och omständigheterna 

och grunderna för värderingen kan snabbt ändra. Inom värdering för investeringssyften så är 

också prognoser och spekulationer för framtiden viktiga då man försöker förespå 

investeringens framtida värde. 
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Som ett praktexempel på detta har vi Next Games Oy som var ett kraftigt växande företag 

år 2017 och som bestämde att investera denna tillväxt i sig själv. Detta resulterade i ett 

negativt resultat men väldigt starka grunder för vidare utveckling i framtiden. Detta 

resulterade då i att majoriteten av nyckeltalen hade ett negativt värde och saknade något slag 

av garanti inom framtid tillväxt. I dessa fall kan man lätt avvisa en investering baserat på det 

presenterade resultaten utan att gräva djupare i orsakerna och de potentiella framtida 

resultaten. Dock kan detta vara en stor möjlighet för investerare i form av ett företag som 

inte presenterat ett gott resultat, möjligtvis har undervärderade aktier, men ändå innehaver 

en stark strategi och vision för framtiden. 

Fastän en nyckeltalsanalys vanligtvis lägger en stor tyngd på nyckeltal som baserar sig på 

ett företags lönsamhet och tidigare resultat så möter vi ett stort problem i detta fall. Mitt 

huvudsakliga värderingsobjekt, Next Games Oy, har gjort ett negativt resultat år 2017. 

Varför använde jag mig då av detta företag? Next Games Oy, rankades av Yrittäjät.fi som 

det snabbast växande företaget under 2017. Som tillägg till detta så har Next Games negativa 

resultat ännu vidare förklarats av stora investeringar i företagets framtid och fortsatta 

utveckling. Dock är det omöjligt att säkert säga om investeringarna i framtiden nånsin 

kommer att betala sig tillbaka. 

På grund av detta så kommer då en stor andel av själva analysen att visa ett negativt resultat 

för grundobjektet. Detta betyder i grunden att en del av analysen kommer att vara värdelös 

för analysen av Next Games Oy och motpartens resultat kan bara jämföras emot riktvärden 

på dessa poster. Detta är ett av de problemen som en investerare har att bemöta. Skall man 

lita på resultaten av nyckeltalsanalysen och investera i det säkrare och stadigare företaget 

som är Rovio Entertainment Oy eller skall man ta en risk och lita på att de stora 

investeringarna som Next Games Oy har gjort kommer att resultera i starka resultat i nära 

framtid? Nedan kommer jag att gå in på vissa nyckeltal som påverkade valet av 

investeringsobjekt för mig. 

På grund av att omständigheterna så anser jag att jag fått ut de viktigaste delarna av denna 

analys med hjälp av dessa faktorer och nyckeltal. Baserat på all den information jag läst från 

företagens årsberättelser och med hjälp av de nyckeltalen jag beräknat så har jag kommit 

fram till att det företaget jag själv skulle investera i skulle vara Rovio Entertainment Oy. 

Detta val baserade sig på hur välmående och stadigt företaget verkade vara baserat på mina 

analyser och hur framtiden fortsatte att se positiv ut och inget slut på denna tillväxt och de 

positiva resultaten var synligt. Fastän Next Games Oy har gjort stora investeringar i sin egna 
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tillväxt, kopplat med ett sannolikt fall i aktiepriset för dem så anser jag att deras ostabila 

resultat i resultaträkningen och svaga resultat i nyckeltalsanalysen gör dem till ett mera 

riskabelt val. 

Detta kombinerat med resultatet av branschanalysen av spelbranschen som visade en stark 

tillväxt i hela spelbranschen men också direkt i mobilspelbranschen ger mig förtroende i att 

Rovio Entertainment kommer att fortsätta sin starka tillväxt och fortsätta att växa samt betala 

ut goda dividender åt sina aktieägare. 

17 Kritisk granskning 

Som en begränsande faktor i denna slutsats och själva analysen var den minimala 

informationen som fanns tillgänglig från tidigare år. På grund av att gamla finansiella 

rapporter inte fanns tillgängliga så var det väldigt svårt att analysera utvecklingen av flera 

av dessa nyckeltal. Några poster var redovisade inom deras finansiella rapporter för en viss 

grad av jämförelse men inte hela dokument eller helheter. Några av dessa nyckeltal skulle 

ge en djupare bild av vad som ligger bakom dem och hur bra resultatet egentligen är om man 

kunde jämföra det med tidigare resultat. På grund av detta har jag bara haft möjlighet att i 

minimal grad göra dessa jämförelser och analysen har gått mera ut på fundamental analys 

mellan företagen i fråga och jämförelser emot riktvärden. 

18 Avslutning 

Detta arbete har fokuserat på en teoretisk behandling av företagsvärdering, metoder och 

modeller som används och bokslutets innehåll. Inom dessa parametrar har jag också gått in 

på nyckeltal inom företagsvärdering och bokföringens principer och metoder att förvränga 

resultat i ett bokslut. Arbetet har gett olika synvinklar och sätt att använda sig av dessa 

metoder, hur resultaten kan analyseras och vilka värden som ett företag borde sträva efter. 

Med hjälp av denna information kan läsaren få en inblick i företagsvärdering och en djupare 

kunskap inom investering och dess metoder. 

Utifrån den teoretiska delen av arbetet har jag gjort en branschanalys, företagsanalys och 

nyckeltalsanalys och baserat på dessa, en företagsvärdering ur en investeringsvinkel. Som 

grund för valet av företag användes Yrittäjät.fi :s lista om snabbast växande företag i Finland 

där Next Games var rankad först. Som motpart använde jag mig av den mest framgångsrika 

och kända konkurrenten i Rovio Entertainment Oy. Företagen har mycket gemensamt då de 
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verkar inom samma bransch och listades på börsen under samma år. En stor begränsande 

faktor i detta arbete var Next Games negativa resultat under 2017 som kraftigt påverkade på 

resultaten av nyckeltalsanalysen. Fastän detta var relevant så anser jag dock att jag kunde 

fokusera på informationen bakom detta resultat och också värdesätta dessa investeringar i 

framtiden. Dock förknippas spekulationer om framtida resultat också med sig en hel del 

risker som jag inte ansåg var värda att välja över den stadigare investeringen i Rovio 

Entertainment Oy. 

Jag anser mig som skribent ha uppnått syftet med detta arbete och svarat på de 

forskningsfrågor och problem som formulerats. Ämnet i sig har haft en väldigt hög 

svårighetsgrad och kräver en viss grund av förståelse och expertis för att förstå. Jag anser att 

jag lärt mig mycket om företagsvärdering och att jag nått de personliga mål jag ställt. Jag 

anser mig förstå en hel del mera om företagsvärdering och hur de olika metoderna används 

i olika situationer. Jag kan förstå också varifrån de olika värdena inom en nyckeltalsanalys 

kommer och hur resultaten skall avläsas och analyseras
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