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Sammanfattning 

I en tid där nästan hela svenska folket är aktieägare har företagsvärdering och därtill relaterad 

information fått en allt större uppmärksamhet i media. Ett av dessa företag som debatterats 

och analyserats på senare tid – med helt olika rekommendationer som följd – är Svenskt Stål 

AB, SSAB, företaget som blev föremålet också för vår värdering. SSAB verkar som stålpro-

ducent i en bransch som närmast dagligen diskuterats i media under senare år, framför allt på 

grund av kraftigt stigande stålpriser och de inverkningar detta har fått på resten av industrin. 

Syftet med denna uppsats har varit att med hjälp av den diskonterande kassaflödesmodellen 

uppskatta ett värde på SSAB och jämföra detta med den rådande aktiekursen för att därefter 

undersöka vad eventuella skillnader kunde bero på. Som grund för vår prognos har strategisk 

analys använts. Vår förhoppning är att uppsatsen ska vara till nytta för ”amatörvärderaren”, 

det vill säga någon som tidigare inte är direkt insatt i värdering men som har ett privateko-

nomiskt intresse av att lära sig grunderna i företagsvärdering. 

 

Studiens resultat gav ett aktievärde för SSAB på 278 SEK vilket ska jämföras med de 137 

SEK som aktien handlas för på OMX-börsen. Vår värdering gav med andra ord ett värde 

som är 103% högre än aktiemarknadens värdering. Med vår analys kunde vi konstatera att 

detta resultat är känsligt för förändringar i de uppskattade parametrarna och att framför allt 

kalkylräntan, som approximerades med Weighted Average Cost of Capital, hade stor inver-

kan. Dessutom visade analysen att ”ränta på ränta-fenomenet”, det vill säga att ett givet års 

bidrag till företagsvärdet är beroende av tidigare års bidrag, gav upphov till att en konsekvent 

optimistisk syn på företagets utveckling kontra en pessimistisk syn gav radikala skillnader i 

företagsvärde. Ytterligare slutsats som kunde dras är att aktiemarknadens investeringshori-

sont är betydligt längre än de fem år som utgjorde studiens prognosperiod, eftersom det så 

kallade slutvärdet representerade mer än 80% av vårt beräknade företagsvärde. Skillnader i 

våra bedömningar och aktiemarkandens i ovanstående moment kan därför till stor del ligga 

bakom de skillnader gentemot aktievärdet som vår värdering gav upphov till. Svårigheter att 

tolka motstridig information samt att kvantifiera kvalitativa resonemang, speciellt med hjälp 

av endast en modell, kan också ligga bakom skillnaden i värde. 
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1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att ge en introduktion till ämnesområdet företagsvärdering, samt ge en förklaring till de 

anledningar som ligger bakom uppsatsens val av studieobjekt. Vidare presenteras uppsatsens syfte tillsammans 

med de avgränsningar av studien som har gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Begreppet värde har olika betydelser för olika personer. En tillgång som upplevs som värde-

full av en person kan mycket väl vara helt värdelös för en annan, beroende av vilken nytta 

personerna har av tillgången, något som kan illustreras med citatet: 

 

”Value is in the mind of the beholder”  

- Shannon Pratt (Pfannenstill et al, 1991) 

 

Vårt intresse av företagsvärdering har växt fram under de senaste åren. I början av 2000-talet 

värderades IT-företag till enorma belopp för att därefter falla hejdlöst när bubblan till slut 

sprack. Detta värderingsfenomen väckte vår nyfikenhet om hur professionella analytikers 

bedömningar kunde vara så fel? Under de följande åren har vi konfronterats med olika före-

tagsanalyser i media och blivit förvirrade av konflikten när ett företag anses undervärderat av 

en bank men övervärderad av en annan. Detta intresse har naturligt förstärkts av att vi själva 

har blygsamma investeringar i aktier. Överhuvudtaget har aktiehandel blivit mycket populärt 

i Sverige och idag investerar så mycket som 70% av den svenska befolkningen indirekt eller 

direkt på aktiemarknaden (Aktiefrämjandet, 060720). Efter att ha kommit i kontakt med fö-

retagsvärdering på ett teoretiskt plan under vår utbildningstid ger kandidatuppsatsen ett gyl-

lene tillfälle att ta en mer praktisk ansats till ett ämne som påverkar ekonomin hos en mycket 

stor del av den svenska befolkningen. 

 

Vårt val av SSAB som studieföretag speglas av att stålbranschen, på grund av framförallt de 

rekordhöga stålpriserna, flitigt har debatterats i media under det senaste året. Stålbranschen 

och dess utveckling har också stor påverkan på hela den globala industrin eftersom den är  

underleverantör till många andra branscher på en internationell nivå. Den höga efterfrågan 

på stålprodukter, som till stor del drivs av Kinas utveckling, riskerar därför att innebära höj-
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da priser för många olika typer av produkter. Slutligen har även stålindustrins historiska be-

tydelse för Sverige legat till grund för vårt intresse. Traditionellt sett har metallindustrin varit 

en av Sveriges basnäringar och har fortfarande stor betydelse för den svenska ekonomins 

utveckling. Detta illustreras bland annat av att värdet på den svenska stålexporten under 

2005 uppgick till rekordhöga 53,3 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan 60% av den tota-

la exporten. (Jernkontoret, 060801; SCB, 060801). 

1.2 Problemformulering 

Med denna uppsats är vår förhoppning att reda ut många av de funderingar som har före-

svävat oss både som ekonomistudenter och som aktieplacerande privatpersoner. Till exem-

pel speglas svårigheten och dynamiken i företagsvärderingar av SSAB:S aktieutveckling ge-

nom de skiftande bedömningar som aktieanalytiker har gjort på senare tid. Detta kan bland 

annat illustreras med hur Handelsbanken i juli 2006 värderade aktien till 165 kr medan in-

vestmentbanken Credit Suisse samtidigt ansåg att den var värd 220 kr, vilket är 40% mer. 

SSAB:s B-aktie handlades vid samma tidpunkt för 137:- på aktiemarknaden. Denna typ av 

konflikter gav upphov till bland annat följande frågor: 

 

1) Hur kommer det sig att investmentbanker och andra finansiella aktörer kan ha sådana 

vitt skilda uppfattningar om ett företags värde? 

2) Ekonomisk litteratur, tidningsartiklar och nyhetssändningar talar dessutom ofta om att 

aktiemarknaden och dess utveckling bygger på förväntningar. Vad innebär dessa för-

väntningar, och på vilket sätt är denna ”mjuka” term egentligen betydelsefull på en an-

nars sifferorienterad aktiemarknad? 

3) Förutom den rådande aktiekursen finns en stor mängd offentlig information om alla 

börsnoterade företag, vilket för den enskilde aktieinvesteraren innebär ett överflöd av 

nyckeltalsdefinitioner, resultatanalyser och prognoser att ta hänsyn till. Av all finansiell 

information som finns publicerad om ett företag, vilken information bör en amatörplace-

rare koncentrera sig på att analysera?  

4) De värderingsmodeller som generellt sett används av professionella värderare är visserli-

gen vetenskapligt förankrade, men samtliga baseras på en rad antaganden som värdera-

ren själv måste hantera och subjektivt uppskatta. Kan det ha varit denna subjektiva frihet 

som orsakade den skyhöga värderingen av IT-företag under 2000-talets början?  
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5) För att avgöra om ett företags aktie är rätt värderad finns i huvudsak två metoder: tek-

nisk och fundamental analys (Nilsson et al, 2002). Eftersom dessa metoder bygger på två 

helt olika perspektiv bör dessa kunna ge helt olika resultat, men vilket är då det riktiga 

värdet?  

6) Denna problematik försvåras ytterligare av att det inom den fundamentala analysen finns 

flera olika värderingsmetoder, bland annat diskonteringsmodeller och avkastningsvärde-

ringar. Dessa modeller utgörs i sin tur  av olika undergrupper, bland diskonteringsmodel-

ler skiljer man till exempel på om de är baserade på utdelningar, kassaflöde eller residual-

vinst. Ger olika typer av värderingar olika värden, och hur ska rätt metod väljas?  

7) Ger kassafödesmodellen som på senare blivit den vanligaste värderingsmetoden, och 

som rekommenderas av bland annat McKinsey & Co (Copeland et al, 2000), ett mer 

rättvisande värde på ett företag än andra modeller? 

 

Utifrån dessa frågor insåg vi att vårt största intresse låg i att praktiskt tillämpa en av de 

många värderingsmodellerna. För att även förstå i vilken mån det uppskattade företagsvärdet 

stämde överens med verkligheten ville vi även jämföra detta med den mest erkända av alla 

värderingsmekanismer: aktiemarknaden. För att därefter förstå varför den valda modellen 

eventuellt ger ett värde som skiljer sig från aktiemarknadens ville vi även studera dessa skill-

nader närmare. 

1.3 Syfte 

Denna studie syftar till att utifrån en fundamental analys av SSAB och dess omvärld uppskat-

ta ett värde på företaget med hjälp av den diskonterande kassaflödesanalysen. Vidare avser vi 

att jämföra detta värde med företagets rådande aktiekurs för att kunna dra slutsatser om vad 

eventuella skillnader kan bero på. 

1.4 Avgränsningar 

För att fokusera uppsatsens arbete har vi alltså valt att använda endast en av de många till-

gängliga värderingsmodellerna. I vårt val av värderingsmodell har kriterierna varit att den 

framför allt ska vara erkänd bland professionella värderare, samt dessutom teoretiskt förank-

rad och även detaljrik. Av dessa skäl föll det slutgiltiga valet på den diskonterande kassaflö-

desvärderingsmodellen. Vårt syfte kommer att ge oss en större insikt i den bakomliggande 
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problematiken för den första, andra och tredje frågan vi ställt oss under problemformule-

ringen. Med utgångspunkt från vårt syfte faller däremot fråga fyra, om subjektiva värderingar 

kan ha gett upphov till IT-bubblan, utanför ramen till denna studie. Genom valet att använ-

da en enskild modell kommer vi inte heller utreda våra tre sista frågor, där olika modeller 

ställs emot varandra.  
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2 Metod 

Detta kapitel syftar till att motivera och beskriva val av metoder för studien, i fråga om uppsatsskrivarnas för-

förståelse, metodansats och tillvägagångssätt. Vidare behandlas de för- och nackdelar valet av den aktuella me-

toden har inneburit. 

2.1 Uppsatsskrivarnas förförståelse  

Gummesson (2004) menar att när ett område studeras ingående så bör författarna så långt 

det är möjligt klargöra vilka förkunskaper samt vilken syn de har på verkligheten. Detta då 

denna förförståelse påverkar det perspektiv författaren har på forskningsmetod och de resul-

tat den uppnår.  

 

Vi som skriver denna uppsats har studerat till civilingenjörer i Industriell ekonomi vid Lin-

köpings tekniska högskola. Vid sidan av detta har vi även läst fristående ekonomiska kurser 

vid Linköpings universitet, vilka nu avslutas med en kandidatuppsats vid Stockholms Uni-

versitet. Under våra tidigare studier har grunden lagts till de ekonomiska kunskaper som 

denna uppsats utgår från. Genom en rad olika kurser i metodlära som getts vid Linköpings 

universitet har vi fått en mycket god insikt i olika tillvägagångssätt vid en studie samt deras 

olika brister och fördelar. En av författarna har dessutom slutfört sitt examensarbete med 

ekonomisk inriktning och har därmed ytterligare insikt i utredningars praktiska genomföran-

de. Dessa kunskaper har format vår förförståelse för ämnet och ligger som grund för det 

fortsatta arbete med denna uppsats.  

2.2 Metodansats 

En studie kan grunda sig på ett av de två olika förhållningssätten positivism och hermeneu-

tik. Positivism är grundat på tilltron till vetenskaplig rationalitet och kunskap där uppskatt-

ningar och bedömningar skall ersättas med mätningar. (Wallén, 1996) Forskaren skall vara 

objektiv och inte påverkas av utomvetenskapliga värderingar. Hermeneutik bygger till skill-

nad mot positivismen på tolkning och syftar till att skapa förståelse. Forskaren har från 

grunden en förförståelse och kommer att tolka sina data utifrån dessa, den nya information 

kommer att göra att förförståelsen vidgas och förståelses fördjupas ytterligare (Kvale, 1997). 

För hermenuistiker är syftet inte att få fram generaliserbara och kvantifierbara data som posi-
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tivisterna eftersträvar (Saunders, 2003). I vår studie är vårt syfte inte att kunna generalisera 

våra resultat. Värdering är en subjektiv vetenskap och vi kommer i vår studie att använda oss 

mycket av kvalitativa data som vi kommer att tolka för att kunna generera olika värderings-

variabler. Utifrån detta resonemang kan man sluta sig till att ett hermeunistiskt inspirerat 

förhållningssätt är det passande för denna studie. Vår erfarenhet är att dock att det är svårt 

och inte heller nödvändigt att konsekvent inta ett enda förhållningssätt. Genom att eftersträ-

va en uppsats där logiken i olika val och analys väl framträder för läsaren, är uppsatsen också 

delvis färgad av ett positivistiskt förhållningssätt.  

 

Vårt bakomliggande mål med denna studie har varit att finna djupare kunskap om hur värde-

ring av företag praktiskt kan gå till, inte att dra några generella slutsatser om företagsvärde-

ring. Med detta som bakgrund kunde vi i Gummesson (2004) finna stöd för att detta mot-

svarar en fallstudieansats, eftersom denna ansats lämpar sig väl för studier där syftet är att 

få en djupare inblick på områden där variablerna är många och komplexiteten hög. Därav 

bestämde vi oss redan i syftet med rapporten att välja att studera endast ett företag och där-

med använda oss av ovan nämnda ansats. 

 

En studie kan enligt Lekvall & Wahlbin (2001) ha fyra olika möjliga inriktningar: explorativt, 

beskrivande, förklarande eller förutsägande. En explorativ inriktning syftar till att ge en mer 

grundläggande förståelse om ett område det finns relativt lite förkunskap om. Denna inrikt-

ning har ofta formen av en förstudie för att göra det möjligt att närmare kunna precisera 

problemformuleringen. En beskrivande undersökning syftar helt enkelt till att beskriva sak-

förhållanden och karlägga fakta. Ett förklarande syfte i sin tur har som mål att klara ut or-

sakssamband inom ett område medan en förutsägande syftar till att konstruera en prognos 

för vad som skulle hända om vissa givna förutsättningar inträffar. Formuleringen av denna 

uppsats syfte tydliggör att målet är att förklara hur väl en kassaflödesvärdering överensstäm-

mer med ett företags rådande aktiekurs. Om dessa två värden inte överensstämmer ska för-

sök göras för att förklara vad som ligger bakom denna skillnad. Utifrån detta syfte blir in-

riktningen på studien därför förklarande. 

 

I en studie kan man använda sig av en kvalitativ eller en kvantitativ metod. I kvalitativa un-

dersökningar samlar man in och analyserar data som inte på ett meningsfullt sätt kan ut-
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tryckas i sifferform. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Kvantitativa undersökningar däremot är 

studier där det insamlade och kvantitativa materialet kan uttryckas i sifferform. I vår studie 

har vi använt oss av både kvantitativa och kvalitativa data. Som grund för våra kassaflödes-

värdering har vi hämtat kvantitativa data i form av redovisningsdata från SSAB:s årsredovis-

ningar. Till grund för de antagande utifrån vilka vi har konstruerat framtida prognoser, har vi 

dock till största delen använt oss av kvalitativa data. Vi har därefter vägt samman de kvalita-

tiva informationen och utifrån denna resonerat oss fram till kvantitativa siffror som vi kun-

nat använda oss av i vår värdering. För att i våra slutsatser kunna svara på vårt syfte kommer 

både kvalitativa och kvantitativa data att användas. 

 

En studie kan baseras på primär- och sekundärdata. Sekundärdata är data som redan finns 

insamlade och sammanställda i något annat sammanhang medan primärdata är när man 

själv samlar in grunddata från den ursprungliga källan. (Lekvall & Wahlbin, 2001) I vår studie 

kommer vi uteslutande att använda oss av sekundärdata från årsredovisningar, artiklar och 

annan litteratur.  

2.3 Tillvägagångssätt 

Den litteratur som använts för att utforma uppsatsens metodavsnitt består till stor del av lit-

teratur från tidigare metodkurser och uppsatsskrivande. Utöver detta utnyttjade vi dessutom 

tillgänglig metodlitteratur från Stockholms Universitets biblioteket för att skapa ett bredare 

underlag till uppsatsen.  

 

Som utgångspunkt för vår strävan efter att skapa en relevant referensram för vår uppsats 

sökte vi efter lämplig litteratur via universitetsbibliotekets databas. Utöver detta fann vi tips 

på böcker att använda utifrån tidigare skrivna uppsatser inom ämnet företagsvärdering. Vi 

använde här ord som ”värdering” och ”valuation” samt följde i den mån det var möjligt upp 

referenser i de böcker vi initialt läste. Utöver detta sökte vi efter artiklar om värdering av fö-

retag samt problematiken om över- och undervärderade företag. Vidare sökte vi litteratur 

inom strategiska analyser för att skapa oss ett ramverk till den analys som skulle ligga till 

grund för de antaganden vår värdering skulle grundas på.  För att skapa oss en bild av SSAB 

och dess omvärld använde vi oss av information från SSAB:s hemsida samt artiklar om 

SSAB och stålindustrin som vi fann genom sökningar på Internet.  
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Utifrån vår referensram gjordes en strategisk analys för SSAB. Utifrån denna analys drogs 

sedan slutsatser angående olika ingående variabler till kassaflödesvärdering såsom omsätt-

nings- och kostnadsutveckling. Nödvändiga data till övriga parametrar såsom WACC inhäm-

tades också för beräkning av dessa. Utifrån tidigare behandlat teori konstruerade vi därefter 

en egen kassaflödesmodell för SSAB i Excel. De tidigare uppskattade variablerna fördes in i 

modellen för en beräkning av företagsvärdet som därefter jämfördes med det aktuella aktie-

värdet. Utifrån den strategiska analysen, kassaflödesvärderingen samt den aktuella aktiekur-

sen kunde vi sedan dra slutsatser för att svara på vårt syfte. En känslighetsanalys genomför-

des också för att vinna större insikt i olika parametrars påverkan samt möjliga förklaringar till 

skillnader i beräknat och noterat värde på SSAB:s aktier. 

2.4 Metodkritik och felkällor 

Den referensram vi har använt oss av i studien har begränsats av att en stor del av den aktu-

ella litteraturen var otillgänglig vid bibliotek under sommarmånaderna då studien genomför-

des. Vi köpte därför själva den litteratur vi tyckte verkade mest relevant för ämnet samt kun-

de få tillgång till via bekantskapskretsen. I slutändan har detta bidragit till att vi har haft till-

gång till en stor mängd oberoende källor som bör ha gett oss en nyanserad bild av den exi-

sterande litteraturen. Dock skulle vi i större mån än som nu var möjlig kunnat följa upp and-

rahandsreferenser för att undvika att information blir tolkad genom en annan part och där-

med få en annan innebörd än ursprungsförfattaren åsyftade. Vår uppfattning är dock att teo-

rierna om företagsvärdering, och speciellt kassaflödesvärdering som vi noggrannare studerat, 

inte har skiljt sig nämnvärt åt vilket borgar för att den referensram vi skapat är väl lämpad 

för studien. Gällande den litteratur som behandlar strategisk analys har vår ambition varit att 

använda beprövade och välkända teorier som Porters femkrafts-modell och SWOT-analys. 

Dessa teorier har använts för att skapa ett ramverk med målet att kunna genomföra en me-

todisk analys där vi undviker att val av analysområden grundar sig på subjektiva åsikter. Sam-

tidigt innebär valet av ramverk att det finns en risk att vi på så sätt missar områden som inte 

explicit tas upp i dessa teorier som ändå skulle ha kunna vara viktiga. De artiklar vi har an-

vänt oss av har vi hämtat från erkända ekonomiska medier för att öka trovärdigheten i den 

data studien grundar sig på. Genom att söka information i många olika medier har vi försökt 

grunda våra antaganden på en så nyanserad bild som möjligt. 
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Då vi har antagit ”amatöranalytikerns” perspektiv i studien har vi grundat vår analys på pu-

blik information som finns tillgänglig via SSAB:s hemsida samt olika artiklar i nyhetsmedia. 

Det hade kunnat vara intressant att få en analytiker eller en ekonomiskt ansvarig på SSAB:s 

syn på vissa faktorer i studien, men vi anser att detta har legat utanför denna studies syfte. 

Vid vår värdering har vi även gjort förenklingen att behandla hela koncernen direkt i kassa-

flödesvärderingen. En mer utförlig analys av varje divisions resultat hade kunnat leda till ett 

noggrannare slutvärde som varit mer rättvisande än den förenklade modell som nu använ-

des.  

2.5 Validitet och reliabilitet 

Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) uppstår mätfel genom ofullkomligheter i mätmetoden. 

Dessa mätfel kan ha sitt ursprung i två olika källor: låg validitet eller låg reliabilitet. Med va-

liditet avses i vilken utsträckning studien faktiskt mäter det vi har avsett att mäta. (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 1999) Med reliabilitet menas mätmetodens förmåga att motstå slump-

inflytande. Om en mätning med hög reliabilitet upprepas en annan dag och av andra perso-

ner ska samma resultat kunna uppnås. Av dessa två faktorer är validiteten den vikigaste fak-

torn, eftersom om inte mätmetoden mäter det som avses att mäta spelar det ju ingen roll hur 

noggrant det mäts. 

 

Som vi tidigare tagit upp under källkritik så har vi i största möjliga mån försökt att använda 

oss av ett flertal källor med olika ursprung. Dessa källor har även bedömts vara tillräckligt 

tillförlitliga, för att öka möjligheten att den referensram som ligger som grund för den fort-

satta studien ger oss en rättvisande bild över området värdering. Därmed bör den ha gett oss 

en bra grund för att uppnå uppsatsens syfte och genom detta ökat validiteten.  

 

Diskussioner inom uppsatsgruppen har genomförts så snart något känts oklart, vilket har 

ökat validiteten. Dessutom har ”pajkastningsseminariet” där andra kursdeltagare kunnat 

komma med konstruktiv kritik har också ökat den direkt upplevda validiteten. (Lekvall och 

Wahlbin, 2001) Detta är en form av validitet som innebär att om ett flertal insiktsfulla perso-

ner tycker att mätmetoden verkar ändamålsenlig i förhållande till sitt syfte så är det rimligt att 

tro att den innehåller ett viss mått av validitet. Den hjälp vi fått av vår handledare Bengt-



SSAB – stålman eller järnankare? 

 - 10 - 

Göran Andersson har av samma skäl därför varit ovärderlig. Genom att tydligt resonera oss 

fram till våra olika antaganden har vi försökt öka validiteten i studien. 

 

I våra mätningar har vi försökt väga in så många aspekter som möjligt för att förbättra relia-

biliteten så mycket som möjligt. Samtidigt är värdering till sin natur oerhört subjektivt och 

hade någon annan gjort samma studie hade de säkerligen kommit fram till andra antaganden, 

även om de baserat den på exakt samma information. Gummesson (2004) framhåller svårig-

heten med att uppnå en hög reliabilitet i fallstudiebaserad forskning och menar att det i ett 

sådant fall är svårt för andra att replikera studien med samma resultat. I vårt fall påverkas 

resultatet även av att den aktiekurs vi ämnar jämföra vårt värderingsresultat med, påverkas av 

en rad faktorer som hastigt kan förändras från dag till dag och som i många fall inte har nå-

gon direkt anknytning till företaget. Detta gäller till exempel vid plötsliga nedgångar för hela 

börsen, ostabil ekonomi i USA eller andra marknadspsykologiska fenomen. Vid en annan 

tidpunkt skulle aktiekursen ha kunnat vara en helt annan även om förutsättningarna tillsynes 

har varit oförändrade. En fallstudie har ju dessutom inte som mål att skapa resultat som är 

generaliserbara för andra situationer, utan som endast gäller för det aktuella företaget under 

de förutsättningar som gäller under studien.  
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel syftar till att ge en introduktion till området företagsvärdering och utgör den teoretiska basen för 

uppsatsen. Kapitlet inleds med en redogörelse för vad begreppet värde innebär, därefter följer en introduktion 

till den så kallade fundamentala analysen som även inkluderar strategisk analys. Kapitlet avslutas med en utför-

lig presentation av den kassaflödesdiskonterande värderingsmodellen. 

3.1 Fundamental analys 

Det finns i huvudsak två metoder för att avgöra om markandspriset på ett företags aktie är 

felaktigt prissatt, nämligen teknisk och fundamental analys. (Nilsson et al, 2002) Teknisk 

analys är en samlingsbenämning på olika metoder som försöker förutsäga den framtida ut-

vecklingen med hjälp av den historiska kursutvecklingen. (Nilsson et al, 2002; Wikipedia, 

060718) Grundförutsättningen för teknisk analys är att marknader ofta följder vissa mönster 

som gör det möjligt att prognostisera framtida värden. Detta innebär att teknisk analys inte 

utgår från ett underliggande eller motiverat värde, utan bara på värdet som det uppfattas av 

marknaden och hur det förändras över tiden. Eftersom kursförändringar över tiden är det 

centrala är ett grundläggande mål för den tekniska analysen att avgöra vändningar i trender.  

 

Den fundamentala analysen syftar till att bestämma värdet på ett företag eller en aktie ge-

nom att utnyttja offentlig information om företaget och dess omvärld. Vid denna värderings-

form är det särskilt viktigt att utgå från redovisningsinformation, exempelvis företagets nuva-

rande vinst och förväntningar om framtida vinster. Fundamental analys är det vanligaste 

verktyget när en företagsvärdering behöver göras, vilket förutom vid uppköp eller försäljning 

av ett företag även görs vid till exempel samgåenden mellan företag, börsintroduktioner, 

förmögenhetstaxeringar och kreditprövningar. (Nilsson et al, 2002) Av Figur 1 nedan fram-

går att den fundamentala analysen utgörs av de fyra huvudmomenten strategisk analys, redo-

visningsanalys, finansiell analys samt värdering. 
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Figur 1. Den fundamentala analysens huvudmoment. (Modifiering av Nilsson et al, 2002) 

 

Oftast sammanfattas de tre första momenten i en prognostisering av hur företagets framtid 

kan se ut, genom att skapa prognostiserade balans- och resultaträkningar som sedan utgör 

basen för den efterföljande värderingen. Nedan ges en kort introduktion till den fundamen-

tala analysens olika komponenter.  

Strategisk analys 

Strategisk analys syftar till att identifiera de faktorer som i huvudsak påverkar ett företags 

vinst, samt de riskfaktorer som är förenade med företagets huvudsakliga verksamhet. (Nils-

son et al, 2002) Denna analys är det viktigaste momentet inom den fundamentala analysen 

eftersom den säkerställer att den faktiska värderingen är verklighetsförankrad och inte base-

ras på orealistiska antaganden. Den strategiska analysen är i hög utsträckning av kvalitativ 

natur eftersom målet är att kartlägga och förstå de faktorer som påverkar verksamhetens re-

sultat och risk. Resultaten av denna analys kan dock mycket väl vara mer kvantitativ, till ex-

empel i form av prognoser av företagets försäljning. En strategisk analys kan till exempel 

struktureras efter att finna företagets huvudsakliga vinstdrivare genom att först genomföra 

en branschanalys och utvärdera konsolideringsgrad, industritillväxt samt förekomsten av eta-

bleringshinder. (Frykman & Tolleryd, 2003) Detta kan därefter kompletteras med en före-

tagsintern analys genom att utvärdera faktorer som ledningskompetens, innovationskraft 

samt märkesstyrka.  

 

Ett flertal andra verktyg som kan användas för strategisk analys presenteras i Kapitel 3.2. 
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Redovisningsanalys 

Redovisningsanalys strävar efter att uppskatta till vilken grad som det studerade företagets 

redovisning faktiskt redogör för den underliggande verksamheten i bolaget (Nilsson et al, 

2002). Detta är viktigt eftersom det finns en fundamental risk med att grunda analyser endast 

på den redovisade resultat- och balansräkningen eftersom risken finns att den kan vara miss-

visande (Adolphsson, 1999). Därför är vissa justeringar av företagets redovisningsinforma-

tion ett viktigt moment i företagsvärdering (Copeland et al, 2000). Eftersom lagar och redo-

visningsregler lämnar ett visst utrymme för hur en företagsledning kan välja att redovisa till 

exempel avskrivningar, varulagersvärde eller en tillgångs verkliga värde, är målet för denna 

typ av analys att bedöma kvaliteten på det redovisade resultatet. (Nilsson et al, 2002) Detta 

görs genom att identifiera och granska de poster i företagets redovisning som lämnar ut-

rymme för flexibilitet och därefter justera dessa för att få en bild av företaget som bättre be-

skriver den verkliga prestationen och finansiella ställningen.  

 

Enligt Nilsson et al (2002) finns tre potentiella huvudkällor till att det kan förekomma upp-

gifter i en årsredovisning som inte överensstämmer med företagets ekonomiska verklighet. 

Den första källan till fel är för stela redovisningsregler, eftersom det är svårt att begränsa fö-

retagsledningens handlingsfrihet utan att därmed minska informationsinnehållet i de presen-

terade siffrorna. Den andra felkällan beror av felaktiga prognoser från ledningens sida, efter-

som det i många fall är svårt att bedöma till exempel hur stor del av en kundfordring på ett 

konkursföretag som kommer betalas. Valet mellan kassaflödes- eller vinstbaserade värde-

ringsmodeller beror till stor del av huruvida företagets periodiseringar i årsredovisningen ger 

en god eller dålig bild av framtiden. Den tredje felkällan är ledningens val av redovisnings-

principer, eftersom det kan finnas incitament från ledningens sida att utöva sin handlingsfri-

het för att uppnå mål som till exempel högre individuell bonus eller för att höja företagsvär-

det inför en börsintroduktion. 

Finansiell analys 

Den finansiella analysen syftar till att utvärdera företagets historiska utveckling genom att 

utgå från finansiell information. (Nilsson et al, 2002) Denna analys har även till uppgift att 

bedöma företagets framtida prestation, till exempel om det är möjligt att förbättra kapital-

strukturen på fem års sikt. (Frykman & Tolleryd, 2003) Inom ramen för den finansiella ana-
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lysen är de två viktigaste verktygen nyckeltalsanalys och kassaflödesanalys. Med nyckeltals-

analys är det möjligt att skapa en tydlig bild av företagets ekonomiska utveckling och särskilt 

studeras lönsamheten och den finansiella situationen. Kassaflödesanalysen är framför allt 

inriktad mot att bedöma företagets likviditet och finansiella flexibilitet. 

Prognostisering 

För att sammanfatta de första tre momenten och för att inleda den egentliga värderingen kan 

företagets framtid prognostiseras med proformamodeller. (Frykman & Tolleryd, 2003; Nils-

son et al, 2002) Dessa modeller bygger på att värderaren utifrån grundläggande redovis-

ningsprinciper gör uppskattningar av företagets framtida balans- och resultaträkningar. Dessa 

så kallade proformas används i första hand i värderingsmodeller som utgår från diskonterade 

värden av framtida betalningsströmmar, men används också vid till exempel kreditvärdering, 

finansiell planering och vid utvärdering av strategiska beslut. Förutom att proformamodel-

lerna ger en tydlig överblick över hur företagets utveckling kan tänkas se ut är modellerna 

även lämpliga för avancerade scenarioanalyser och känslighetsanalyser. Exempelvis är det 

möjligt att studera hur en isolerad värdedrivare, till exempel vinstmarginalen, påverkar före-

tagets uppskattade värde genom att helt enkelt ändra dess värde och analysera dess konse-

kvenser.  

Värderingsmodeller 

Det fjärde och sista momenten i den fundamentala analysen utgörs av den faktiska värde-

ringen av företaget. För detta finns en stor mängd olika modeller tillgängliga, men dessa kan i 

allmänhet delas in i de två olika ansatser substansvärdering och avkastningsvärdering. (Nils-

son et al, 2002) Substansvärdering utgår från en värdering av företagets befintliga tillgångar 

och skulder som presenteras i årsredovisningar och förutsätter därför inte att prognoser av 

framtida situationer görs. Eftersom tillgångar och skulder av bokföringsmässiga skäl normalt 

är värderade lägre respektive högre än det faktiska marknadsvärdet är ett grundläggande steg 

i substansvärderingen att justera företagets balansräkning för att få fram det korrekta 

”dagsvärdet”.  

 

De avkastningsbaserade modellerna baseras istället i allmänhet på prognoser om hur företa-

gets framtid kommer att se ut och utgår därefter från olika avkastningsmått. (Frykman & 
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Tolleryd, 2003; Copeland et al, 2000) Till exempel bygger den utdelningsbaserade värdering-

en på storleken av företagets framtida utdelningar till aktieägarna, medan residualvinstmodel-

len utgår från den överavkastning som företaget tros kunna skapa utöver de bokförda till-

gångarnas förväntade avkastning. Det finns också en mängd värderingsmodeller som bygger 

på relativa jämförelser av resultatmultiplar med liknande företag i samma bransch, till exem-

pel vinstmultipelmodellen. Den modell som dock används mest i praktiken är kassaflödes-

modellen som utgår från företagets framtida kassaflöden, och som är tillräckligt noggrann 

för att värdera företag till en felmarginal på bara 10% jämfört med aktiekursen (Frykman & 

Tolleryd, 2003). Oavsett vilken modell som tillämpas baseras dock samtliga metoder på de 

insikter som erhålls från de fundamentala analysen tidigare steg. Med stöd i att avkastnings-

baserade modeller syftar till att vara framåtblickande har vi i vår analys valt att fokusera på 

den strategiska analysen. Valet av att fokusera på just den strategiska analysen grundar sig 

framför allt på det faktum att förutsättningarna i stålbranschen förändrats mycket på några få 

år och att lönsamhet och aktiekurser stigit dramatiskt. Att lägga tonvikten på exempelvis den 

finansiella analysen riskerar därför att ge missvisande resultat då stora förändringar skett de 

senaste åren. Den strategiska analysen är också det moment i den fundamentala analysen 

som Nilsson et al (2002) anser vara viktigast. Fokus har alltså legat på den strategiska analy-

sen, men vi har samtidigt i vissa fall vägt in historisk information för att kunna göra en så 

rättvisande prognos som möjligt. 

 

Den kassaflödesbaserade värderingen som denna uppsats använder som värderingsverktyg 

ges en närmare presentation i kapitel 3.3. 

3.2 Strategisk analys 

Utifrån vårt val att fokusera på den strategiska analysen följer här en utförligare beskrivning 

av denna del i den fundamentala analysen.  

3.2.1 Makromiljön 

För att analysera ett företagets omvärld utgår Jobber (2004) från vad som kallas ”The Marke-

ting Environment”. I denna marknadsmiljö återfinns de aktörer och drivkrafter som påver-

kar ett företag och kan enligt Figur 2 nedan delas in miljön i de tre delarna makromiljö, mik-
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romiljö samt det individuella företaget. Även Nilsson et al (2002) betonar vikten av att analy-

sera både företagets makromiljö samt företagets mikromiljö i den strategiska analysen. 

 

 
Figur 2. Ett företags marknadsmiljö. (Jobber, 2004) 

 

Makromiljön definierar förutsättningarna för den miljö företaget verkar i och är samtidigt 

svåra för företaget att påverka. (Jobber, 2004) De krafter som påverkar makromiljön är  eko-

nomiska, socio-kulturella, teknologiska, ekologiska/fysiska samt politiska och legala krafter. 

Nilsson et al (2002) föreslår ett liknande makromiljöanalysverktyg som också innehåller des-

sa komponenter, med undantag för de ekologiska/fysiska krafterna. I varje område existerar 

en rad tänkbara påverkande krafter, dock är en fullständig kartläggning av miljön inte möjlig. 

Då varje liten händelse i praktiken kan ha en viss påverkan på företaget måste de krafter som 

har störst påverkan prioriteras. I enlighet med detta kommer vi endast att diskutera de kraf-

ter vi bedömer ha störst inflytande på vårt fallstudieföretag. 

 

Ekonomiska krafter är framför allt fysiska- och tullbarriärer. Olika tekniska standarder kan 

också ha påverkan samt hur konkurrenslagstiftningen ser ut. Av de socio-kulturella kraf-

terna är den mest relevanta faktorn hur olika marknaders befolkningsökning och utveck-

lingstakt påverkar företaget. Samtidigt kan kulturella aspekter innebära stark påverkan på hur 

marknaden fungerar, exempelvis att man i vissa länder föredrar att köper inhemska varor 

framför importerade produkter. Politiska och legala krafter är relevanta framför allt ge-
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nom att många marknader är reglerade på olika sätt. Lagstiftningen kan gälla allt från hur fö-

retagssammanslagningar får realiseras till regleringar som gäller enbart en specifik produkt.  

 

En typ av reglering som inte är inräknad under politiska och legala krafter är miljölagstiftning 

som istället sorteras in under ekologiska och fysiska krafter. Exempel på detta är lagstift-

ning som reglerar både utsläpp och användandet av miljöfarliga substanser, samt skattelag-

stiftning för att minska energianvändningen. Denna kraft behöver inte vara reglerad enligt 

lag utan kan också komma implicit från konsumenter. Teknologiska krafter tar hänsyn till 

hur utvecklingen av nya teknologier kan ha stor påverkan på branschen som helhet, eftersom 

nya tekniksprång på vissa marknader helt kan omvandla förutsättningarna för ett företag. 

3.2.2 Mikromiljön 

Enligt Jobber (2004) karaktäriseras ett företags mikromiljö av drivkrafterna leverantörer, dis-

tributörer, kunder samt konkurrenter. Detta ramverk påminner mycket om de drivkrafter 

Porter (1983) presenterar i sin femkraftsmodell, vilka enligt Figur 3 nedan är kundernas för-

handlingsförmåga, leverantörernas förhandlingsförmåga, nya aktörer, substitut samt existe-

rande konkurrens. Genom att analysera dessa drivkrafter anser Porter (1983) att den slutliga 

vinstpotentialen i branschen kan uppskattas. Eftersom femkraftsmodellen utvecklar dessa 

faktorer mer utförligt än Jobbers (2004) mikromiljöramverk, samt då den är så pass erkänd 

ger denna en bättre ramverk för vår strategiska analys av mikromiljön. Det är också denna 

modell Nilsson et al (2002) rekommenderar för analys av mikromiljön. Femkraftsmodellen 

illustrerar dessutom hur makrofaktorer påverkar mikrofaktorerna, eftersom faktorer som kan 

hänfördas till makromiljön antas  inverka på de inre drivkrafternas styrka. 
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Figur 3. Femkraftsmodellen för branschanalys. (Porter, 1983) 

 

Den existerande konkurrensens kraft påverkas av hur många eller hur jämbördiga kon-

kurrenter det finns i branschen. (Porter, 1983) Konkurrensen är ofta tuffare om branschtill-

växten är liten och företaget måste ta befintliga kunder från sina konkurrenter för att växa.  

Graden av differentiering bland marknadens produkter har också stor påverkan på hur stor 

rivalitetsgraden är bland de befintliga konkurrenterna. 

 

Den andra drivkraften är hotet från nya aktörer och är beroende av hur stora etablerings-

barriärerna är för nya företag att ta sig in på företagets marknad företaget. (Porter, 1983) 

Dessa etableringshinder kan till exempel vara stordriftsfördelar, det vill säga att ett företag 

med stor produktionsvolym uppnår kostnadsfördelar som en ny aktör har svårt att uppnå. 

Det finns också kostnadsfaktorer som är oberoende av stordrift som istället beror av till ex-

empel patent, eller makrofaktorer som att befintliga företag är subventionerade. En annan 

makrofaktor som försvårar etablering är statlig politik, eftersom denna kan begränsa eller i 

vissa fall helt hindra nyetablering i branscher. En annan barriär är så kallade produktdifferen-

tiering som sker när varumärkeskännedom och stark kundlojalitet är svåra för nya aktörer att 

uppnå. Kapitalbehov är en ytterligare barriär när verksamhet på marknaden kräver stora ka-

pitalinvesteringar, till exempel dyra anläggningar eller mycket forskning och utveckling. 

”Switching costs”, eller omställningskostnader för en kund att byta leverantör, är en annan 
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faktor som kan försvåra etablering, vilket också påverkas av hur lätt nya företag har att få 

tillgång till de distributionskanaler som används i branschen.  

 

Hotet från substitut utgörs av produkter som utför samma funktion som branschens pro-

dukter. (Porter, 1983) Substitut sätter en gräns för hur hög branschvinsterna kan bli, efter-

som dessa ersättningsprodukter blir attraktivare ju mer nytta de ger i relation till priset. 

 

Leverantörens förhandlingskraft är beroende av koncentrationen av leverantörer. (Porter, 

1983) Om ett fåtal leverantörer dominerar på marknaden ökar deras förhandlingskraft gent-

emot företaget betydligt. Detta gäller även om leverantörens produkt är viktig för köparen 

eller om dess varumärke är mycket starkt, det vill säga att det är svårt att finna substitut. Vi-

dare är byteskostnader för både leverantören och kunden viktig, är det till exempel lätt att 

byta leverantör minskar leverantörens förhandlingskraft. Är lönsamheten för leverantören 

låg kan denne vara tvungen att höja priserna vilket också minskar förhandlingsmöjligheten 

om priset. Slutligen spelar även vikten av service och kvalitet roll i maktbalansen mot leve-

rantören, är dessa faktorer viktiga blir beroendet gentemot leverantören större och dennes 

förhandlingskraft ökar därmed. 

 

Kundens förhandlingskraft är beroende av liknande faktorer som leverantörernas förhand-

lingskraft. Även här är kundernas antal och storlek viktig, det vill säga deras koncentration. 

Graden av differentierade produkterna spelar också roll, samt även hur viktigt kunden ser på 

kvalitet och service. Höga byteskostnader kan hålla kvar kunder och minska deras förhand-

lingsförmåga. Finns å andra sidan möjligheten för kunden att hoppa över leverantörens led 

genom integration bakåt i kedjan kan kundens förhandlingskraft stärkas.  

3.2.3 SWOT 

SWOT är förkortningen av de fyra begreppen styrkor (strengths), svagheter (weaknesses), 

möjligheter (opportunities) och hot (threats) och är ett vanligt strategiskt verktyg för att ska-

pa överblick över de kritiska faktorer som påverkar ett företags framtid (Nilsson et al, 2002). 

De ingående komponenterna illustreras av Figur 4, här under. SWOT-analysen är också 

lämplig för att sammanfatta kritisk data från andra analyser för att kunna kommunicera dessa 

på ett kraftfullt sätt (Kotler et al, 2001). 
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Figur 4. SWOT-analysens komponeneter. 

 

SWOT-analysens styrkor och svagheter rör företagets interna förhållanden men ska inte lista 

alla möjliga aspekter hos företaget, utan istället vara koncentrerad till de kritiska framgångs-

faktorerna för företaget. (Kotler et al, 2001) En alltför lång lista blir snabbt ofokuserad och 

gör det svårare att urskilja de viktigaste faktorerna. Andra viktiga aspekter är att styrkorna 

och svagheterna inte ska vara absoluta utan relativa företagets konkurrenter, samt att de ska 

vara faktabaserade och verifierbara. Möjligheter och hot rör företagets externa faktorer och 

inträffar när en skiftande marknadstrend sammanfaller med en av företagets konstaterade 

styrkor eller svagheter. Ett särskilt viktigt steg i denna delanalys är att uppskatta risken med 

varje identifierad faktor.  

 

En svaghet med SWOT-analysen är att den lätt blir väldigt subjektiv. (Kotler et al, 2001; Nil-

son et al, 2002) Dessutom framgår det inte tydligt i en SWOT-analys vilka faktorer som är 

mer eller mindre viktiga. För att råda bot på detta bör ytterligare ansträngningar göras för att 

analysera och väga både hur sannolikt det är att en faktor stämmer, samt uppskatta vad dess 

effekt skulle vara.  
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3.3 Kassaflödesvärdering 

Kassaflödesmodellen beräknar värdet på ett företag genom att diskontera, eller nuvärdesbe-

räkna, värdet på alla framtida, prognostiserade kassaflöden med en bestämd kalkylränta som 

kapitalkostnad. (Frykman & Tolleryd, 2003; Copeland et al, 2000; Nilsson et al,  2002) Kas-

saflödet kan enkelt definieras som skillnaden mellan företagets inbetalningar och utbetal-

ningar. Modellen utgår från det fria kassaflödet från verksamheten för att bestämma före-

tagsvärdet, eftersom detta kassaflöde är det maximala värde som kan återföras till ägarna 

utan att företagets värde reduceras. Kassaflödesmodellen består enligt definitionen nedan av 

två delar: i den första prognostiseras företagets framtida fria kassaflöden och kapitalkostnad 

explicit för varje år, och diskonteras därefter bakåt i tiden till idag. I den andra delen antas 

kapitalkostnaden och företagets tillväxttakt vara konstanta, för att ge ett nuvärdet för de kas-

saflöden som inträffar efter prognosperiodens slut (Frykman & Tolleryd, 2003; Copeland et 

al, 2000). 

 

EV = 
nn

n

n
r

SV

r

FKF

r

FKF

r

FKF

)1()1(
...

)1()1(

21

+

+

+

++

+

+

+

 

 

där  EV  = företagets värde 

 n  = antal prognostiserade år 

 FKFn = fritt kassaflöde år n 

 r  = kalkylränta 

 SV  = slutvärde 

 

På detta sätt motsvarar kassaflödesmodellen en värdering av företagets verksamhet exklusive 

marknadsvärdet på skulder samt investerares fordringar, vilka normalt är högre än vanliga 

aktieägares fordringar. (Copeland et al, 2000). En viktigt förutsättning för modellen är att 

företaget antas operera enligt ”going concern”, det vill säga att företaget inte kommer läggas 

ner utan existera och skapa kassaflöden i evig tid framöver. Som formeln ovan visar beror 

företagets värde förutom framtida kassaflöden även på den kalkylränta som används. Denna 

kalkylränta motsvarar alternativkostnaden för det investerade kapitalet och ska därför spegla 

den vinst som kan göras i alternativa investeringar, samt den risk som placeringen innebär. 
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Den vanligaste metoden för att bestämma ett företags kalkylränta vid värderingssituationer 

är WACC – Weighted Average Capital Cost (Frykman & Tolleryd, 2003; Copeland et al, 

2002; Nilsson et al, 2002; Adolphson, 1999).  

Kapitalkostnaden – WACC 

WACC är en metod för att bestämma ett företags genomsnittliga kapitalkostnad genom att 

beakta både aktieägarnas och långivarnas avkastningskrav. (Frykman & Tolleryd, 2003; Co-

peland et al, 2002; Nilsson et al, 2002; Adolphson, 1999) Detta görs genom att vikta kostna-

den för kapital efter hur stor del av företagets kapital som är finansierat av eget och främma-

de kapital, enligt nedan.  
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där  rs = kostnad för skulder, dvs. räntekostnad 

 re = kostnad för eget kapital, dvs. aktieägarnas avkastningskrav 

 s = skattesats 

 S = marknadsvärdet på skulder 

 E= marknadsvärdet på eget kapital 

 

Av formeln framgår att de två grupperna aktieägare och långivare har olika avkastningskrav. 

Långivarnas avkastningskrav är i regel lägre än aktieägarnas eftersom riskpremien är lägre på 

grund av att de vid en eventuell konkurs oftast är prioriterade fordringsägare. Dessutom kan 

lånat kapital ge möjlighet till skatteavdrag (Adolphson, 1999). Av modellen ovan framgår 

också att om skuldsättning ökar, ökar även risken i företaget vilket i sin tur innebär att aktie-

ägarna kommer att kräva en högre avkastning.  

Uppskattning av slutgiltigt värde 

När kassaflödet för den explicita prognosperioden har gjorts är nästa steg att beräkna det 

kassaflöde som företaget kommer att generera för evigt efter prognosperiodens första år. 

(Frykman & Tolleryd, 2003) Detta är viktigt eftersom kassaflödesmodellen förutsätter att 

företaget är ”going concern” i evig tid och att större delen av ett företags beräknade värde 
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bestäms av denna ’eviga’ period. Det är inte ovanligt att så mycket som 70-80 procent av fö-

retagsvärdet härrör från detta slutgiltiga värde. Det är dock teoretiskt möjligt att använda en 

mycket lång prognosperiod istället för att uppskatta det slutgiltiga värdet. Om den explicita 

prognosperioden till exempel vore 50 år skulle dock det uppskattade bidraget till kassaflödet 

från år 50 vara så litet att det egentligen är försumbart. Eftersom det dessutom finns uppen-

bara svårigheter med att prognostisera så långt i framtiden används istället det så kallade 

slutvärdet. Detta motsvarar det totala kassaflödet som genereras efter den kortare prognos-

perioden och definieras som: 
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där  SV  = slutvärdet 

 n  = antal prognostiserade år 

 FKFn+1 = fritt kassaflöde under det första året efter prognosperioden 

 r  = kalkylränta 

 g  = kassaflödets genomsnittliga eviga tillväxttakt 

 

Ett viktigt steg i värderingen är att bestämma vilket år som det fria kassaflödet kommer växa 

med konstant hastighet och uppskattas i ovanstående formel, det vill säga prognosperiodens 

längd. Ytterligare en viktig faktor är den eviga tillväxttakten eftersom den ger stora utslag i 

det uppskattade slutvärdet och därför även i hela företagsvärderingen. På lång sikt är det inte 

sannolikt att tillväxten inom näringslivet överstiger landets BNP, därför bör denna tillväxt-

takt frångås endast i välmotiverade undantagsfall.  
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer den information om SSAB som kassaflödesvärderingen utgår från presenteras. Först ges 

en kort introduktion av företaget, därefter behandlas företagets makromiljö, mikromiljö samt dess interna för-

utsättningar ur ett strategiskt perspektiv. Därefter sammanfattas alla insikter för att slutligen ingå i värderings-

modellen.  

4.1 SSAB – en introduktion 

SSAB:s historia började 1978 genom en sammanslagning av de tre stålföretagen  Domnaver-

kets Järnverk, Oxelösunds Järnverk och statliga Norrbottens Järnverk. (Ssab.se, 060720) Alla 

tre stålföretag var i djup kris och en sammanslagning sågs som den enda lösningen. Ägande i 

det nybildade bolaget delades upp mellan de tidigare ägarna så att företaget blev statligt ägt 

till 50% medan Gränges och Stora ägde 25% vardera. Dessa ägarandelar kom senare att lösas 

ut så att svenska staten stod som ensam ägare. Under den efterföljande perioden genomför-

des en rad omstruktureringar för att utveckla verksamheten och 1982 gjorde SSAB för första 

gången vinst. Fler omstruktureringar följde och SSAB började därefter renodla verksamheten 

mot tunnplåtstillverkning och grovplåtstillverkning. År 1989 introducerades SSAB på Stock-

holmsbörsen och statens ägande avvecklades helt 1994.  

 

Verksamheten utvecklades under åttiotalet mot nischprodukter med fokusering på kylda stål 

inom grovplåtsområdet och höghållfast tunnplåt, där en stark marknadsposition kan uppnås. 

(Årsred. 2005) Dessa produktgrenar har sedan utvecklats ytterligare mot vad SSAB kallar 

spetsprodukter inom kylda stål är detta slitstål och extremt höghållfasta konstruktionsstål 

och inom tunnplåtsområdet extra och ultra höghållfast tunnplåt. Denna satsning mot nisch-

produkter har varit givande och nischproduktförsäljning har stadigt ökat från 35% (2001) till 

att under första halvåret 2006 utgöra 57% av den totala omsättningen.  

 

Koncernen består idag utöver moderbolaget av fyra större dotterbolag: SSAB Tunnplåt och 

SSAB Oxelösund som utgör stålrörelsen, Plannja som vidareförädlar tunnplåt och Tibnor 

som fungerar som koncernens handelsföretag. Koncernens organisation illustreras av Figur 5 

nedan. 
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Figur 5. SSAB koncernens organisation. (Årsred. 2005) 

 

Globalt sett är SSAB ett relativt litet företag och svarar för omkring 1% av världsmarknaden, 

men har ett stark position på den nordiska marknaden. Dessutom är SSAB ledande på flera 

områden: inom spetsprodukterna på kylda stål är företaget världsledande och inom extra och 

ultra höghållfast tunnplåt är de en av de ledande aktörerna på den europeiska markanden. 

Sett till standardsortimentet så säljs 60% till den nordiska markanden. År 2002 hade SSAB en 

marknadsandel på över 50% inom detta segment i Norden, men andelen har sedan dess 

minskat. 

4.2 Strategisk analys 

I detta avsnitt presenteras SSAB analyserat ur ett strategiskt perspektiv med avseende på fö-

retagets makromiljö, dess mikromiljö, samt dess interna förutsättningar. 

4.2.1 Makromiljöanalys 

Sett till socio-kulturella krafter så kan det noteras att konsolideringar länge skedde regi-

onalt i stålbranschen, ett exempel på detta är de konsolideringar som skett mellan japanska 

bolag de senaste åren. Dock har den nya sammanslagningen mellan indiska Arcelor och 

franska Mittal, som skapade världens i särklass största stålbolag (DI, 060627), visat att bran-

schen går in i en ny internationell era. Den stadiga regionala efterfrågan inom Norden på 

SSAB:s traditionella lågteknologiska stålprodukter har inneburit en viss säkerhet för företa-

get, eftersom man på denna marknad varit ledande. På senare år verkar dock fosterlandskär-

lek fått ge vika för ”lägsta pris”-mentalitet hos kunderna, vilket har inneburit att denna kultu-
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rella kraft verkar mattas av. Traditionellt sett är stålindustrins tillväxt mycket beroende av 

tillväxten i industriproduktionen där Kinas utveckling under senare år har haft en viktig roll: 

bara under 2006 förväntas Kinas BNP öka med 11,3%. (SvD, 060718) Även industriproduk-

tionen i Tyskland som har legat lågt under senare tid har under 2006 börjat ta fart. De flesta  

analytiker spår att Kinas utveckling inte kommer att mattas av, men vissa varnar för att en 

avmattning av den kinesiska tillväxten kan vara att vänta efter OS i Peking 2008 (VA, 

060116). Under den senaste tiden har dock röster hörts om att en avmattning kan vara att 

vänta redan före detta (Nyhetsbyrån Direkt, 060809) men en störtdykning av den kinesiska 

ekonomin är i så fall inte att vänta utan snarare en mjuklandning (DI, 060802). 

 

De politiska och legala krafterna har minskat i styrka under senare år tillsammans med de 

ekonomiska krafter som existerat i form av tullbarriärer. Tidigare var den nationella stålin-

dustrin protektionistiskt skyddad genom skyddstullar och subventionering till den egna indu-

strin (DI, 060711). I dag har privatiseringarna nått långt och tullbarriärerna har minskat ge-

nom förhandlingar inom framför allt EU och världshandelsorganisationen WTO. De senaste 

WTO-förhandlingarna strandade dock, och ingen fortsatt utveckling mot frihandel är att 

vänta under det närmaste året (SvD, 060726). På längre sikt ser vi det dock som rimligt att 

frihandeln kommer att öka i takt med att globaliseringen tilltar.  

 

De ekologiska och fysiska krafterna har stor påverkan på stålproduktionen. Som exempel 

kan nämnas att SSAB:s stålproduktion regleras av så mycket som 200 olika miljövillkor (Års-

red. 2005). Dessa villkor reglerar bland annat utsläpp till luft och vatten, bullernivåer och 

regler för deponier. Harmonisering av miljölagstiftningen inom EU har på senare år lett till 

att de europeiska ståltillverkande företagen producerar på samma ekologiska villkor. På 

många områden är dock miljölagstiftningen hårdare i EU än i andra länder - EU har till ex-

empel förbundit sig att följa Kyotoavtalet, vilket bland annat USA inte har gjort. 

(SvD, 050302) Den viktigaste konsekvensen av Kyoto-avtalet är att de utsläppsrätter på kol-

dioxid som skapades har inneburit stigande elpriser, i och med att framför allt kolkraftsenergi 

fördyrades. Detta i kombination med avregleringen av den svenska elmarknaden 1996 har 

haft till följd att det svenska elpriset har mer än fördubblats. För energikrävande industrier 

som metallbranschen i allmänhet, och SSAB i synnerhet, har detta inneburit ökade kostnader 

och därmed försämrade konkurrensvillkor. 
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Teknologiska krafter kan initialt uppfattas som orelevanta i stålbranschen med tanke på 

industrins höga mognad. Sanningen är dock att hälften av dagens stålmaterial inte fanns för 

tio år sedan eftersom det i branschen sker en kontinuerlig utveckling och förbättring av olika 

stålvarianter (Wikipedia, 060801). Detta är särskilt relevant för SSAB med sin uttalade strate-

gi att fokusera på nischprodukter. Utvecklingen av dessa högteknologiska stålsorter förutsät-

ter hög teknisk kompetens inom företaget, vilket är ett område SSAB har visat sig vara starka 

inom. Denna styrka borde ge SSAB ett övertag vid teknologiska genombrott och innebära 

att företaget är väl rustat att hantera tekniska förändringar i sin produktion. 

Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis kan sägas att stålbranschen som tidigare varit präglad av ett mer regi-

onalt tänkande nu verkar gå in i en era där kulturella aspekter inte har samma inverkan, både 

vad gäller konsolideringar och kundernas inköp. En liknande utveckling kan ses inom miljö-

reglering och tullar, där utveckling går mot harmonisering av lagar och frihandelsområden, 

en utveckling som dock kommit olika långt i olika delar av världen. Vidare påverkas bran-

schen mycket av industritillväxten, där Kina idag fungerar som ett starkt draglok. Vissa sig-

naler tyder dock på att denna tillväxt kan mattas av något som då kan komma att påverka 

efterfrågan på stål. Ser man till de teknologiska drivkrafterna så sker en ständig utveckling 

mot nya material inom branschen.  

4.2.2 Mikromiljöanalys 

Efter att ha genomfört en noggrann analys av SSAB:s omvärld kunde det bland annat kon-

stateras att stålbranschen har utvecklats från att vara regionalt orienterad till att bli allt mer 

globaliserad. Bland annat denna utveckling kommer att utredas närmare nedan i analysen av 

SSAB:s mikromiljö. 

Existerande konkurrens 

Den nu rådande utvecklingen i branschen är en hög grad av konsolidering med ett litet antal 

dominerande jätteproducenter som resultat. Den senaste stora konsolideringen skedde i år 

mellan de två stålproducenterna Mittal och Arcelors som tillsammans bildade världens i sär-

klass största stålbolag Arcelor-Mittal (DI, 060627). I jämförelse med detta enorma företag 

med en årsproduktion på närmare 110 miljoner ton stål (Fortune, 060631) är SSAB en 
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mycket liten aktör med sina 980 000 ton, motsvarande 

mindre än 1% av den globala stålkonsumtionen (se Figur 

6 till höger). Den bakomliggande orsaken till konsolide-

ringstrenden är att stålproducenterna främst söker främst 

stordriftsfördelar (Economist, 060629) och möjlighet att 

ersätta kapacitet i högkostnadsländer med produktion i till 

exempel Brasilien och Kina (Fortune, 060631). På grund 

av sin storlek har SSAB varken möjlighet eller intention 

att följa sina konkurrenter och söka konsolideringsmöj-

ligheter, utan har istället som mål att skapa en så fram-

gångsrik och lönsam nischposition som möjligt. 

 

En stor del av SSAB:s försäljningen av standardstål sker till den nordiska marknaden, på vil-

ken SSAB har en logistisk fördel genom sin geografiska närhet till kund vilket innebär både 

kortare ledtider och lägre leveranskostnader. Trots detta kan SSAB med sina små volymer 

inte nå samma stordriftsfördelar som de större konkurrenterna i detta segment, vilket inne-

bär att detta är en mycket konkurrensutsatt marknad för företaget. Detta visar sig också i att 

försäljningen av standardstål har vikit på senare år, vilket bland annat innebar att SSAB:s to-

tala stålleveranser minskade med 7% under 2005. Standardstålet står fortfarande för en stor 

del av verksamheten, men nischstrategin är att genom differentierade produkter minska den 

existerande konkurrensen och höja de egna marginalerna. 

 

Genom att också de kinesiska tillverkarna har valt att satsa på att tillverka stora volymer i 

stället för högkvalitativt stål har detta lämnat utrymme för SSAB att ta sig in även på den 

snabbt växande kinesiska markanden. (060718, SvD; Årsred. 2005). Den internationella stål-

organisationen IISI spår dock en global avmattning från 2006 års höga tillväxt på 7,3% till en 

tillväxt på 4-5% under de närmaste fem åren (DI, 060429). Utöver denna tillväxt tror vi att 

marknaden för högteknologiskt stål har ytterligare potential, på grund av mer kundspecifika 

förutsättningar. Till exempel efterfrågas nischprodukterna till stor del av gruvindustrin, som 

på grund av förstärkta råvarupriser och historiskt låga investeringar omsätter stora mängder 

specialstål. Nischprodukterna efterfrågas också av bland annat bilindustrin, som utnyttjar 

specialstålets egenskaper för att förbättra konstruktionsstyrkan och samtidigt minska total-

Figur 6: Global stålkonsumtion. 
(SSAB:s årsred. 2005) 
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vikten hos bilar. Denna relativt höga tillväxttakt kommer att innebära att konkurrensen mel-

lan de olika stålproducenterna inte kommer att upplevas vara hård, eftersom företagen kan 

öka sin omsättning utan att behöva ta marknadsandelar från varandra. 

 

Slutsatsen blir att SSAB:s standarprodukter verkar på en stark konkurrensutsatt marknad där 

de större konkurrenter vinner mark, eftersom SSAB inte kan uppnå de stordriftsfördelar 

som dessa aktörer har. Konkurrensen på markanden för SSAB:s nischprodukter är dock be-

tydligt mindre, framför allt på grund av företagets starka ställning som europaledande och 

världsledande för de två viktigaste nischkategorierna. Dessutom förväntar vi oss att tillväxten 

för högteknologiskt stål kommer att vara fortsatt stark under de närmaste åren, både på 

grund av stålmarknadens generella utveckling och nischkategoriernas goda förutsättningar. 

Nya aktörer 

Sett till branschen som helhet så är ståltillverkning en mycket kapitalkrävande verksamhet, 

vilket är ett betydande etableringshinder för nya aktörer. Ett exempel på de höga etablerings-

kostnaderna är stålföretaget Mittals investering i en ny fabrik uppgår till fem miljarder euro 

(Hufvudstadsbladet, 060708). I kontrast till detta har Kina på senare år utvecklats till värl-

dens största stålproducent med 40% av stålproduktionen där flertalet av producenterna är 

nya (SvD, 060622), vilket visar att nya aktörer kan etablera sig. De stora aktörerna söker ofta 

stordriftsfördelar medan SSAB satsar mer mot att utveckla sina nischprodukter. Därmed får 

man inte det etableringshinder som stordriftsfördelar kan utgöra, men genom att satsa mer 

på differentierade produkter än standardprodukter har SSAB skapat etableringshinder gent-

emot andra företag som skulle kunna tänkas vilja ta sig in på nischmarkanden.  

 

SSAB har genom sin nischstrategi även lyckats skapa ett starkt varumärke inom dessa områ-

den, vilket är svårt för både nya och befintliga konkurrenter att konkurrera med. Genom att 

satsa på mer komplicerade produkter som kräver mycket kompetens har företaget också 

skapat barriärer genom inlärningseffekter. I linje med denna utveckling har SSAB satsat 

mycket på att utveckla produkter i samarbete med sina kunder, vilket borgar för att omställ-

ningskostnaderna för kunden att byta leverantör blir höga.  
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Sammantaget kan sägas att stora etableringshinder mot nya aktörer finns redan idag. Ett visst 

hot från nya aktörer kan dock ändå skönjas, framförallt från Kina. SSAB:s strategi att fokuse-

ra på högteknologiska nischprodukter borgar dock för att stärka etableringshindren och 

stänga ute nya aktörer från sin markand.  

Leverantörernas förhandlingsförmåga 

För SSAB står kostnaderna för insatsvarorna till ståltill-

verkningen för den enskilt största delen av företagets kost-

nader, se Figur 7. Skiftningar i förhandlingsförmågan kan 

därför få stort utslag på resultatet för SSAB. Den viktigaste 

råvaran vid tillverkningen av stål är järnmalm men 20% av 

produktionen sker från återvunnet stål (Årsred 2005). Kina 

är världen största producent av järnmalm, och samtidigt en 

av de största stålproducenterna och står för 40 % av all 

produktion. (SvD, 060622) Detta skulle kunna föranleda 

tanken att Kina därför är en oerhört viktig och stark leve-

rantör. Dock är det så att Kinas egna järnmalm inte täcker 

behoven för stålproduktionen, och under 2003 gick Kina om Japan och blev även världens 

största järnmalmsimportör. Den internationella handeln med järnmalm domineras istället av 

de tre gruvbolagen: Brasiliens Vale do Rio Doce samt anglo-australiska BHP Billiton och Rio 

Tinto (SvD, 060316). Kinas ökande behov av järnmalm har 

varit en starkt bidragande orsak till den stora prisökningen på 

järnmalm som skett under senare år, bara under 2005 steg pri-

set på järnmalm med 71 % (se Figur 8 till vänster). Med bak-

grund av sin stora import och i egenskap av järnmalmsprodu-

cent har Kina i år försökt påverka priserna och förhindra yt-

terligare höjningar av priset på järnmalm. Det är dock idag de 

tre andra gruvjättarna som i praktiken bestämmer priset och 

dessa drev trots Kinas protester i början av året ensamma ige-

nom en höjning av priset på 19%. På längre sikt spås dock de 

snabba prisuppgångarna minska. Priserna förväntas fortfaran-

de att öka men Kinas järnmalms produktion tros öka betydligt 

Figur 8. Den senaste tidens 
stålprisutveckling. 
(Årsred. 2005) 

Figur 7. Kostnadsstrukturen för 
SSAB. (Årsred. 2005) 
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de kommande åren, något som kommer göra att tillgången på järnmalm ökar (VA, 060116).  

 

Efter järnmalm är SSAB:s viktigaste råvara kol som reducerar syre ur järnmalmen samt an-

vänds vid energitillverkning. Under 2005 steg även priserna på denna råvara, vilket för SSAB 

innebar en höjning på ca 40% i svenska kronor (Årsred. 2005). Under 2006 har priset fort-

satt att öka men inte i samma utsträckning och årets kolavtal gör att prisökningen i år landar 

på 15% i svenska kronor. (halvårs). På längre sikt spås att den stora ökningen i kolpris är 

över då, och precis som för järnmalm är det Kina som ligger bakom detta då Kina har stora 

kolfyndigheter som nyss har börjat tas i bruk (VA, 060116). 

 

SSAB verkar i en elintensiv bransch och känner därför av de höga priser på el som gäller i 

Sverige. Vd Olof Faxander ser det som ett problem att den avreglerade markanden enligt 

honom inte fungerar. (DN, 060612) SSAB har dock till viss del kunnat tackla detta problem 

genom att mycket energi återanvänds och företaget är idag till 50% självförsörjande. Företa-

get arbetar även aktivt på att bli än mer energisnåla (Årsred. 2005) SSAB har också hållit sig 

inom sin tilldelade kvot för utsläppsrätter vilket inneburit att företaget inte dragit på sig några 

extra kostnader för dessa, vilket annars har varierat mycket i pris under året. (DI, 060705) Då 

regeringen inte kommer att minska utsläppsrätterna under perioden 2008-2012 (VA, 060529) 

samtidigt som SSAB aktivt arbetar för att minska sina koldioxidutsläpp (Årsred. 2005) kom-

mer inte handel med utsläppsrätter bli en kostnad för SSAB de närmaste åren. EON signale-

rar också att de tror på sänkta priser framöver, en marginell sänkning, men ändock en 

minskning från dagens rekordnivåer (GP, 060804). 

 

Att leverantörerna har en stark position när det gäller priset på SSAB:s råvaror kan inte för-

nekas. Genom sin litenhet har SSAB inga egentliga utsikter att påverka priset från leverantö-

ren, utan fungerar i praktiken som en så kallad price-taker. SSAB ser dock positivt på den 

senaste radens företagskonsolideringar inom stålbranschen, som idag är klämd mellan råva-

ruleverantörer och kunder som verkar i betydligt mer konsoliderade branscher som exem-

pelvis bilbranschen. Stärks stålbranschens styrka på en global basis gentemot leverantörerna 

gynnas även ett litet företag som SSAB. Att utbudet på marknaden för järnmalm och kol 

väntas öka borgar för att prisutvecklingen inte kommer att vara lika stark i fortsättningen. 
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Vidare försöker SSAB på de områden de kan, närmare bestämt för kol och elinköp, minska 

sitt beroende av dessa leverantörer genom egna insatser. 

Kundernas förhandlingsförmåga 

SSAB:s kunder återfinns framför allt inom gruvindustrin, bilindustrin med både lastbilar och 

kranbilar, samt fraktindustrin för container. Som tidigare nämnt tror SSAB att konsolide-

ringstrenden kommer att stärka stålindustrin gentemot dess kunder. Att stålindustrin har re-

lativt stor makt gentemot sina kunder visas genom att när stålpriserna under första halvan av 

2005 vände neråt ströp de stora producenterna som Arcelor, Corus och Thyssen Krupp sin 

produktion för att vända denna utveckling, varpå priserna snart vände uppåt igen (VA, 

060116). Kundernas relativt svaga förhandlingskraft tar sig också uttryck hur stålföretagen 

låter ökande råvarupriser avspeglas i försäljningspriset till kund (Årsred. Mittal). Att SSAB 

under året 2005 trots skenade råvarupriser kunde öka sina marginaler tyder också på en stark 

förhandlingsförmåga gentemot sina kunder. En hypotes i linje med utbud-efterfrågan-

modellen är också att den senaste tidens höga efterfrågan generellt har inneburit att stålpro-

ducenterna har kunnat utnyttja sin plötsligt starka position för att höja sina marginaler på 

bred front. 

 

SSAB:s fokusering på tillverkning av nischprodukter som i många fall är marknadsledande 

bör skapa en styrkeposition gentemot kunderna, varför kundernas förhandlingsförmåga fås 

ses som låg. Trots de stora stålproducenternas ansträngningar att styra priserna så har både 

utbud och efterfrågan på stålmarknadens standardsortiment varit väldigt turbulent och där-

igenom förskjutit förhandlingsmakten mellan kunder och stålproducenter. (DI, 060506)  För 

SSAB:s spetsprodukter har utvecklingen varit jämnare, vilket också gör att svängningar i pris 

på dessa produkter är betydligt blygsammare. Nischprodukter är mer kostsamma att tillverka 

men ger också SSAB möjlighet att ta ut ett högre pris, vilket företaget verkar ha lyckats bra 

med eftersom SSAB har de högsta marginalerna i branschen. (Årsred. 2005) Inom många av 

sina nischprodukter har SSAB dessutom ett väldigt bra rykte och likställs med hög kvalitet 

(Ibid.) vilket innebär att förhandlingskraften gentemot sina kunder borde förstärkas, även 

om detta innebär att högre priser måste rättfärdigas av en betydligt högre kvalitet och där-

med livslängd på produkten. Även genom att satsa mycket på att utveckla nya produkter i 

samarbete med sina kunder (Ibid.) förbättrar SSAB sin förhandlingskraft. Möjligheten att år 
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efter år kunna ta ut högre priser av sina kunder begränsas dock av kundernas ekonomiska 

utveckling, eftersom allt för höga stålpriser på sikt kan orsaka att hela industrins tillväxt 

bromsas in.  

 

Slutsatsen av detta resonemang blir att stålproducenterna har en relativt stark förhandlings-

kraft gentemot sina kunder, vilket SSAB idag kan dra nytta av i sin prissättning. Denna 

maktbalans skiftar för standardprodukterna, men genom sin satsning på högkvalitativa 

nischprodukter och utvecklingssamarbeten tillsammans med kund har SSAB på detta områ-

de stärkt sin position ytterligare. Ett orosmoment är dock att om kundernas lönsamhet skulle 

svikta vid exempelvis en kraftig avmattning av tillväxten, så kan stålföretagen förlora sin 

maktposition och få svårare att föra över ökade kostnader till kunden. Att kunderna måste 

ha utrymme att gå med vinst sätter därmed en gräns för hur höga priser företagen kan ta av 

sina kunder. 

Substitut 

Generellt sett kan stålindustrin anses vara mycket motståndskraftig mot substitut. I en 

mängd branscher är olika former av stål en förutsättning för verksamheten. I bilindustrin har 

dock både plast och aluminium nämnts som tänkbara utmanare till stålet, men hittills har 

höghållfasthetsstål visat sig ge bättre säkerhet, prisvärdhet och mindre miljöpåverkan. 

(worldsteel.org, 060801) Det främsta hotet kommer dock från aluminium som i särskilda 

situationer kan uppfylla samma funktioner som stål. Detta hot är dock inte överhängande 

eftersom aluminium fortfarande är för dyrt och för energikrävande att framställa i stora 

mängder. Genom sin nischstrategi med fokusering på komplicerade stålprodukter har SSAB 

ytterligare minskat exponeringen mot substitut. Att företaget i högre utsträckning än tidigare 

dessutom skräddarsyr produkter i samarbete med sina kunder innebär ett steg i riktning från 

att konkurrera enbart med materialegenskaper till att även tävla med situationsspecifika ser-

vicetjänster.  

 

Av detta kan vi dra slutsatsen att SSAB:s produkter kan anses vara så gott som ohotade av 

substitut i dagsläget. På längre sikt kan dessa hot dock bli mer påtagliga om omställnings-

kostnaderna minskar eller nya teknologier kan göra att dessa produkter upplevs som prisvär-
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da alternativ. Kundernas intresse att hitta nya alternativ bör också bli större om den nuva-

rande stålprisökningen fortsätter. 

4.2.3 Intern företagsanalys 

Årets löneförhandlingar med fackförbundet Metall slutade med ett centralt avtal om löneök-

ningar på 2,3%, men missnöjet har grott bland personalen både eftersom företaget har gjort 

stora vinster och då ledningens löner under 2005 höjdes med 10%. (060706, SvD)  Detta 

missnöjde kan innebära att kommande avtalsförhandlingarna blir hårdare med krav på kraf-

tigt höjda löner från fackförbunden. SSAB har dock uttalat sin avsikt att genom kontinuerli-

ga investeringar i robotteknik och allmänna rationaliseringar utveckla processautomationen i 

produktionen för att förbättra utnyttjandegraden samt minska exponeringen mot framtida 

löneökningar (Årsred. 2005). Dock finns tror vi det en viss risk att dessa rationaliseringar kan 

motverkas av att en missnöjd personal anstränger sig mindre.  

 

Humankapitalet är också en viktig förutsättning för SSAB:s fortsatta utveckling. Demografin 

inom företaget med många tjänstemän som närmar sig pen-

sionsåldern, enligt Figur 9 till vänster, innebär att företaget 

inom kort kommer att förlora arbetskraft med lång erfaren-

het och god kompetens. Av detta skäl är det särskilt viktigt 

med lyckade insatser att attrahera ny och kompetensstark 

arbetskraft. Framför allt vidareutvecklingen av den etablera-

de nischstrategin med högteknologiska och komplexa stål-

produkter förutsätter en  kontinuerlig rekrytering av högut-

bildad arbetskraft. Detta görs bland annat genom SSAB:s 

samarbete med flera tekniska högskolor i landet (DN, 

060612), samt genom att producera intresseväckande in-

formationsfilmer om metallindustrin. 

 

I syfte att behålla och ytterligare utveckla den starka positionen inom nischprodukterna 

slitstål och extremt höghållfasta konstruktionsstål kommer SSAB under 2006 att bland annat 

investera 1000 MSEK i att öka produktionskapaciteten i Oxelösund. (Årsred. 2005) Dessut-

om investeras 100 MSEK i en distributionscentral i Kina för att utnyttja landets starka efter-

Figur 9. Åldersfördelningen 
för SSAB:s personal. 

(Årsred. 2005) 
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frågan på specialstål. Som Figur 10 nedan illustrerar har företaget investerat stora summor i 

anläggningstillgångar under de senaste åren, närmare 1000 MSEK årligen. Ytterligare inve-

steringar kommer dock att vara nödvändigt för att försvara sig mot konkurrenter, särskilt 

med tanke på att utveckling och tillverkningen av nischprodukter förutsätter hög kompetens 

och en tekniskt avancerade maskinpark. 

 

Eftersom SSAB:s valda nischstrategi bygger på ett tekniskt 

avancerat stål är det viktigt att bevisa den egna kompetensen 

för kunderna genom att kontinuerligt utveckla nya avancera-

de produkter. (Årsred. 2005) Detta har SSAB lyckats försäkra 

sig om genom att lansera flera nya högteknologiska produk-

ter, bland annat Domex900 avsett för tunga transporter och 

lasthantering. En ny serie kallvalsade höghållfasta stål för 

rullformning är också under utveckling, med namn som Do-

col1500, Dogal 1000 PDX och Weldox 1300. Utöver denna 

lansering av nya produkter arbetar företaget dessutom med 

att förbättra de redan storsäljande produkterna för att behålla 

det tekniska försprånget. Bland annat uppgraderas för närvarande det starka varumärket 

Hardoxs olika produkter för att tillgodose kunders önskningar för att förbättra planheten på 

både tunn och bred plåt. 

 

Ledningen för SSAB har sedan en tid tillbaka definierat ett antal finansiella riktlinjer som 

verksamheten ska efterfölja. Detta initiativ är särskilt viktigt i ett företag som SSAB på grund 

av att verksamheten är starkt beroende av konjunkturen och för att enskilda investeringspro-

jekt inom stålrörelsen kan vara mycket stora. (Årsred. 2005) Till exempel definieras två av 

dessa finansiella mål som att nettoskuldsättningsgraden ska uppgå till 30%, samt att räntabili-

teten på eget kapital efter skatt under en konjunkturcykel ska vara minst 6 procentenheter 

högre än den tioåriga statsobligationsräntan. För att även framstå som ett attraktivt invester-

ingsalternativ för kapitalplacerare finns även en utdelningspolicy om att utdelningarna över 

en konjunkturcykel långsiktigt ska utgöra ca 50% av vinsten efter skatt.  

 

Figur 10: Företagets avskrivningar 
de senaste åren. (Årsred. 2005) 
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Den störste enskilda ägaren av SSAB är, enligt Tabell 1, nedan Industrivärden som kontrolle-

rar 20,4% av rösterna i företaget, medan andra storägare utgörs av framför allt kapitalstarka 

aktiefonder från olika banker (Årsred. 2005). Detta innebär att SSAB inte har en majoritets-

ägare som även under turbulenta tider kan borga för långsiktighet och trygghet. Med en så 

stor andel av aktierna exponerade på aktiemarknaden misstänker vi att SSAB istället måste 

handskas varsamt med aktieägares och analytikers förväntningar även på kort sikt, vilket kan 

inskränka företagets handlingsfrihet i framför allt investeringssituationer. 

 

Tabell 1. De största aktieägarna i SSAB. (Årsred. 2005) 

Som en sammanfattning av den interna analysen kan sägas att SSAB troligen kommer att få 

högre personalkostnader men genom rationaliseringar i produktionen bör kostnadseffekten 

av detta bli noll eller till och med positiv. Stora pensionsavgångar de kommande åren mot-

verkas genom en intensiv satsning på att hitta ny och välutbildad arbetskraft. Detta är viktigt 

då kompetensen inom företaget är centralt i den nischstrategi som valt. SSAB har hittills 

lyckats bra med produktutveckling och genom satsningen på att försäkra sig om kompetent 

personal även i framtiden bör teknisk utveckling kunna fortsätta vara en styrka inom företa-

get.  

4.3 Sammanfattning av insikter 

Sammanfattningsvis kan sägas att nischstrategin ger upphov till en rad fördelar för företaget. 

Det är också en strategi som SSAB genom ett starkt varumärke och framgångsrik produktut-
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veckling har alla möjligheter att fullfölja. Företagets styrkor kan därför till stor del hänföras 

till denna strategi, samtidigt som det är en strategi som ofrånkomligt kräver stora och kost-

samma investeringar. Nischstrategin med mer tekniskt komplicerade produkter gör dock fö-

retaget mer beroende av personalens kompetens och insatser varför ett missnöje hos perso-

nalen vid en låg löneutveckling kan ge stor inverkan på verksamheten. Sortimentet av stan-

dardstål som SSAB till skillnad från sina konkurrenter inte kan producera med stordriftsför-

delar kommer att vara en akilleshäl innan nischstrategin fullföljt helt. Detta då företaget i 

längden inte kan konkurrera framgångsrikt på en marknad där priset är den viktigaste faktorn 

för kunden utan att ha konkurrenternas stordriftsfördelar, samtidigt som det tar fokus från 

nischstrategin. En styrka oberoende av strategivalet är den finansiella disciplin som företaget 

historiskt har uppvisat, då den inger förtroende på aktiemarkanden att de uppställda finansi-

ella målen kommer att uppnås.  Detta är särskilt viktigt då företaget inte har någon majori-

tetsägare som kan säkra företagets långsiktiga trygghet. 

 

Möjligheterna i omvärlden är en ökande marknad för just de nischprodukter som efterfrå-

gans av företagets kunder. Andra möjligheter härrör främst till utsikten att stålpriserna ökar 

vilket ger möjlighet för SSAB att höja sina priser, samtidigt som råmaterialpriserna ökar i en 

betydligt mindre takt. Ett hot är dock att det finns risk att situationen blir den omvända,  det 

vill säga en framtid med negativ stålprisutveckling på grund av avmattningar i industrin, sam-

tidigt som råvarupriserna fortsätter öka. På längre sikt kan också konkurrensen från substi-

tutmaterial komma att öka. En risk är också att de investeringar som krävs både för att ut-

veckla produktionskapacitet och utveckla nya produkter blir mer omfattande än väntat på 

grund av nischprodukternas ökande komplexitet. Ytterligare en faktor som vi uppfattar som 

ett hot är om enskilda satsningar på nischprodukter slår fel och inte levererar den förväntade 

lönsamheten, vilket blir särskilt känsligt med nischsortimentets ökande andel av den totala 

omsättningen.  

 

För att sammanfatta ovanstående resonemang och strukturera de olika faktorerna i hur de 

förväntas påverka företaget utför vi en SWOT-analys som sammanfattas i Figur 11 nedan. 
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Figur 11: SWOT-analys av SSAB:s verksamhet. 

Med utgångspunkt från den strategiska analysen i allmänhet och ovanstående punkter i syn-

nerhet kommer vi att föra ett resonemang om hur SSAB:s verksamhet kan utvecklas under 

de närmaste åren. Eftersom kassaflödesvärderingen i praktiken utgår från ett begränsat antal 

faktorer fokuseras diskussionen på de fem huvudområdena omsättning, kostnad för sålda 

varor, investeringar, avskrivningar samt förändringar av rörelsekapitalet.  

Omsättning 

Utvecklingen på stålmarknaden ser ljus ut den närmsta framtiden. Vi tror på en stark tillväxt 

för högteknologiska nischprodukter, vilken dock delvis mattas av för SSAB:s del på grund av 

att nischstrategin inte är helt genomförd. Med 43% procent av sina varor på den konkur-

rensutsatta standardstålmarknaden, där vi tror att SSAB kommer fortsätta att tappa mark-

andsandelar, kommer inte utvecklingen för SSAB att komma upp i den globala tillväxten på 

7,3% som IISI spår för 2006. Vi tror istället att den stannar på ca 4% för 2006 och att om-

sättningstillväxten minskar på grund av standardsortimentet även under kommande år. Sam-

tidigt ser vi fog för de signaler som pekar på en avmattning av Kinas ekonomi, vilket leder 

till att vi tror att världsekonomin kommer att mattas av något, särskilt efter OS i Peking 

2008. Trots att nischprodukterna kommer stå för en allt större del av omsättningen de 



SSAB – stålman eller järnankare? 

 - 39 - 

kommande åren drar vi ner prognosen för omsättningstillväxten ytterligare under kommande 

år. 

Kostnad sålda varor 

I vår analys utgår vi från att kostnaderna för råvaror som järnmalm och kol kommer att öka, 

men i en lägre takt än tidigare framför allt på grund av ett ökat utbud från Kinas tilltagande 

utvinning. Vi utgår även från att SSAB kommer få svårt att hålla sina lönekostnader nere i 

framtiden, framför allt med tanke på att företaget är beroende av att anställa kompetent per-

sonal. Dock motverkas båda dessa kostnadsökningar till viss del av företagets pågående arbe-

te med att rationalisera verksamheten och vidta energibesparingsåtgärder. 

 

Både genom att SSAB fortsätter renodla sin nischstrategi och genom att vi tror stålbran-

schens förhandlingsförmåga mot kunder förstärks bör bruttomarginalen kunna förbättras. 

Detta innebär att vi beräknar att omsättningstillväxten till en början kommer att vara högre 

än motsvarande ökning av kostnaderna. Vi tror dock inte att denna förändring kommer att 

vara dramatisk då höjda stålpriser, eventuellt i kombination med en konjunkturnedgång, 

kommer påverka kundernas lönsamhet och deras förmåga att konsumera stål i samma ut-

sträckning. Detta sätter slutligen en gräns för hur mycket priserna kan öka och på längre sikt 

tror vi att utvecklingen med en ständigt ökande bruttomarginal kommer att avstanna. Av 

denna diskussion drar vi slutsatsen att både SSAB:s omsättning och kostnad för sålda varor 

på längre sikt kommer att öka i ungefär samma takt. 

Investeringar 

Under 2006 kommer SSAB att investera närmare 1100 MSEK i verksamheten för att fram-

för allt öka produktionskapaciteten för nischprodukterna. Som påpekat tidigare har företaget 

årligen investerat ca 1000 MSEK sedan 2001, vilket vi antar till största delen har varit ersätt-

ningsinvesteringar. För att fortsätta utveckla den uttalade nischstrategin med både utveckling 

och produktionskapacitet för ytterligare högteknologiska produkter antar vi att de årliga in-

vesteringarna kommer att öka. Investeringarna för 2006 är redan beslutade att uppgå till 

1100 MSEK och för de två efterföljande åren antar vi att investeringarna ökar med ytterliga-

re 400 MSEK till totalt 1500 MSEK, i syfte att utveckla kapaciteten för de högteknologiska 

nischprodukterna. För återstoden av prognosperioden beräknar vi att investeringarna ökas 
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med ytterligare 200 MSEK till totalt 1700 MSEK både som en konsekvens av en tilltagande 

fokusering på specialstålskapacitet samt tilltagande kostnader för forskning och utveckling.  

Avskrivningar 

De årliga avskrivningar har historiskt sett varit något högre än investeringarna på ca 1000 

MSEK, vilket innebär att de totala anläggningstillgångarna har minskat de senaste åren. Om 

denna utveckling hade fortsätt skulle det innebära att avskrivningarna borde minska i takt 

med att tillgångsbasen reduceras. Med 2005 års siffror om materiella tillgångar om 7651 

MSEK och avskrivningar på 951 MSEK har den genomsnittliga livslängden på maskinpar-

ken varit ca åtta år. Om samma avskrivningstid används på de ytterligare investeringar som 

vi förutspår kommer genomföras innebär det en ökning av de totala avskrivningarna. För 

investeringarna under 2007 och 2008 utgår vi från att avskrivningarna ökar med 60 MSEK, 

samt att de för de årliga investeringarna om 1700 MSEK ökar ytterligare 30 MSEK. 

Förändringar i rörelsekapital 

Rörelsekapitalets förändringar under de kommande åren är mycket svåra att uppskatta. Ef-

tersom vi inte har någon information som kan motivera en uppskattning av hur likvida me-

del i kassa och bank samt kortfristiga skulder och fordringar kommer att påverkas väljer vi 

att lämna dessa uppgifter oberäknade. Denna post i kassaflödesanalysen är också den som 

minst påverkar det slutgiltiga värdet. I vårt fall med SSAB som studieföretag ger en hypote-

tisk förändring i rörelsekapitalet med -50 MSEK årligen en skillnad på endast 0,02% i det 

slutgiltiga företagsvärdet. Med tanke på att dessa eventuella förändringar är så pass små att 

de endast marginellt påverkar det slutgiltiga företagsvärdet anser vi att denna förenkling inte 

försämrar uppsatsens resultat. 

4.4 Prognostisering av kassaflöden 

Efter att ha genomfört en grundlig analys av SSAB:s strategiska förutsättningar återstår att 

bedöma hur dessa i praktiken kan påverka företagets framtida utveckling. Enligt diskussio-

nen i Kapitel 3.1 utgår den fundamentala analysen från att den strategiska analysen ska ge en 

uppfattning om företagets framtida förutsättningar. För att kunna utnyttja dessa insikter i en 

företagsvärdering kan därför prognoser av företagets framtida balans- och resultaträkningar 

ställas upp. 
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Prognostiserat fritt kassaflöde 

Med bakgrund av den strategiska analysen resonemang har vi skapat en prognos över de kas-

saflöden vi uppskattar SSAB:s verksamhet kan generera de närmaste åren. Utifrån diskussio-

nen i Kapitel 4.2.2 om SSAB:s framstående position på en marknad som förväntas vara fort-

satt viktig utgår vi från att företaget fortsätter verksamheten enligt ”going concern”, alltså i 

evig tid. Med utgångspunkt i att en konjunkturcykel i stålbranschen normalt varar i ungefär 

fem år kommer företagets utveckling att prognostiseras fram till och med år 2010. Dessa val 

hoppas vi ska bidra till ett verklighetstroget resultat.  

 

(MSEK) 2005A 2006E 2007E 2008E 2009E 20010E Slutv.
Omsättning 27 804 28 916 29 784 30 230 30 684 31 144 31 456
Tillväxt (%) 4,0% 3,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,0%

Kostnad sålda varor -22 069 -23 172 -23 520 -23 755 -23 993 -24 233 -24 475
Tillväxt (%) 5,0% 1,5% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

EBITDA 5 735 5 744 6 264 6 475 6 691 6 911 6 981
Avskrivningar -951 -1 000 -1 060 -1 060 -1 090 -1 090 -1 090

EBIT 4 784 4 744 5 204 5 415 5 601 5 821 5 891
Skatt (30%) på EBIT -1 423 -1 561 -1 625 -1 680 -1 746 -1 767

Investeringar -770 -1 100 -1 500 -1 500 -1 700 -1 700 -1 700
Avskrivningar 951 1 000 1 060 1 060 1 090 1 090 1 090

Förändring rörelsekapital 0 0 0 0 0 0 0

Fritt kassaflöde 4 965 3 221 3 203 3 351 3 311 3 465 3 513

Kassaflödesanalys

 

Figur 12: Den slutgiltiga kassaflödesvärderingen. 

Det slutgiltiga värdet bestämdes med följande antaganden: 

� Vi gör ett antagande om en tillväxttakt på 1% årligen för SSAB på lång sikt. Denna 

siffra kan kanske tyckas låg med tanke på att SSAB i framtiden bör ha renodlat sin 

verksamhet mot nischprodukterna. Vi tror dock inte att industriproduktionen kom-

mer att fortsätta på dagens rekordnivåer, där vissa år också kan innebära en stagna-

tion eller eventuell tillbakagång tas med i beräkningen. Sammantaget tror vi dock på 

en positiv utveckling för SSAB. Hoten från substitut kommer i framtiden att öka då 

andra material kan komma att bli ett mer realistiskt alternativ, detta är en faktor som 

också påverkar SSAB:s omsättningsökning negativt. 

� Övriga variabler antas vara oförändrade från det sista året i modellen, 2010. 
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Kalkylränta 

För att uppskatta en lämplig kalkylränta för nuvärdesberäkningen har WACC-metoden an-

vänts med följande antaganden: 

 

� Den genomsnittliga skattesatsen antas följa svensk bolagsbeskattning och uppskattas 

till 30%. 

� Företagets soliditet antas vara 30%. 

� Räntabiliteten på eget kapital bestäms till 8,5%, varav 4% är riskfri ränta och motsva-

rar räntan för en tioårig statsobligation, och 4,5% är riskpremien. 

� Skuldräntan uppskattas till 5,1%, beräknat på räntekostnader uppgående till 177 

MSEK och räntebärande skulder på 2294 MSEK. 

 

Dessa antaganden ger en beräknad kalkylränta på 7,1 %. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer det slutgiltiga företagsvärdet att presenteras som det bestäms enligt den diskonterande 

kassaflödesmodellen. Därefter kommer en känslighetsanalys att avgöra vilka faktorer som mest påverkar det 

slutgiltiga värdet, för att ge mer insikt i hur modellen fungerar. 

5.1 Uppskattat företagsvärde 

Som redovisat i Kapitel 3.3 utgår den diskonterande kassaflödesmodellen från prognostise-

rade kassaflöden för att bestämma ett uppskattat värde på ett företag. Med de kassaflödes-

prognoser som presenterades i Figur 12 ovan och med den uppskattade kalkylräntan kan vi 

nu bestämma ett värde på SSAB. Genom att diskontera kassaflödena från 2006 till 2010 ges 

värdet från prognosperioden enligt: 
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+

+
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+

+

+

+
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= 3008 + 2795 + 2731+ 2521+ 2465+ SV MSEK 

 

De slutgiltiga värdet SV bestäms enligt: 

 

SV = 
)01,0071,0(

3513

−

= 86 714 

 

som diskonterat till nutid ger 

 

SV2006 = 
5

)07,01(

86714

+

= 61 677 

 

Summan av detta blir: 

 

3008 + 2795 + 2731+ 2521+ 2465+ 61 677 MSEK = 72 023 MSEK 
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Med denna beräkning uppskattar vi alltså SSAB:s företagsvärde till 72 023, vilket motsvarar 

278 SEK per aktie. Jämfört med marknadsnoteringen för företagets B-aktie (OMX, 060703) 

på 137 SEK innebär detta att aktien med utgångspunkt i vår analys är undervärderad och att 

potentialen är en uppgång med 103%. 

5.2 Känslighetsanalys 

För att avgöra hur känsligt detta slutgiltiga resultat är för förändringar i våra antaganden 

kommer även en känslighetsanalys att göras. I denna ökas och minskas en utvald faktor i 

kassaflödesanalysen medan alla andra antaganden är oförändrade. Den procentuella skillna-

den mellan det nya och det ursprungliga värdet ger därefter en indikation om hur stor påver-

kan våra subjektiva antaganden har för det slutgiltiga företagsvärdet.  

Värde Diff SEK Diff %

Omsättning -1% långsiktig tillväxt 263 -15 -5%

+1% långsiktig tillväxt 293 15 5%

Kostnad sålda varor -1% långsiktig tillväxt 290 12 4%

+1% långsiktig tillväxt 267 -11 -4%

Investeringar -25% långsiktiga investeringar 307 29 10%

+25% långsiktiga investeringar 249 -29 -10%

WACC -1% WACC 362 84 30%

+1% WACC 219 -59 -21%  

Figur 13: Känslighetsanalys för slutvärdet. 

Alla förändringar av parametrarnas värden har gjorts i beräkningen av det slutgiltiga värdet, 

eftersom slutvärdet ensamt står för 82% av företagsvärdet och därför har störst påverkan på 

aktievärdet. Av de olika faktorerna kan vi se att Weighted Average Cost of Capital, WACC, 

är den faktor som påverkar företagsvärdet mest, en förändring på 1% ger ett utslag på så 

mycket som +30% respektive -21% på det beräknade aktievärdet. 

 

Trots att slutvärdet står för huvuddelen av företagsvärdet har utvecklingen under den explici-

ta prognosperioden också stor inverkan på aktievärdet. En omsättningsförändring på 1% ger 

i slutvärdet endast en skillnad på 5%, eller 15 SEK, vilket initialt kan ge intryck av att denna 

parameter inte har så stor betydelse för företagsvärdet. Detta är dock inte fallet. Då progno-

sen för ett givet år är starkt relaterat till antaganden om föregående år är det intressant att 

undersöka vad som händer om vi konsekvent bedömer tillväxten som 1% högre respektive 

lägre per år under den explicita prognosperioden.  
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Värde Diff SEK Diff %
Omsättning -1% årligen t.o.m 2010 197 -81 -29%

+1% årligen t.o.m 2010 362 84 30%
Kostnad sålda varor -1% årligen t.o.m 2010 341 63 23%

+1% årligen t.o.m 2010 212 -66 -24%
Investeringar -25% årligen t.o.m 2010 284 6 2%

+25% årligen t.o.m 2010 272 -6 -2%

 

Figur 14. Känslighetsanalys för den explicita prognosperioden. 

Det vi då finner är att en sådan förändring ger en betydande förändring av aktievärdet. En 

konsekvent mer negativ syn, med en omsättningstillväxt på -1%, ger ett utslag på hela -29% 

och en konsekvent mer positiv uppskattning så mycket som +30%, se Figur 14. Investering-

arna som i slutvärdets känslighetsanalys visar en förändring på 10% av aktievärdet ger vid 

samma antagande för den explicita prognosperioden endast ett inflytande på 2%.  
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6 Slutsatser 

I detta kapitel kommer uppsatsens resultat att diskuteras på en mer övergripande nivå samt de huvudsakliga 

slutsatser som kunde dras. Avslutningsvis presenteras också en rad ämnen som är lämpliga för fortsatt forsk-

ning. 

6.1 Slutsatsdiskussion 

Som vi angav i rapporterns inledande kapitel är denna studies syfte att: 

 

”… utifrån en fundamental analys av SSAB och dess omvärld uppskatta ett 

värde på företaget med hjälp av den diskonterande kassaflödesanalysen. 

Vidare avser vi att jämföra detta värde med företagets rådande aktiekurs för 

att kunna dra slutsatser om vad eventuella skillnader kan bero på.” 

 

Som presenterades i det föregående kapitlet resulterade vår diskonterande kassaflödesanalys i 

ett aktievärde för SSAB på 278 SEK. Detta resultat är avsevärt högre än både aktuella re-

kommendationer från investmentbankerna Handelsbanken och Credit Suisse på 165 respek-

tive 220 SEK samt aktiemarknadens värdering på 137 SEK. Jämfört med det marknadsupp-

skattade värdet innebär vårt beräknade värde att aktien har en potential att stiga med närma-

re 100%, vilket förstås vore varje investerares dröm. Detta förutsätter dock att hela aktie-

marknaden instämmer i våra antaganden om SSAB:s ljusa framtid, vilket vi verkar vara rela-

tivt ensamma om med tanke på det faktiska aktievärdet. En viktigt insikt vi tar med oss till 

kommande företagsvärderingar är därför att under analysarbetets gång inte endast utgå från 

egna åsikter, utan även ta hänsyn till hur aktiemarknaden kan komma att tolka samma infor-

mation. 

 

Vad som kan konstateras är dock att vår undersökning visar att ett relativt verklighetstroget 

företagsvärde kan bestämmas av två amatörvärderare. Vidare kunde vi genom vår känslig-

hetsanalys fastställa att kassaflödesmodellen är känslig för svängningar i de antaganden som 

analysen bygger på. Framför allt upptäcktes att kalkylräntan som vi approximerade med 

Weighted Average Cost of Capital hade väldigt stor inverkan på det slutgiltiga resultatet. 

Därför råder vi andra amatörvärderare att ägna lika mycket ansträngning på denna faktor 
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som på att uppskatta framtida tillväxt och kostnadsförändringar. Dessutom utgjorde det 

slutgiltiga värdet så mycket som 80% av det beräknade företagsvärdet, vilket innebär att ak-

tiemarknaden har en investeringshorisont som sträcker sig betydligt längre än de fem år som 

utgjorde vår explicita prognosperiod. Att aktiemarkanden har gjort andra uppskattningar för  

beståndsdelarna i WACC-en samt gjort andra bedömningar om företagets utveckling på lång 

sikt kan därför till viss del ligga bakom de skillnader i värde som vår värdering gav upphov 

till.   

 

Ytterligare en aspekt som slog oss var att tillväxttakten för olika faktorer de närmaste åren 

inte analyserades ”stand-alone”. Generellt sett är förutsättningarna för ett givet år är till stor 

del ett resultat av historiska resultat, vilket innebär att de antaganden som gjorts för tidigare 

år starkt påverkar de slutsatser som dras kring utvecklingen detta år. Detta kedjeberoende, 

som kan liknas vid ”ränta på ränta-fenomenet”, visade sig i vår känslighetsanalys ha stor in-

verkan på det beräknade aktievärdet. Vår analys med en konsekvent mer positiv respektive 

negativ syn på utvecklingen för företagets omsättning och kostnader visade sig ha nästan lika 

stor inverkan på företagsvärdet som WACC-räntan. En aktiemarkand med en konsekvent 

mer pessimistisk syn än vad vi har kan därför vara en möjlig förklaring till att SSABs aktie-

värde idag är lägre än vårt framräknade värde. 

 

Hänsyn måste självklart även tas till framtida investeringar i en kassaflödesvärdering, men vår 

känslighetsanalys visar att denna faktor har en mycket mindre inverkan än de faktorer som 

diskuterats ovan. 

 

Av vår undersökning kan vi också konstatera att den strategiska analysen endast är en del av 

den fundamentala analysen som görs vid en företagsvärdering. En förklaring till skillnaden 

mellan vårt beräknade värde och aktiemarknadens kan därför vara en följd av de avgräns-

ningar som gjordes under studiens gång, där både finansiell och redovisningsanalys valdes 

bort. Med hjälp av dessa analyser hade vi eventuellt kunnat förbättra precisionen i våra anta-

ganden. Att översätta vår kvalitativa strategiska analys till kvantitativa uppskattningar visade 

sig också vara väldigt svårt, vilket kunde ha underlättas genom att använda både finansiell 

och redovisningsanalys som stöd. På samma sätt som användning av den fundamentala ana-

lysens alla moment hade kunnat ge mer nyanserade parametervärden skulle en komplettering 
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av kassaflödesvärderingen med andra värderingsmodeller kunnat ge värdefulla perspektiv i 

jakten på det sanna företagsvärdet. Under insamlandet av data fann vi också att mycket in-

formation var tvetydig, till exempel kunde olika faktorer tolkas att peka i olika riktningar och 

till och med motsäga varandra. Den prognos vi gjorde var den vi efter moget överväganden 

ansåg var den mest troliga. Det är dock tänkbart att om vi hade konstruerat olika scenarion 

med tillhörande värderingar bättre hade kunnat förstå SSAB:s framtid och därmed gjort en 

mer rättvisande värdering.   

Besvarande av uppsatsens inledande frågeställningar 

För att besvara vår tredje fråga kan vi konstatera att den enskilde aktieinvesteraren åtminsto-

ne när det gäller prognostisering av framtida kassaflöden bör tänka på fem punkter: 

� Var noggrann i arbetet att bestämma WACC-räntans beståndsdelar. 

� Ansträng dig särskilt i beräkningarna för omsättnings- och kostnadstillväxten för 

den explicita prognosperioden.  

� Tänk på att lejonparten av företagsvärdet bestäms av hur verksamheten ser ut på 

lång sikt – i vårt fall utgjorde slutvärdet hela 82% av SSAB:s uppskattade värde. 

� Lägg inte ner för stor möda på att uppskatta framtida investeringar. 

� Komplettera gärna med andra värderingsmodeller. 

 

Vi inser nu att både vår första och andra fråga behandlar samma grundläggande problem och 

kan besvaras med samma resonemang. Vi vet nu att aktiemarknaden investeringshorisont är 

relativt lång vilket framför allt illustreras av slutvärdets betydelse för aktievärdet. Detta inne-

bär att uppskattningar långt fram i tiden får stor betydelse, uppskattningar som i sin tur be-

stäms av de förväntningar en enskild värderare har. Av naturliga skäl är det svårare att sia om 

en avlägsen framtid, vilket därför delvis förklarar varför olika investerare kommer fram till 

olika uppskattningar. Samtidigt visade det sig att även små skillnader i antaganden på kort 

sikt kunde förändra det slutgiltiga företagsvärdet drastiskt. Det tidigare behandlade ”ränta på 

ränta-fenomenet” visade att även små skillnader i grundsynen på företagets utveckling hade 

stor betydelse för slutresultatet. Slutligen vill vi återigen poängtera svårigheten med att kvan-

tifiera kvalitativa resonemang, särskilt då insamlad information ofta kan vara motsägelsefull. 

Olika bedömningar i dessa frågor ger upphov till vitt skilda resultat och därför är en proble-

matik som alla investerare brottas med.  
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Avslutningsvis vill vi också passa på säga att vi har upplevt arbetet att värdera ett företag 

som mycket lärorikt och ser det som ett värdefullt tillfälle att omsätta teoretiskt kunskaper i 

praktiskt kunnande. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

I uppsatsen inledande kapitel presenterades en rad frågor som vi tidigare har funderat över. 

Av dessa frågor har flera besvarats under uppsatsens arbete, men några kvarstår obesvarade 

och är därför våra förslag till fortsatt forskning.  

 

Först och främst förundras vi fortfarande över hur företag under 2000-talets IT-bubbla kun-

de värderas så högt utan att de uppvisade någon välfungerande verksamhet. Efter att själva 

ha genomfört en kassaflödesvärdering förstår vi att de subjektiva värderingar som måste gö-

ras får stora utslag på värderingsresultatet. Detta anser vi är ett intressant ämne för fortsatt 

forskning: vilka aspekter av värderingsanalysen bidrog till IT-företagens höga värdering? 

 

Vi föreslår även introduktionens femte, sjätte och sjunde fråga som ämne för fortsatt forsk-

ning. Dessa behandlade gemensamt de skillnader som existerar mellan olika värderingsmo-

deller och i vilka sammanhang de lämpar sig bäst. Exempel på frågeställningar är bland annat 

när en teknisk analys är att föredra framför en fundamental och på vilka sätt olika typer av 

avkastningsvärderande modeller ger skilda resultat. Vidare vore det intressant att undersöka 

på vilka sätt en kombination av olika värderingsmodeller kan göras för att ge ett så omfat-

tande underlag som möjligt, samt vilka modeller som används av professionella analytiker på 

de ledande investmentbankerna.  
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