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FFÖÖRROORRDD  
 
Arbetet med vår uppsats Scania, analys och värdering har varit en mycket 
lärorik och intresseväckande resa. Vi vill ta tillfället i akt och rikta ett stort 
tack till alla de respondenter som har ställt upp och delat med sig av sina 
kunskaper och sin tid. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare, Arne 
Söderbom, samt till de opponenter som genom uppsatsens gång har 
medverkat genom sin konstruktiva kritik. 
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Scania was founded in year 1891 and today the company operates in over 
hundred marketplaces. They have production in heavy trucks, buses, 
industry- and marineengines, their focus is on heavy transports. Scania has 
continued to show good revenues even during periods of stagnation wich has 
made Scania an interesting object to acquire. In year 1979 and in year 1999 
Volvo made an attempt to acquire Scania, later on in year 2006 MAN tried 
to do the same. Volvos attempt was prevented by the EU-commission, the 
reason was that the two companies together would have dominated the 
nordic market and prevented competition. MAN´s, a German transport 
company, attempt to acquire Scania was considered to be a hostile one. 
Scania rejected the offer from MAN based on the company�s central success 
factor, their independecy. MAN:s original offer was 442 SEK/stock, later on 
the offer increased to 475 SEK/stock. From Scanias point of view a realistic 
offer would have been about 670 SEK/stock. Since Scania considered 
MAN�s offer very low, we are questioning the stock value of Scania, what is 
the stock worth? This study is limited to the valuation of Scania where we 
will use different kinds of methods to estimate  the stockvalue. The method 
of this study has a qualitative character and it�s based on interviews. 
 
If MAN succeeds  to acquire Scania the result would be a leading position in 
the European market. The advantage of the deal would be greater for MAN 
because of the expensive development- and research costs for engines which 
Scania already has develoed and invested in. What Scania would gain if they 
continued to be independent is that they can keep focus on thier present 
business. A merger of the two companies; Scania and MAN, could be a 
golden solution. We estimate the stockvalue in Scania to 670 SEK/stock 
including the synergies.  
Keywords: Scania, stock valuation, merger, acquisition 



  3

SSAAMMMMAANNFFAATTTTNNIINNGG 
Examensarbete i företagsekonomi, Högskolan i Borås, Redovisning, D-
nivå, VT 2007 
 
Scania grundades år 1891 och idag spänner sig verksamheten över hundra 
marknader. Tillverkningen består av tunga lastbilar, bussar samt industri- 
och marinmotorer, fokus ligger på segmentet tunga transporter. Scania har 
fortsatt att visa goda intäkter även under perioder av stagnation på 
marknaden. Det har gjort Scania till ett attraktivt förvärvsobjekt för andra 
bolag i samma bransch. Volvo har gjort två försök till förvärv av Scania och 
MAN har gjort ett.  
 
Volvo gjorde två försök till förvärv först år 1979 och sedan igen år 1999 
men hindrades då av EU-kommissionen eftersom företagen tillsammans 
skulle dominera den nordiska marknaden. Det senaste förvärvsförsöket av 
Scania kom från den tyska nyttofordonstillverkaren MAN år 2006 och 
ansågs fientligt då huvudägarna och styrelsen tydligt sagt nej till affären. 
Scania avböjde budet då företagets självständighet varit en central 
framgångsfaktor. MAN:s ursprungliga bud låg på 442 kr/aktie, budet höjdes 
sedan till 475 kr/aktie, Scania ansåg att budet borde ligga uppåt 670 kr/aktie. 
Eftersom Scania ansåg att MAN:s bud var för lågt, ställer vi oss frågan: Vad 
är Scaniaaktien värd? Utifrån problemformuleringen och observationer i 
empiriundersökningen görs en uppskattning av Scanias aktievärde.  
 
Rapporten avgränsar sig till en värdering av Scania där olika 
värderingsmetoder har använts för att uppskatta ett aktievärde. Studiens 
tillvägagångssätt är av kvalitativ karaktär då den bygger på intervjuer via 
mail och telefon. Intervjuer har gjorts med sakkunniga som har erfarenhet 
inom områdena företagsanalys, företagsvärdering och företagsförvärv. 
 
De fördelar som Scania erhåller genom att bli förvärvade av MAN är den 
ledande positionen de tillsammans skulle få på den europeiska marknaden. 
Förtjänsten skulle dock vara större för MAN då de skulle slippa dyra 
utvecklings- och forskningskostnader för motorer som Scania redan tagit 
fram. Det fördelar som Scania däremot skulle erhålla genom att fortsätta 
vara ett självständigt bolag är att de kan fokusera på sin verksamhet och 
arbeta vidare som vanligt. Ett samgående av bolagen Scania och MAN kan 
vara den gyllene medelvägen. Vi uppskattar Scaniaaktie till 670 kr/aktie 
inklusive de synergier som skulle erhållas.  
Nyckelord: Scania, aktievärdering, sammanslagning, företagsförvärv 
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BBEEGGRREEPPPPSSFFÖÖRRKKLLAARRIINNGG 
 
Få betalt up front  Få betalt fullt ut  
 
Företagsförvärv  Köp av företag 
 
Förvärvare  Det bolag som köper ett annat företag 
 
Förvärvsbolag  Det bolag som skall köpa ett annat företag 
 
Identifiera target  Identifiera målbolag   
 
MEUR   Miljoner Euro 
 
MSEK   Miljoner Svenska Kronor  
 
Målbolag   Det bolag som skall förvärvas 
 
Nutzfahrzeuge  Det tyska ordet för nyttofordon 
 
Nyttofordon  Ett samlingsnamn för lastbilar, skåpbilar, 

brandbilar och bussar. 
 
Portföljinvesteringar En investering som inte genererar investeraren 

något ägarinflytande i företaget. 
 
Stand Alone värde Värdet på enbart företaget utifrån finansiell 

information 
 
Synergier  Mervärde. Helheten av båda företagen 

tillsammans blir större än delarna med var 
företag för sig. 
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11  IINNLLEEDDNNIINNGG  
Kapitel 1 behandlar undersökningens ämnesområde, problemdiskussion, 
frågeställning samt syfte med uppsatsen. I det inledande kapitlet framställs 
även perspektivet samt studiens avgränsning. 
 

11..11  BBAAKKGGRRUUNNDD  

Den här studien kommer att bygga vidare på förslaget för fortsatt forskning i 
magisteruppsatsen �Scania � den eviga singeln?�. Uppsatsen är skriven på 
Handelshögskolan vid Göteborgsuniversitet, ht-2006 av Kristina Bengtsson, 
Johanna Kastenholm och Sandra Svensson.  
 
Scania grundades år 1891, sedan start har över 1 000 000 lastbilar och bussar 
rullat ut från företagets fabriker runt om i världen. Verksamheten spänner sig 
över hundra marknader och finns på kontinenterna Europa, Latinamerika, 
Asien, Afrika och Australien. Dryga 32 000 anställda finns i hela världen, av 
dem jobbar cirka 12 000 i Sverige. Verkställande direktör för Scania är idag 
Leif Östling, han har innehaft den positionen sedan år 1994. Tillverkningen 
består av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer, 
fokuseringen ligger på segmentet tunga transporter. Grunden till 
verksamheten är affärsidén om att leverera fordon och tjänster av hög kvalité 
till kunderna. Genom fokusering på kundens behov, samt högkvalitativa 
produkter och tjänster skapas mervärde för kunden, och vinst för företaget. 
Företagets produkter kännetecknas av dess avancerade teknologiska 
färdigheter vilken har gjort Scania till ledande inom fordonsindustrin i 
termer av lönsamhet. Under perioder av stagnation på marknaden har Scania 
fortsatt att visa goda intäkter. År 1996 listades företaget på börsen i 
Stockholm och New York (Scania, 2007).  
 
Företagsförvärv innebär att ett bolag köper upp ett annat bolag, om det 
förvärvande bolaget motsätter sig affären kallas det fientligt förvärv (Morris, 
2000). Under många år har Scania varit ett intressant förvärvsobjekt. Volvo 
har gjort försök till förvärv år 1979 samt år 1999 och MAN försökte år 2006, 
buden ansågs som fientliga. Scanias börskurs har de senaste sex åren legat 
relativt stabilt, dock har aktiekursen vid de två senaste förvärvsförsöken 
stigit markant. År 1999 då Volvo gjorde sitt andra förvärvsförsök steg 
börsvärdet på Scania 12 miljarder kronor (Hökerberg, 2000). Efter budrykten 
från tyska MAN stoppades handeln med Scaniaaktien på Stockholmsbörsen, 
den hade då stigit 9,3 procent (Ekonominyheterna, 2007).  



  9

11..22  PPRROOBBLLEEMMDDIISSKKUUSSSSIIOONN  

Vad är det som driver företagen till att förvärva varandra? För att kunna ge 
mervärde till sina aktieägare har de stora krav på sig att visa bra resultat, 
vilket sätter stor press på företag att expandera inom befintliga 
affärsområden samt utveckla verksamheten till att omfatta nya 
affärsområden. En av de största anledningarna till företagsförvärv idag är 
expansion av bolaget, motiveringen är de finansiella fördelarna som 
förvärvet för med sig. Vad kan då ett förvärv ge företagen för fördelar? 
Företagsförvärv av ett specifikt bolag kan tillföra synergieffekter om 
bolagens affärsverksamheter kompletterar varandra. Det kan även innebära 
en möjlighet att verka inom ett nytt affärsområde (Katz & Simanek, 1997). 
 
Vad är det då som gör just Scania till ett så intressant förvärvsobjekt? Volvos 
försök år 1999 hindrades av EU-kommissionen då de tillsammans skulle 
dominera den nordiska marknaden och på så sätt avlägsna konkurrensen 
(Europeiska unionens bulletin, 2000). Sammanslagningen Volvo / Scania 
skulle bli världens näst största tillverkare av tunga lastbilar, efter Mercedes, 
med nära 100 miljarder kronor i omsättning (Hökerberg, 2000). Det senaste 
förvärvsförsöket av Scania kom från den tyska nyttofordonstillverkaren 
MAN. Företaget är en av tre stora aktieägare i Scania, de andra två är 
Volkswagen AG och Investor AB. MAN:s bud ansågs som fientligt då både 
huvudägarna och styrelsen tydligt sagt nej till affären. Vad skulle företagen 
då erhålla för fördelar med förvärvet? MAN som är en ledande tillverkare i 
Europa av bland annat lastbilar och motorer ansåg att det fanns stora 
möjligheter till synergieffekter företagen emellan. MAN ansåg att 
sammanslagningen i framtiden skulle bringa större tillväxtmöjligheter på 
marknaden (Bengtsson, Kastenholm & Svensson, 2006). Scania som avböjde 
budet var av en annan åsikt då de ansåg att de klarar sig bra på egen hand. 
Deras ställningstagande var att de kortsiktiga synergierna var kraftigt 
överskattade, MAN har bland annat kontrakt med tyska facket som gör en 
neddragning hos dem omöjlig vilket leder till att besparingarna skulle i så 
fall göras hos Scania (Affärsvärlden, 2006). Stämmer Scanias 
ställningstagande att de klarar sig bäst som ett självständigt företag? 
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Vad kan då Scania anses vara värt med sin fulla potential? MAN:s 
ursprungliga bud på Scania låg på 442 kr/aktie, budet höjdes sedan till 475 
kr/aktie (Bengtsson, Kastenholm & Svensson, 2006). Scania tackade nej till 
budet då de ansåg att det vara för lågt, vad kan då vara ett lämpligt pris på 
företaget? Affärsvärden (2006) skriver att Scania anser att budet bör ligga 
uppåt 670 kr/aktie då aktien historiskt har handlats till en premie på 35 % 
jämfört med konkurrenterna, MAN:s bud låg på en premie på 9 %. Då 
parterna har olika uppfattningar ställer vi oss frågan, vad är Scania värt? 

11..33  PPRROOBBLLEEMMFFOORRMMUULLEERRIINNGG  

Ovanstående bakgrund och problemdiskussion har lett fram till följande 
problemformulering: Vad uppskattas Scaniaaktien vara värd? 
 
Utöver problemformulering har följande delfrågor ställts: 
! Vad erhåller Scania för fördelar med att bli förvärvade av exempelvis 

MAN? 
! Vad erhåller Scania för fördelar med att vara självständiga? 

11..44  SSYYFFTTEE    

Syftet är att göra en uppskattning av Scanias aktievärde då företaget länge 
varit ett intressant förvärvsobjekt. Vi vill redogöra för vad det är som gör 
Scania till ett så intressant förvärvsobjekt och utifrån våra beräkningar 
uppskatta företagets värde. 

11..55  PPEERRSSPPEEKKTTIIVV      

Det övergripande perspektivet i uppsatsen är analytiskt, då vi utifrån 
företagets räkenskaper mellan år 1998 � 2006 kommer att analysera Scanias 
aktievärde. Vårt problem kommer att angripas utifrån en förvärvares 
synvinkel och utifrån våra metoder kommer ett värde på Scaniaaktien att 
uppskattas. Uppskattningen är det pris per aktie som Scania rimligen kan 
förvärvas till. 
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11..66  SSTTUUDDIIEENNSS AAVVGGRRÄÄNNSSNNIINNGG 

Rapporten avgränsar sig till en värdering av företaget Scania i Sverige där 
olika metoder kommer att användas för att uppskatta ett aktievärde. För 
själva aktievärderingen kommer i första hand årsredovisningen för 
verksamhetsåret 2006 att beaktas, men även delårsrapporten för januari � 
mars år 2007 kommer att till viss del tas hänsyn till. I den finansiella 
analysen görs en historisk återblick till och med år 1998. Anledningen till 
den här återblicken är att vi vill få en inblick i hur Scania såg ut innan 
Volvos förvärvsförsök år 1999 och hur utvecklingen har sett ut därefter fram 
till och med MANs bud år 2006. För omvärlds-, bransch- och 
konkurrensanalys hänvisas läsaren till tidigare forskning, �Scania � den 
eviga singeln?�.   

11..77  UUPPPPSSAATTSSEENNSS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  

KKAAPPIITTEELL  22  --  TTEEOORRII  
I kapitel 2 behandlas uppsatsens teori samt de värderingsmetoder som 
kommer att användas för att beräkna Scanias aktievärde förklaras. 

  
KKAAPPIITTEELL  33  --  MMEETTOODD  

I kapitel 3 behandlas uppsatsens metodologiska ställningstagande, även en 
redogörelse för hur det empiriska arbetet med intervjuer och beräkningar 
kommer att genomföras presenteras. 
 

KKAAPPIITTEELL  44  --  EEMMPPIIRRII  
I kapitel 4 presenteras uppsatsens respondenter innan en sammanställning av 
intervjuerna återges. Därefter kan läsaren ta del av de beräkningar som har 
gjorts utifrån bolagets räkenskaper.  
 

KKAAPPIITTEELL  55  --  AANNAALLYYSS  
I kapitel 5 görs en analys av teorin och empirin som leder till att ett resultat 
kan framställas. Analysen utförs enligt analysmodellens uppställning. 
 

KKAAPPIITTEELL  66  --  SSLLUUTTSSAATTSSEERR  
I kapitel 6 dras slutsatser utifrån analysens resultat.  En sammankoppling 
med såväl problemdiskussionen som syftet med uppsatsen görs. Slutligen 
ges förslag till fortsatt forskning.  
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22  TTEEOORRII    
Kapitel 2 behandlar den litteratur som kommer att prägla uppsatsens 
teoretiska referensram samt de värderingsmetoder som vi kommer att 
använda oss av för att uppskatta Scanias aktievärde. 

 
22..11  IINNTTRROODDUUKKTTIIOONN  

Ett företagsförvärv innebär ett uppköp av ett annat bolag, de vanligaste 
orsakerna är möjligheten det skapar till en snabb tillväxt av verksamheten 
genom att nyttja stordriftsfördelar eller öka marknadsandelar (Morris, 2000). 
Innan förvärvet ska företaget värderas, grunden till vår värdering utgörs av 
olika delar i den fundamentala analysen, en metod som används för att 
identifiera om en aktie i ett börsnoterat företag är felaktigt prissatt. Metoden 
gör att värdet på ett företag eller en aktie kan fastställas (Nilsson, Isaksson & 
Martikainen, 2002). De olika delarna i fundamentalanalysen som kommer att 
användas för att fastställa Scanias värde illustreras i nedanstående graf, en 
ingående förklaring av figurens delar följer nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
FIGUR 1: TEORIMODELLEN, CENTRALA BEGREPP I TEORIKAPITLET 
 

Scanias aktievärde
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Den första delen i den fundamentalanalysen är den finansiella analysen som 
utgörs av nyckeltalsanalys, den bedömer företagets prestationer i jämförelse 
med deras uppställda mål och strategier. Historiska siffror från 
årsredovisningen relateras till verksamheten. Den andra delen är 
kassaflödesanalysen som ser till de kassaflöden som företaget genererar till 
sina ägare, vilket är det maximala beloppet som företaget kan överföra till 
sina aktieägare utan att för den delen behöva avstå från framtida tillväxt 
(Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). Nyckeltalsanalysen och 
kassaflödesanalysen är verktyg för att analysera företagets 
räkenskapsinformation och på så sätt kunna se dess nuvarande ställning samt 
följa företagets utveckling.  
 
Värderingen i fundamentalanalysen utförs med hjälp av 
substansvärderingen som ser företagets värde genom dess tillgångar och 
skulder, vilket är detsamma som företagets egna kapital (Nilsson, Isaksson & 
Martikainen, 2002). Ett förenklat alternativ till avkastningsvärdering är P/E-
talet som ger en indikation på vad aktiemarknaden förväntar sig för resultat 
av företaget (Andersson, Klackenstan & Laurelii, 2000). 
Substansvärderingen och P/E-talet är två värderingsmetoder som vi kommer 
att använda oss av för att fastställa ett värde på Scanias aktie. 
 
Ett företagsförvärv kan finansieras på olika sätt, antingen genom 
aktieöverlåtelse, inkråmsöverlåtelse eller genom en kombination av dem 
båda (Gaughan, 1996). Det tänkta förvärvsbolaget i grafen är MAN. 

22..22  SSCCAANNIIAASS  HHUUVVUUDDÄÄGGAARREE  

De tre största aktieägarna i Scania är Volkswagen AG, Investor AB och 
MAN AG vilka har spelat en betydande roll i den fientliga budgivningen 
kring Scania år 2006. Ägarstrukturen ser ut enligt följande:  
  Andel röster   Andel kapital 
Volkswagen   34 %   18,7 %  
Investor   20 %   11 %  
MAN  14,8 %   13 %  
 
Det som kan tilläggas aktieägarna är att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
innehar 9,7 % av rösterna och 5,2 % av kapitalet, både stiftelsen och Investor 
kontrolleras av familjen Wallenberg och innehar tillsammans 29,7 % av 
rösterna och 16,2 % av kapitalet i Scania. Då Volkswagen AG, Investor AB 
och MAN AG utgör de största ägarna kan en närmare presentation av dem 
och deras verksamhet vara av betydelse (Scania, 2006). 
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22..22..11  SSCCAANNIIAA  

Scania klassas som en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar 
för tunga vägtransporter samt av industri- och marinmotorer. Företaget 
utvecklar, tillverkar och säljer lastbilar med en totalvikt över 16 ton för 
fjärrtrafik, bygg- och anläggningstransporter samt för distribution och 
samhällstjänster. Under år 2006 levererade Scania 59 344 nya lastbilar till ett 
värde av 43 021 MSEK. Företaget har cirka 32 000 anställda och verkar i ett 
hundratal länder världen runt. Den forskning och utveckling som Scania 
bedriver är koncentrerad till Sverige medan tillverkning sker i både Europa 
och Latinamerika. Under det gånga året uppgick försäljningen till 70 738 
MSEK och resultatet före skatt till 8 583 MSEK (Ibid.). 
 
År 2006 inledde Scania introduktionen av motorer som klarar av de 
miljökrav i Europa som träder i kraft år 2009, Euro 5. Vad som kommer att 
ske under år 2007 är att Scania lanserar de motorer som tillgodoser de 
strängare kraven utan efterbehandling av avgaserna, dessa motorer kommer 
att underlätta förarens vardag samt kommer att sänka transportörens 
kostnader. Scania har i dagsläget teknologin för nästa generations miljökrav, 
Euro 6. Scanias VD Leif Östling gör ett uttalande i Scanias årsredovisning 
om MAN:s bud på Scania genom att hänvisa till att de två andra 
huvudägarna i Scania, Volkswagen och Investor, valde att avvisa budet då 
det inte återspeglade företagets fulla potential. MAN valde att dra tillbaka 
budet den 23:e januari med bakgrund av avvisandet från huvudägarna 
(Ibid.). 

22..22..22  VVOOLLKKSSWWAAGGEENN  AAGG  

Företaget Volkswagen AG har sitt huvudkontor i Wolfsburg i Tyskland och 
ingår i Volkswagen Group som är en av världens ledande biltillverkare. Det 
är den störste biltillverkaren i Europa med en arbetsstyrka på över 325 000 
anställda vilka deltar i produktionen av 24 500 fordon om dagen. 
Volkswagen Group verkar i Europa, Amerika, Asien och Afrika och innehar 
9,7 % av världens bilmarknad. Enligt Ferdinand Piëch uttalande om Scania / 
MAN i årsredovisningen år 2006 undersökte Volkswagens styrelse 
situationen och tog sedan ett enhälligt beslut om att ge stöd åt en vänlig 
lösning för de berörda parter med mål om att slå samman företagen. 
Volkswagen gav alltså sitt stöd till en sammanslagning av Scania och MAN 
så länge förvärvet inte är av fientlig karaktär (Volkswagen, 2006). 
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22..22..33  IINNVVEESSTTOORR  AABB  

Investor är Skandinaviens största investmentbolag, företagets affärsidé har i 
över 90 år varit att skapa god avkastning på längre sikt vilket företaget gör 
genom att investera i andra företag med attraktiv värdepotential. Investor är 
uppdelat i tre olika affärsområden; kärninvesteringar, operativa investeringar 
och private equity investeringar. Kärninvesteringarna i Investor utgör 87 % 
av företagets totala tillgångar och består bland annat av Scania, Ericsson, 
SEB och Atlas Copco vilka alla är börsnoterade företag som agerar på den 
globala arenan. Operativa investeringar är företrädesvis onoterade företag 
där placeringshorisonten är medel- till långsikt, de bolag som finns i det här 
området är bland annat Gambro och Grand Hotel. Affärsområdet Private 
Equity-investerar i medelstora företag som huvudsakligen är onoterade där 
investeringshorisonten är på medel- till långsikt, exempel på bolag är EQT 
och Investor Growth Capital (Investor, 2006). 
 
I sin årsredovisning gör Investors VD Börje Ekholm ett uttalande om året 
som gick och om det fientliga budet på Scania som kom från MAN. Han 
menar på att Investor avvisade budet med anledning av två skäl, det ena 
skälet var att budet inte återspeglade det fulla värdet och potentialen i Scania 
och det andra skälet var att ett fientligt bud inte är en bra grund att stå på för 
att skapa ett lyckosamt samarbete företagen emellan. Börje Ekholm påpekar 
att Investor stöttar Scanias självständighet då det är ett bolag som är välskött 
och det mest lönsamma i Europa inom lastbilstillverkning. Det innebär inte 
att möjligheten till samarbete eller någon form av kombination med andra 
företag utesluts men att det i så fall bör vara värdeskapande för både Scania 
och dess aktieägare (Ibid.). 
 
De två största ägarna i Investor är Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt 
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse där de tillsammans innehar 44,9 
% av rösterna och 20,9 % av kapitalet vilket gör Investor till 
Wallenbergsfärens maktbolag (Ibid.). 
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22..22..44  MMAANN  AAGG  

MAN Group tillverkar bland annat lastbilar, bussar, dieselmotorer och har en 
ledande position i Europa inom motorfordon, motor- och maskinteknik. 
MAN Nutzfahrzeuge är det största bolaget inom koncernen MAN Group, 
företaget är en ledande leverantör inom nyttofordonsbranschen och 
trasportlösningar, år 2006 ökade försäljningen med 7,09 %. Koncernen har 
en global arbetsstyrka på 50 000 anställda. MAN AG är noterat på den 
tyskabörsen Dax index och är en av Tysklands 30 största bolag. Företagets 
VD är Håkan Samuelsson och initierade det fientliga budet på Scania, han 
gör ett uttalande i MAN:s årsredovisning om budet på Scania den 18:e 
september år 2006. Budet motiverades med att de två företagen tillsammans 
skulle bli nummer ett i Europa inom nyttofordonssegmentet. MAN:s avsikt 
med budet var att erhålla stöd från de andra två huvudägarna i Scania, 
Volkswagen och Investor. Enligt Håkan Samuelsson så var det framförallt 
affärens naturlighet och den framtida potential som låg till grund för budet. 
Han kommenterar vidare att budet på Scania höjdes med 14 %, men då 
Volkswagen som även innehar 5 % av rösterna i MAN avböjde budet valde 
MAN att dra tillbaka sitt bud med bakgrund av att de inte skulle uppfylla 
kvoten på 90 %. MAN kommer även fortsättningsvis att vara öppen för en 
sammanslagning med Scania (MAN, 2006). 

22..33  FFÖÖRREETTAAGGSSFFÖÖRRVVÄÄRRVV  

Företagsförvärv innebär ett uppköp av ett annat bolag och de vanligaste 
orsakerna till företagsförvärv är möjligheten det genererar till en snabb 
tillväxt av verksamheten. Genom förvärv skapas möjligheter att nyttja 
stordriftsfördelare eller öka marknadsandelar inom en verksamhetsgren där 
företaget redan existerar. När ett företagsförvärv sker förvärvas även 
specifika tillgångar, såväl materiella som immateriella, dessa tillgångar hade 
köparen haft svårt att erhålla på egen hand (Morris, 2000). 
 
En annan anledning till företagsförvärv kan vara portföljinvesteringar, den 
typen av investering har ofta en långsiktig karaktär. Investeringens syfte är 
då att ta del av bolagets avkastning samt dra nytta av den kontroll och 
inflytande som fås över bolaget. Förvärvaren behöver här inte vara ute efter 
särskilda synergieffekter eller andra fördelar för den egna verksamheten När 
förvärvsföretaget är börsnoterat kan ett förvärv även ha som syfte att öka 
företagets marknadsvärde genom positiva effekter på aktiekursen (Ibid.). 
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22..33..11  FFIIEENNTTLLIIGGAA  FFÖÖRRVVÄÄRRVV  

När ett förvärv inte är av frivillig karaktär benämns det fientligt förvärv. Då 
förvärvsobjektet ger motstånd till att bli förvärvade är det troligt att resultatet 
följer i samma bana, en fientlig kultur skapas där integration och synergier är 
svåra att få till stånd (Bruner, 2004). 
 
Fientliga förärv börjar med att en spekulant lämnar ett oombett erbjudande 
att få köpa alla eller majoriteten av aktierna i förvärvsobjektet. 
Förvärvsobjektets aktieägare har i den här situationen möjlighet att göra en 
bra affär genom erhållandet av en hög förvärvspremium. Vanligen kommer 
förvärvsobjektet med en undvikande manöver för att förhindra att bli 
uppköpta, om manövern lyckas och företaget framgångsrikt lyckas avvisa 
spekulanten faller aktiepriset oftast, endast marginellt (Ibid.). 

22..44  FFIINNAANNSSIIEERRIINNGG  AAVV  FFÖÖRREETTAAGGSSFFÖÖRRVVÄÄRRVV  

Företagsförvärv kan ske genom tre olika sätt. Det första sättet är via 
aktieöverlåtelse, det andra är genom inkråmsöverlåtelse. Alternativ tre är en 
kombination av aktie- och inkråmsöverlåtelse (Gaughan, 1996). 

22..44..11 AAKKTTIIEEÖÖVVEERRLLÅÅTTEELLSSEE 

Aktieöverlåtelse innebär att aktieägarna säljer aktier till det företag som är 
intresserade av affärstransaktionen. Aktien skall vara noterad på börs för fri 
handel, den som vill investera i företaget kan köpa aktier för att komma åt en 
majoritet i företaget. Aktieöverlåtelse kan också ske via riktad emission som 
är undantag till företrädesrätt. Befintliga aktieägare körs då över och istället 
erbjuds specifika investerare möjlighet att teckna sig för aktier (Ibid.). 
Svårigheten vid företagsförvärv via aktieöverlåtelse är att båda parter skall 
vara överens om aktievärdet. Fördelen är att köparen får allt och löper då 
ingen risk att någon rättighet faller bort (Johansson & Runsten, 2002). 

22..44..22 IINNKKRRÅÅMMSSÖÖVVEERRLLÅÅTTEELLSSEE 

Inkråmsöverlåtelse innebär att hela verksamheten säljs, förvärvarna övertar 
då tillgångar även skulder kan vara intressanta att ta över. Det som förvärvas 
är företagets sysselsättning exempelvis personal. En inkråmsaffär kan vara 
skattemässigt fördelaktig då köparen kan göra årliga avskrivningar direkt på 
de avskrivningsbara tillgångarna som förvärvas (Ibid.).  
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22..55  VVÄÄRRDDEERRIINNGGSSSSIITTUUAATTIIOONNEERR  

Ett planerat förvärv mellan företag eller kapitalplacering (aktievärdering) 
skapar ett behov att genomföra en företagsvärdering av målbolaget. 
Värderingen av aktier har som syfte att fastställa vad en aktie i bolaget är 
värd, värdering av minoritetsposter, den beaktar inte värdet på bolagets 
skulder eller vilka effekter som en dominerad kontroll över företagets 
tillgångar skulle kunna innebära exempelvis koncernöverföringar. När köp 
av en majoritetspost i ett företag är aktuellt måste ett flertal faktorer beaktas 
som påverkar värdet på företaget efter köpet. Hänsyn bör tas till faktorerna 
då möjligheten att påverka är mindre än efter köpet. Det noterade priset 
utgör en utgångspunkt för det förvärvande företaget vid en bedömning av 
dess värde (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). 
 
Aktieägare i ett publikt företag agerar både som investerare på själva 
aktiemarknaden och som investerare i det faktiska företaget. Orsaken är att 
avkastningen till viss del påverkas av generella uppgångar och nedgångar på 
aktiemarknaden som inte alltid är relaterade till det enskilda företagets 
utveckling och prestation. En annan orsak är att aktiekursen påverkas på 
grund av branschtillhörighet då vissa branscher kan bedömas vara 
intressantare än andra, vilket tenderar att ha en effekt på aktiekursen för 
samtliga bolag i branschen. Den redovisade vinsten för ett publikt bolag är 
ett vanligt mått på företagets värdeskapande (Ibid.). 

22..66  FFÖÖRREETTAAGGEETTSS  VVÄÄRRDDEE  

Företagets värde är vad företaget är värt de samtliga ägare, det vill säga 
värdet av företagets totala kapital (Ibid.). Ett företagsvärde varierar mellan 
olika värderare och vilken vikt olika omständigheter ges, även syftet med 
värderingen har betydelse (Gometz & Löfgren, 1991). När köparen värderar 
företaget görs tas hänsyn till att synergieffekter kan skapas som minskad 
konkurrens, billigare inköp, större produktion samt ökad förhandlingsstyrka. 
Det är synergieffekterna som gör köparen villig att betala ett överpris för 
företaget (Porter, 1999). Priset är ett resultat av förhandlingar mellan köpare 
och säljare (Hult, 1993). När företag analyseras utifrån en värderingsmodell 
är det viktigt att beakta de mänskliga relationerna i organisationen, de ger 
värderaren en förståelse för företagets strategier och handlingar. Företagets 
utgångspunkt härstammar från dess finansiella sida då kapitalet i företaget är 
begränsat. Om analysen endast grundas på siffror blir den svag, de 
bakomliggande förhållandena måste förstås, siffrorna är sannolikt inkorrekta 
vilket måste beaktas i analysen (Holm & Jönsson, 2006).  



  19

Konsolideringen bland nyttofordonstillverkare över hela världen har stärkts, 
en bidragande faktor till det tros vara det tilltagande konkurrenstrycket, 
förändring i kundpreferenserna samt strängare emissionsstandarder 
(Bengtsson, Kastenholm & Svensson, 2006). Konsolidering innebär att 
företagen stärker sin soliditet genom att reducera skulderna eller öka det 
egna kapitalet (Nationalencyklopedin, 2007). Konkurrenstrycket från 
utländska konkurrenter blir väldigt krävande då skydd mot dem saknas, att 
fordonstillverkarna är den mest produktiva branschen tros bero på att de 
ständigt måste öka sin produktivitet för att klara sin överlevnad 
(Affärsvärlden, 2007). MAN la bud på Scania med förhoppningen att 
samgåendet kunde stärka båda parterna och resultera i en lönsam tillväxt. 
MAN ville fortsätta driva Scania som en självständig operativ enhet för att 
på så sätt maximera värdet av båda företagens varumärken. Synergieffekter 
skulle skapas genom nära samarbeten mellan de båda företagen inom 
produktion, förvaltning, inköp, forskning, utveckling samt service 
(Bengtsson, Kastenholm & Svensson, 2006). 
 
Enligt Bouwman, Fuller & Nain (2003) är svaret på om företagsförvärv 
verkligen skapar värde oklart då olika metoder kan användas för att mäta 
värde. Tre metoder finns för att mäta det värde som ett samgående skapar: 
! Den första metoden är en kortsiktig aktieprestation av förvärvaren, 
målbolaget eller mottagandet av tillkännagivandet av förvärvet. Metoden är 
den mest användbara i studier då den anses vara det mest pålitliga beviset av 
värdeskapande eftersom i en effektiv kapitalmarknad anpassar sig 
aktiekursen snabbt till ny information samt införlivar de förändringar som 
förvärvet förväntas medföra. 
! Den andra metoden för att mäta värdeskapande är den långsiktiga 
aktieprestationen av det förvärvade företaget, en tidshorisont på 3-5 år efter 
det att ett förvärv tillkännagivits. Studier visar att de företag som förvärvas 
underpresterar signifikant i jämförelse med jämlika företag vilket kastar 
tvivelaktigheter på den första �traditionella� metoden. Metoden fokuserar 
även på onormala prestationer, som inte är relativa till markanden, men 
relativa till icke-förvärvade som liknar det förvärvade företaget. Onormala 
prestationer mäter avkastning av förvärvarens aktie minus avkastning på 
aktie av ett icke-samgående företag i samma storlek.  
! Den tredje metoden för att mäta värdeskapande är att undersöka lönsamhet 
såsom räntabilitet på eget kapital och kassaflödesprestationer. Om förvärvet 
skapar värde för aktieägarna, bör dessa vinster förbättra ett företags 
prestationer och lönsamhet.  
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22..66..11  AAKKTTIIEEVVÄÄRRDDEE  

Aktievärdet är värdet på företagets egna kapital. Aktievärdering avser en 
bedömning av börsnoterade aktier, metoden används även vid 
företagsöverlåtelse. Kursvärdet på en aktie avgörs av det ekonomiska utbyte 
som köparna kan få för sitt innehav av de specifika aktierna. Utbytet består 
dels av en årlig utdelning, så kallad aktieutdelning och dels av möjligheten 
att aktien köps upp av ett annat företag. Avgörande för kursvärdet på aktien 
bör dock aktieutdelningen vara, såväl som per år som förväntningarna på 
framtida utdelningar. För att aktieägarna ska kunna få utdelning krävs att 
företaget är lönsamt. För förväntan på utdelningstillväxten bör hänsyn även 
tas till såväl bransch som de ekonomiska utsikterna i allmänhet (Hansson, 
1996). Om aktiemarknaden är effektiv innebär det att börskursen är en riktig 
indikator på företagets värde. Om fallet inte är så kan företaget istället vara 
övervärderat och har då mycket att leva upp till i form av ökade framtida 
vinster (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). 

22..77  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  AANNAALLYYSS  

Fundamentalanalys kallas den metod som används för att identifiera om ett 
marknadsnoterat företags aktie är felaktigt prissatt. Metoden syftar till att 
fastställa värdet på ett företag eller en aktie på basis av information om 
företaget och dess omvärld. Vid användning av den fundamentala analysen 
har redovisningsinformationen en särskild betydelse, exempel på det är 
företagets nuvarande vinst och vad företaget kan förväntas generera för 
framtida vinster (Ibid.). 
 
Indelning av fundamental analys ser ut på följande sätt: 

 
 
FIGUR 2: DEN FUNDAMENTALA ANALYSENS HUVUDMOMENT.  

Strategisk analys 

Finansiell analys 

Prognoser Värdering Redovisningsanalys 



  21

KÄLLA: NILSSON, ISAKSSON & MARTIKAINEN,  2002. 
Tre moment som kan ses som förberedande arbete inför den faktiska 
värderingen är strategisk-, redovisnings- och finansiell analys. Momenten 
kan därefter sammanfattas i en prognostisering av företagets framtid. 
 
! Strategisk analys: Identifierar de faktorer som i huvudsak har en 
påverkan på företagets vinst, de faktorer som anses vara vinstdrivare eller 
framgångsfaktorer. Metoden identifierar även de risker som är förenade med 
företagets verksamhet (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). 
 
! Redovisningsanalys: Mäter och rapporterar de ekonomiska följderna av 
företagets verksamhet under en förutbestämd period. Metoden har som mål 
att bedöma kvalitén på det redovisade resultatet genom att identifiera poster i 
företagets redovisning. En extern analytiker kan göra uppskattningar om 
redovisningens siffror faktiskt beskriver företagets prestation och finansiella 
ställning (Ibid.). 
 
! Finansiell analys: På basis av finansiell information skall företagets 
historiska utveckling utvärderas och en bedömning göras om företaget har 
möjlighet att behålla eller förbättra sin nuvarande lönsamhet i framtiden. De 
centrala verktygen är nyckeltals- och kassaflödesanalys. En stor del av den 
finansiella analysen är att med hjälp av nyckeltal försöka mäta företagets 
effektivitet, lönsamhet, tillväxt och finansiella balans. De som berörs av den 
finansiella analysen är företagets intressenter, exempelvis ägarna, anställda, 
långivare med flera. Beroende på syftet med den finansiella analysen 
bearbetas och hanteras den finansiella informationen olika. Företagsledare 
som letar förvärvskandidater är troligen främst intresserade av att bedöma 
om målbolaget är ett potentiellt förvärvsobjekt, exempelvis ett företag där 
synergier kan skapas samt bedöma målbolagets värde (Ibid.). 
 
! Värdering: Vid faktisk värdering av företaget kan substansvärdering och 
avkastningsvärdering användas som värderingsmetoder. Substansvärdering 
utgår ifrån en värdering av företagets befintliga tillgångar och skulder. 
Avkastningsvärdering är en diskonteringsmodell som utgår ifrån detaljerade 
prognoser av företagets balans- och resultaträkning för ett flertal år. 
Prognostiseringen innebär detaljer om framtida betalningsflöden vilket 
medför svårighet vid tillämpning av diskonteringsmodeller. På grund av 
svårigheter med avkastningsvärderingen används istället P/E-talet som är en 
förenklad form av den (Ibid.). 
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22..77..11  NNYYCCKKEELLTTAALLSSAANNAALLYYSS  

Hjälpmedlet för att bedöma företagets prestationer i jämförelse med 
uppställda mål och strategier är en genomgång av företagets historiska 
prestationer genom att använda olika typer av nyckeltal. Då kan historiska 
siffror från årsredovisningen relateras till själva verksamheten, ofta antas 
dessa relationer även bestå i framtiden. Nyckeltalsanalysen ger en möjlighet 
att hitta intressanta problemområden och frågeställningar (Ibid.). 
 
! Likviditetsmått: Ett positivt rörelsekapital innebär att företaget har 
tillräckligt med likvida medel för att betala sina löpande räkningar, ett 
negativt rörelsekapital är därför mycket allvarligt (Andersson, Klackenstam 
& Laurelii, 2000). 
Rörelsekapital = Omsättningstillgångar � Kortfristiga skulder 
 
Kassalikviditeten bör ligga över 1, det vill säga över 100 % eller minst vara 
så stora att de kortfristiga skulderna kan betalas. Likviditetsbrist försätter 
företaget omedelbart i en mycket kritisk situation (Nilsson, Isaksson & 
Martikainen, 2002). 
Kassalikviditet = Omsättningstillgångar � Varulager  

 Kortfristiga skulder 
 
! Soliditetsmått: Soliditet handlar om hur stabilt ett företag är finansierat. 
Ett mått på andelen eget kapital i förhållande till totalt kapital, används för 
att mäta företagets långsiktiga förmåga att överleva och därmed återbetala 
sina långfristiga skulder. Ju högre soliditet företaget har desto bättre klarar 
de konjunktursvackor då företaget har en buffert i det egna kapitalet. Hur 
hög soliditeten bör vara varierar mellan olika branscher, ju högre risk desto 
högre soliditet bör eftersträvas (Ibid.). I börsnoterade svenska företag brukar 
soliditeten ligga på cirka 25 % (Andersson, Klackenstam & Laurelii, 2000). 
Soliditet =__Eget kapital__  
  Totalt kapital 
 
Skuldsättningsgraden ger en bild av förhållandet mellan företagets skulder 
och det egna kapitalet (Hult, 1993). Om kapitalet inte växer i samma takt 
som tillgångarna stiger skuldsättningsgraden. En hög skuldsättningsgrad gör 
företaget mindre benägna att ta risker (Johansson & Runsten, 2005). 
Skuldsättningsgrad = Skulder   =          1    -1       
 Eget kapital    Soliditet 
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En låg skuldsättningsgrad innebär att företaget har en hög soliditet, och vice 
versa (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). 
 
! Lönsamhetsmått: När en typ av kapital finns i nämnaren används 
begreppet räntabilitet, annars benämns det lönsamhet (Andersson, 
Klackenstam & Laurelii, 2000). 
 
Räntabilitet på eget kapital: Mäter företagets förmåga att ge avkastning 
till sina ägare och bedömer därmed företaget ur ett ägarperspektiv. Det är 
ett mått på hur väl företaget lyckas förränta det av ägarna satsade 
kapitalet, en räntabilitet på eget kapital runt 20 % anses vara bra (Ibid.). 
RE  = Resultat efter finansiella poster � Skatt 
 Eget kapital 
 
! Räntabilitet på totalt kapital: Ett mått på avkastning av sysselsatt kapital 
som mäter hur lönsamt företagets verksamhet är (Nilsson, Isaksson & 
Martikainen, 2002). Räntabiliteten på totalt kapital mäter resultatet efter 
finansiella poster, plus kostnadsräntor i förhållande till genomsnittligt totalt 
kapital. Ett mått på hur väl företaget lyckas förräntat sina tillgångar, 8 - 12 % 
är att anse som en god räntabilitet (Andersson, Klackenstam & Laurelii, 
2000). 
RT = Resultat efter finansiella poster + Finansiella kostnader 
 Totalt kapital 
 
Vinstmarginalen anger hur stor andel av varje omsättningskrona som är 
kvar i vinst. Måttet bör i industriföretag ligga mellan 8 - 12 % (Johansson & 
Runsten, 2005). 
Vinstmarginal = Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader 
  Omsättning 
 
! Kapitalomsättningshastigheten anger hur stor omsättning varje 
investerad krona resulterar i, vilken omsättning ett visst total kapital skapar 
(Andersson, Klackenstam & Laurelii, 2000). Hög 
kapitalomsättningshastighet visar att företaget är effektivt i sin användning 
av resurserna, företaget vill kunna generera stora intäkter utan att binda upp 
sina kapitalresurser (Johansson & Runsten, 2005). 
Kapitalomsättningshastighet = __Omsättning__ 
    Totalt kapital 
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Faktorer bakom företagets lönsamhet och tillväxt är investeringsstrategi som 
grundas på beslut om att tillverka en viss produkt eller att marknadsföra sig 
på ett visst sätt. Även finansieringsstrategin påverkar lönsamheten och 
tillväxten, den omfattar företagsledningens beslut om företagets finansiering 
samt vilka utdelningar som ska ges till investerarna (Nilsson, Isaksson & 
Martikainen, 2002). 

22..77..22  KKAASSSSAAFFLLÖÖDDEESSAANNAALLYYSS  

Den kassaflödesbaserade värderingsmodellen koncentrerar sig på de 
kassaflöden företaget genererar till sina ägare. Begreppet kassaflöde 
innefattar alla likvida omsättningstillgångar i företaget. 
Banktillgodohavande, postgiro och kortfristiga likvida placeringar som 
snabbt kan konverteras till kassa är exempel på omsättningstillgångar. 
Företagets kassaflöde kan ses som det maximala beloppet företaget kan 
överföra till sina aktieägare utan att avstå från framtida tillväxt (Nilsson, 
Isaksson & Martikainen, 2002). Kassaflödesanalysen används ofta som 
planeringsinstrument då den visar konsekvenser av de beslut som tagits i 
företaget, analysen ser även samband mellan olika delar av den löpande 
verksamheten och finansieringsverksamheten i företaget (Johansson & 
Runsten, 2005). 
 
Kassaflödet, cash flow, består av internt tillförda medel som fastställer det 
likviditetsbidrag som erhålls från verksamheten enligt resultaträkningen. Vid 
bedömning av värde per aktie beräknas cash flow-ratio, aktiekurs/internt 
tillförda medel per aktie. Värdet kan användas för att jämföra företag i 
samma bransch (Hansson, 1996). 

22..77..33  SSUUBBSSTTAANNSSVVÄÄRRDDEERRIINNGG  

Företagets substans är dess förmögenhet och är skillnaden mellan de 
tillgångar och skulder som finns. Beräkningen görs enklast genom att från 
värdet av företagets tillgångar dra av värdet på företagets skulder 
(Andersson, Klackenstam & Laurelii, 2000). 
 
Substansvärde = Tillgångarnas värde � Skuldernas värde 
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Substansvärdet är med andra ord detsamma som företagets egna kapital, det 
problematiska vid användning av den här metoden är att de bokförda 
värdena oftast inte är det samma som de verkliga värdena. Det verkliga 
värdet av företagets tillgångar och skuldernas är av intresse, det är därför av 
stor vikt att fastställa dem. Posterna i balansräkningen måste justeras vilket 
gör att substansvärdet kallas justerat eget kapital (Nilsson, Isaksson & 
Martikainen, 2002). Vid en aktievärdering ges substansvärdet viss betydelse, 
om kursen är låg i förhållande till substansvärdet är det vanligen ett tecken 
på att räntabiliteten är låg. En låg relation mellan aktiekursen och 
substansvärdet kan tolkas som att aktien har en fördelaktig kurs. Dock finns 
det inget fast samband mellan aktiekursen och substansvärdet (Hansson, 
1996) 
 
Vid en beräkning av företagets substansvärde är utgångspunkten den 
officiella balansräkningen, då beräkningen görs genom att verkligt värde 
används upplöses de dolda reserverna som finns i bolaget. En 
realisationsvinst uppstår när tillgångarna realiseras över sitt bokförda värde, 
hänsyn bör därför tas till dess skatteeffekter. Vilket det verkliga värdet är 
beror på syftet med värderingen, dess återanskaffningsvärde är vad som 
skulle få betalas om en tillgång av samma kvalitet köpts externt. Då 
tillgångarna i balansräkningen ofta är upptagna till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet enligt den så kallade lägsta 
värdets princip, kan det finnas tillgångar i balansräkningen som är 
undervärderade jämfört med återanskaffningsvärdet (Nilsson, Isaksson & 
Martikainen, 2002). 
 
Det som talar emot en användning av substansvärderingen är att metoden 
utelämnar det mervärde som företaget skapat. Substansvärderingen tar ingen 
hänsyn till synergieffekter i form av mervärde, orsaken är att metoden 
behandlar varje tillgång enskilt. Ett mått på värdeskapande är räntabilitet på 
eget kapital som överstiger aktieägarnas krav på avkastning (Ibid.) 

22..77..44  PP//EE--VVÄÄRRDDEERRIINNGG  

Prismultiplikatorn är en värderingsmetod som används för att värdera en 
aktie, då dess framtida utdelningar kan vara svåra att förutspå. P/E-talet 
beräknas genom att dividera börskursen med företagets resultat efter 
finansiella poster per aktie. Ett högt P/E-tal indikerar att investerarna på 
aktiemarknaden förväntar sig ett bra resultat, ett lågt värde antyder det 
motsatta. Svenska noterade börsbolag har vanligen ett P/E-tal mellan 10 - 20 
(Andersson, Klackenstam & Laurelii, 2000). 
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P/E-tal  =    Pris per aktie   
          Vinst per aktie 

Värdering enligt den här metoden är mycket användbar vid jämförande 
värdering för att uppskatta ett företags värde. Beräkningen görs genom att 
P/E-talet multipliceras med företagets vinst, på så sätt kan ett uppskattat 
värde på företaget beräknas. Fördelen med den här jämförande värderingen 
är att den bättre speglar marknadens uppfattning och kräver inte samma 
mängd information som diskonteringsmetoder gör. En felaktig bild skapas 
om jämförelseföretag är övervärderade, då kan den aktie som verkar 
undervärderad i verkligheten vara övervärderad (Nilsson, Isaksson & 
Martikainen, 2002). 
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33  MMEETTOODD    
Kapitel 3 behandlar valet av metodologiskt ställningstagande i forskningen 
av Scanias aktievärde samt en redogörelse för hur det empiriska arbetet 
kommer att genomföras. 

 
33..11  VVEETTEENNSSKKAAPPLLIIGGTT  FFÖÖRRHHÅÅLLLLNNIINNGGSSSSÄÄTTTT  

Holme & Solvang (1997) menar att när människor pendlar mellan 
förförståelse och en ökad förståelse intas det hermeneutiska 
förhållningssättet. Vår förförståelse för vårt uppsatsämne grundas på våra 
tidigare högskolekurser i företagsekonomi, främst i kursen företagsanalys. 
Vi kommer att samla in data som ska utgöra den teoretiska referensramen 
som tillsammans med den empiriska undersökningens tolkning kommer att 
leda till att vår förståelse för vår problemformulering kommer att öka. Då vi 
kommer att göra en uppskattning av Scanias aktievärde vilken kommer att 
baseras på nyckeltalsanalys och kassaflödesanalys samt substansvärdering 
och P/E-tal, kommer även vår förståelse för Scania som företag och dess 
värde att öka, något som även våra intervjuer kommer att bidra till. En 
ständig växling mellan teori och empiri kommer att leda fram till resultatet, 
då vår empiriska undersökning grundas på våra teoretiska metoder.  
 
Uppsatsen är en empirisk undersökning vilken är en vanlig design för att 
beskriva ett problemområde i företagsekonomin (Andersen, 1998). Vår 
uppsats är av deskriptiv karaktär med vilket menas beskrivande. Backman 
(1998) menar att den deskriptiva delen handlar om att beskriva relationer 
mellan olika objekt. Faktorer som bland annat kommer att beaktas för att 
beskriva Scania och dess aktievärde är företagets räkenskapsinformation och 
annan finansiell information från företaget. 

33..22  VVEETTEENNSSKKAAPPLLIIGG  AANNSSAATTSS  

Vår uppsats bygger på olika metoder som kommer att tillämpa på Scania för 
att uppskatta aktievärde. De teoretiska metoderna kommer att ligga till grund 
för vår empiriska utformning, vilket gör vår ansats i uppsatsen deduktiv. 
Andersen (1998) anser att den deduktiva ansatsen är ett angreppssätt som 
nyttjas för att ta sig an samhälleliga relationer, även kallas bevisföringens 
väg och används för att dra vetenskapliga slutsatser med utgångspunkt i de 
angivna metoderna. Deduktiva slutsatser är när vi utifrån allmänna principer 
drar slutsatser om enskilda företeelser, forskaren går från teori till empiri.  
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Vi kommer alltså utifrån generella principer och värderingsmetoder 
uppskatta Scanias aktievärde. Våra beräkningar och slutsatser är däremot 
inte generella i den bemärkelsen att de är tillämpbara på andra företag utan 
kommer enbart att kunna tillämpas på företaget Scania. Den empiriska delen 
i uppsatsen kommer att utgöras av intervjuer med sakkunniga inom området 
samt egna beräkningar utifrån företagets räkenskaper och annan finansiell 
information. Våra respondenter har sakkunskap inom områdena 
företagsvärdering, företagsförvärv och nyttofordonsbranschen.  

33..33  KKVVAALLIITTAATTIIVV  EELLLLEERR  KKVVAANNTTIITTAATTIIVV  SSTTUUDDIIEE  

Enligt Holme & Solvang (1997) finns det två forskningsprocesser som det 
skiljs på inom samhällsvetenskapen, kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Den kvalitativa metoden utmärks av den datamängd som den genererar. 
Genom att samla information kan djupare förståelse av den problematik som 
har valts att studera erhållas, samt att relationen av det enskilda problemet 
till helheten kan beskrivas. Metoden använder sig inte av siffror och tal utan 
den använder sig av verbala formuleringar där hjälpmedlet består av �ordet�. 
Kvantitativ metod karaktäriseras av tillämpningen av mätningar, 
kvantifiering med stöd av matematik och statistiska (Backman, 1998).  
 
Vi vill ha en bättre förståelse för vissa förhållanden och inte, som i den 
kvantitativa metoden, sätta den statiska representativiteten i fokus. De 
förhållanden som vi vill ha bättre förståelse för är företagets tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader vilka kommer att sättas i relation till varandra 
genom nyckeltalsanalys och kassaflödesanalys. För att få en förståelse om 
vilket aktievärde Scania har kommer substansvärdering samt P/E-tal 
användas. Vidare kommer den kvalitativa metoden i uppsatsen att bygga på 
intervjuer med sakkunniga som kommer att ske via telefon och mail.  

33..44  DDAATTAAIINNSSAAMMLLIINNGG  

Andersen (1998) uttrycker att datainsamlingen kan indelas i sekundär- och 
primärdata. När data har samlats in av andra personer benämns det 
sekundärdata. Primärdata däremot är när forskaren själv deltagit vid 
insamling av rådata. Insamlingen av sekundärdata var det första som gjordes, 
den bestod av litteratur och artiklar som berör vårt problemområde. 
Finansiell information har inhämtats från Scanias årsredovisning för år 2006 
- 1998 samt delårsrapport för första kvartalet år 2007. Data som är från 
externa källor kommer att användas i uppsatsen i ett explorativt syfte.  
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Den primärdata som vi därefter kommer att använda oss av består av egna 
beräkningar som grundas på tidigare nämnd finansiell information, 
primärdata kommer även att utgöras av intervjuer som vi kommer att 
genomföra. 

33..55  UURRVVAALL  AAVV  RREESSPPOONNDDEENNTTEERR  

Vårt urval av respondenter har baserats på deras sakkunskap inom områdena 
företagsförvärv, företagsvärdering samt nyttofordonsbranschen. De olika 
kompetenser som våra respondenter besitter kommer att ge oss möjligheten 
att angripa vår problemformulering från olika synvinklar och aspekter. 

 Respondent: Titel:   Företag: 
! Carl Grefberg Head of Valuations & Financing KPMG 
! Staffan Folin  Transaction Advisory Services Ernst & Young 
 Magnus Agert Manager  Ernst & Young 
! Anders Bruzelius  Head of Equity Research  Swedbank 
 
KPMG samt Ernst & Young är båda internationella revisionsbyråer, 
Swedbank är en av Sveriges ledande storbanker. En detaljerad presentation 
av respondenterna samt deras sakkunskap kommer att göras i empirikapitlet.  

33..55..11  IINNTTEERRVVJJUUFFOORRMM  

Intervjuerna bokades per mail riktat till utvalda respondenter med olika typer 
av sakkunskap. I förfrågan till respondenterna bifogades bakgrunden till 
uppsatsen samt problemdiskussion för att ge en bättre bild av uppsatsens 
inriktning. Intervjuerna kommer att äga rum på två olika sätt, dels per telefon 
och dels per mail, avståndet till respondenterna som alla är verksamma i 
Stockholm utesluter möjligheten för oss att genomföra personliga intervjuer 
med dem. Intervjuerna med revisionsbyråerna KPMG och Ernst & Young 
kommer att genomföras per mail medan intervjun med Swedbank kommer 
att genomföras per telefon då det var en önskan från respondenten. Någon 
dag innan telefonintervjun kommer Anders Bruzelius ges tillgång till 
intervjufrågorna i förberedande syfte för att skapa en grund till diskussion 
och reflektion. Telefonintervjun kommer att genomföras semistandardiserat, 
intervjumetoden är ett mellanting av en standardiserad och en 
ostandardiserad intervju enligt Lundahl och Skärvad (1992). 
Mailintervjuerna kommer att anta en mer standardiserad form då den 
utesluter semistandardiserad intervju på grund av att personlig kontakt med 
respondenterna saknas. 
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Vi kommer att använda oss av öppna frågor i båda intervjuformerna. Enligt 
Jacobsen (1993) ger de öppna frågorna större utrymme för svarsmöjligheter, 
medan en sluten fråga ger ett snävt svar. Svaren ger oss möjlighet att ställa 
följdfrågor samt ger respondenten möjlighet att förklara och förtydliga sitt 
ställningstagande, möjligheten kommer att finnas i båda intervjuformerna. 
Telefonintervjun kommer att dokumenteras med hjälp av diktafon för att 
viktig information inte ska gå förlorad medan mailintervjuerna utgör en 
dokumentation i sig. Dokumentationen av intervjuerna kommer först att ske 
på detaljnivå för att sedan att bearbetas till den form de kommer att inneha i 
empirikapitlet.  

33..66  SSTTUUDDIIEENNSS  GGIILLTTIIGGHHEETT  

Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) menar att ett kritiskt stadium i 
forskningen är att överföra begrepp och modeller från teori till empiri, 
processen kallas operationalisering där begreppen validitet och reliabilitet är 
viktiga. För att uppnå en tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet 
sker enligt Holme & Solvang (1997) kontinuerligt en kritisk prövning av det 
insamlade materialet, under hela processen sker en noga omarbetning av 
materialet. 

33..66..11  VVAALLIIDDIITTEETT  

Validitet kan enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) delas in i inre och 
yttre validitet, men själva begreppets innebörd är ett mätinstruments förmåga 
att mäta det den har som syfte att mäta. Inre validiteten menar att modellens 
begrepp och de mätbara begreppsförklaringarna skall stämma överens. 
Tillvägagångssättet är att hitta empirisiska kriterier som passar ihop med 
begreppets innebörd, resultatet blir att mätningen stämmer överens med vad 
som var dess mål. Den yttre validiteten är beroende av den inre validiteten 
och utgår därmed ifrån hur det empiriska materialet samlats in, samt hur det 
ser ut. Det mätvärde som erhålls när en operationell begreppsförklaring 
används skall stämma överens med verkligheten. 
 
Uppsatsens validitet är beroende av vad vi beskriver och att det är 
tydliggjorts i problemformuleringen, vad Scanias aktievärde uppskattas till. 
Eftersom vi i vår studie har en närhet till det och dem vi studerar har vår 
undersökning en godtagbar validitet. Närheten är större under vår 
telefonintervju då en direkt konversation med respondenten kan föras.  
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Dock anser vi att en närhet även finns i mailintervjuerna då kommunikation 
kommer att ske genom mailväxling med respondenterna. Genomförandet av 
intervjuerna banar väg för en acceptabel grad av inre validitet, då vi som 
författare ges möjligheten att ställa öppna frågor till respondenterna i 
intervjuformerna. Öppna frågor försvårar för respondenten att enbart svara ja 
eller nej, samt möjliggör för oss att ställa följdfrågor. Följdfrågorna hjälper 
till att försäkra att båda parter uppfattat frågorna på samma sätt. Den yttre 
validiteten beror på hur det empiriska materialet insamlats, att intervjuerna 
genomförs med sakkunniga på områdena företagsvärdering, företagsförvärv 
och nyttofordon. Centralt här är även att de beräkningar som vi gör för att 
uppskatta Scanias aktievärde är så korrekt utförda som möjligt.  

33..66..22  RREELLIIAABBIILLIITTEETT  

Reliabiliteten i undersökningen utgörs av det empiriska materialets 
tillförlitlighet och bestäms av hur mätningarna utförs samt hur noggranna vi 
är vid bearbetning av den insamlade informationen (Holme & Solvang, 
1997). Hög reliabilitet grundas på om olika forskare kommit fram till samma 
resultat oberoende av urval och tillfälle (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1997). 
 
Reliabiliteten kommer att stärkas av att vi båda författare kommer att närvara 
vid genomförandet av telefonintervjun. All empirisk data som samlas in 
kommer, som tidigare nämnts, att spelas in samt dokumenteras skriftligen. 
Vi har inte för avsikt att i vår återberättelse selektera respondenternas 
uttalanden, dock kommer en viss selektering att göras då enbart de för 
uppsatsen relevanta delar kommer att tas med. Det som skulle kunna sänka 
undersökningens tillförlitlighet är att vi själva kommer att sammanställa och 
bearbeta intervjuerna, konsekvenserna av det blir att våra egna tolkningar 
och språk används för att återberätta respondenternas yttranden.  

33..77  KKÄÄLLLLKKRRIITTIIKK  

Den litteratur som vi kommer att använda oss av i vår undersökning kommer 
till stor del att bestå av kurslitteratur vilket vi anser höjer källans 
trovärdighet och dess relevans för uppsatsen. De vetenskapliga artiklar som 
vi kommer att använda oss av är alla skrivna av sakkunniga, då dessa artiklar 
har genomgått en lång process av granskningar innan de har publicerats i 
respektive tidsskrifter anser vi att det höjer deras tillförlitlighet avsevärt. De 
vetenskapliga artiklarna har vi sökt i databasen Business Source Premiere 
med sökorden merger, acquisition, valuation. 
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När en primärkälla väljer att vara anonym minskar det de lämnade 
uppgifternas trovärdighet. En fullständig beskrivning av en källa kan vara 
omöjlig om författarna skulle vara begränsade till ett antal sidor, i alla 
berättelser och alla verklighetsbeskrivningar måste det därför göras ett urval 
som har som syfte att skissa verkligheten (Thurén, 1997). Eftersom vi inte 
gett våra respondenter alternativet att vara anonyma i uppsatsen ökar det 
undersökningens trovärdighet. Ett urval av respondenternas yttrande 
kommer att göras då en detaljerad dokumentering av det som sägs skulle 
innebära alltför många sidor. Urvalet som kommer att göras innebär att vi 
väljer vad som skall återberättas i studien, vad vi själva anser är relevant för 
avgränsningens område. Selektionen skulle eventuellt kunna se ut på annat 
sätt om exempelvis någon annan fått göra den.  
 
De beräkningar vi utför i empirikapitlet och som sedan kommer att ligga till 
grund för vår analys kommer att grundas på Scanias årsredovisning från år 
2006 - 1998 samt delårsrapporten för förstakvartalet från år 2007. 
Årsredovisningen och delårsrapporten är båda offentligt material som 
publicerats av företaget vilket i sig gör att den bör anses vara vinklad. Det 
kan finnas incitament för Scania att försöka påverka den bild allmänheten 
ges av företaget, de lagar och regler som finns i Sverige som ställer krav på 
företaget att återge en rättvisande bild av verksamheten och korrekt 
information i sin årsredovisning anser vi förhindrar en sådan vinkling. 
 
Scania har under det senaste året fått väldigt stor uppmärksamhet i media 
genom skriverierna om företaget i samband med MAN:s fientliga bud. Även 
om medias uppmärksamhet inte har undgått oss är det helt naturligt att bli 
påverkad av den, dock har vi gjort vårt yttersta för att anta ett neutralt 
ställningstagande inför vår uppsats. Vår analys samt slutsatser kommer 
enbart att grundas på det material som finns återgivet i uppsatsens tidigare 
kapitel. 
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44  EEMMPPIIRRII 
Kapitel 4 behandlar sammanställning av den insamlade primärdata som 
består av intervjuer som har gjorts via mail och telefon. Här kommer även 
beräkningar att göras utifrån bolagets räkenskaper.  

 
44..11  TTIILLLLVVÄÄGGAAGGÅÅNNGGSSSSÄÄTTTT  

Empirikapitlet har en kronologisk ordning och inleds med intervjuer i den 
ordning de har genomförts, därefter följer egna beräkningar utifrån Scanias 
årsredovisningar för år 2006 - 1998. Varje intervju kommer att inledas med 
en presentation av företaget i vilken respondenten är verksam i för att 
därefter presentera deras befattning, erfarenhet samt vilken relevant 
utbildning de innehar. Intervjuerna med revisionsbyråerna KPMG och Ernst 
& Young har genomförts per mail medan intervjun med Swedbank 
genomfördes per telefon. Då samtliga respondenter är verksamma i 
Stockholm uteslöts möjligheten för oss att genomföra personliga intervjuer 
med någon av dem. Gemensamt för våra respondenter är att de alla innehar 
en gedigen kompetens på området företagsvärdering och företagsförvärv.  
 
Utgångspunkten för intervjuerna med KPMG och Ernst & Young var 
intervjumallen i bilaga 1 medan utgångspunkten för intervjun med 
Swedbank var intervjumallen i bilaga 2. Båda intervjumallarna består av 
öppna frågor för att ge respondenterna möjlighet att uttrycka sina egna 
tankar samt ställningstagande. Orsaken till att två olika intervjumallar 
användes är att KPMG och Ernst & Young är samma typ av företag samt att 
båda intervjuerna genomfördes per mail. Intervjun med Swedbank följde en 
annan intervjumall dels på grund av att den intervjun genomfördes via 
telefon men även för att respondenten i fråga besitter stor specialkompetens 
inom nyttofordonsbranschen. 
 
Telefonintervjun kommer att dokumenteras med hjälp av diktafon för att 
viktig information inte ska gå förlorad medan mailintervjuerna kommer att 
utgöra en dokumentation i sig. En skriftlig detaljdokumentation kommer att 
göras i första stadiet och i andra stadiet kommer en bearbetning att ske. Vi 
har inte som avsikt att selektera respondenternas uttalanden, en viss 
selektering kommer att ske ändå eftersom endast uppsatsens relevanta delar 
kommer att återberättas. En tolkning av intervjuerna kommer att göras 
utifrån våra förkunskaper på området som till största del insamlats i 
teorikapitlet.   
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Den räkenskapsinformationen som ligger till grund för vår värdering är 
offentlig information om Scania som utgörs av årsredovisningen för år 2006 
- 1998 samt kvartalsrapporten för första kvartalet år 2007, se bilaga 4. För de 
analyser som kommer att göras återfinns fullständiga beräkningar med 
tillhörande formler i bilaga 3 i uppsatsen. För de uppskattningar som 
kommer att göras av Scanias aktievärde återfinns utförliga beräkningar i 
bilaga 5. 

44..22  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  ��  KKPPMMGG  

KPMG grundades redan år 1923 och är idag en global revisionsbyrå som är 
verksam i 148 länder. Företaget erbjuder inte bara sina kunder tjänster inom 
revision och skatt utan även inom rådgivning där KPMG Corporate Finance 
ingår. Avdelningen erbjuder projektledning, värdering och förhandlingsstöd 
vid både nationella och internationella företagsöverlåtelser, specialisering 
finns inom bland annat områdena försäljning av företag, företagsförvärv och 
värdering av företag (KPMG, 2007). Vår respondent Carl Grefberg är 
director och chef på avdelningen för företagsvärdering och 
företagsfinansiering inom KPMG Corporate Finance. Han har 17 års 
erfarenhet av finansmarknaden varav 8 år inom finansiering och värdering 
av företag. Han har sin ekonomexamen från Stockholms Universitet med 
inriktningen entreprenörskap och finansiering.  

44..22..11  IINNTTEERRVVJJUU  ��  KKPPMMGG  

Anledningen till företagsförvärv är enligt Carl Grefberg många men den 
vanligaste anser han dock vara integrationen, såväl horisontell som vertikal, 
samt de synergier som kan nyttjas genom förvärvet. Han ser att 
förvärvsbolaget många gånger genomför förvärvet för att utöka bolagets 
marknadsandelar men han säger även att de ser möjligheten att bredda 
kompetensen inom bolaget. Vid ett företagsförvärv har KPMG Corporate 
Finance som uppgift att agera rådgivare och projektledare, första steget är att 
identifiera tänkbara förvärvskandidater. Förvärvsbolagen, så kallade targets, 
ska uppfylla de mål som förvärvaren har med köpet, det kan exempelvis vara 
integration, synergier, marknadsandelar. Innan kontakten med 
förvärvsbolaget tas har en indikativ värdering gjorts av KPMG Corporate 
Finance. Exempelvis utförs en fördjupad analys och en reviderad värdering 
av target såsom stand alone, men även en analys av tillkommande värde för 
köparen.  
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Vid värderingen av förvärvsbolaget använder sig KPMG Corporate Finance 
av en värderingsmodell där de prognostiserar framtida kassaflöden, fokus i 
värderingen läggs vanligen på vilken tillväxt i omsättning förvärvsbolaget 
har samt dess vinstmarginal, avkastningskrav, vilka investeringsbehov som 
finns, rörelsekapital och vilken finansieringsstruktur hela målbolaget har. 
Oavsett anledningen till förvärv finns det alltid ett mål med det, fördelar att 
uppnå. Carl Grefberg tror att många av de fördelar som var målet med 
förvärvet aldrig infrias på grund av dålig projektledning i förvärvsbolaget för 
att realisera den fulla potentialen av investeringen. Då fördelarna faktiskt 
realiseras uppskattar han att det sker inom en tidsram på 2 - 4 år. 
 
För att förvärvet ska kunna genomföras måste köparen kunna finansiera det, 
hur finansieringen utformas varierar mellan vilken typ av investerare 
förvärvaren är. Carl Grefberg säger att i de fall det är en finansiell 
investerare, så kallad Private Equity, är finansieringsstrukturerna väldigt 
raffinerade med en maximal skuldsättning av förvärvsobjektets förmåga att 
generera kassaflöden. Finansiella investerare använder sig av följande lån: 
! Senior Debt (Bottenlån)  
! Junior Debt (Topplån) 
! Mezzanine Debt  (Övertopplån) 
! Shareholder Profit Sharing Debt (Vinstandelslån) 
! Venture Debt (Kapitalandelslån) 
! Preference Shares  (Preferensaktier)  
! Ordinary Shares (Ordinare aktier)  
 
Om investeraren istället är en industriell investerare skiljer sig finansieringen 
vid ett förvärv mot den finansiella investeringen. Den vanligaste 
finansieringsstrukturen för dem är då olika kombination av följande banklån:  
! Senior Debt (Bottenlån)  
! Junior Debt (Topplån) 
De industriella investerarna skapar även ofta finansiering genom en 
nyemission av aktier eller konvertibla förlagslån i det investerade företaget.  
 
I Scania har aktiekursen stigit vid varje förvärvsförsök. På frågan om vilken 
effekt ett företagsförvärv har på aktiekursen anser Carl Grefberg att 
aktiekursen för investeraren vanligen sjunker i det korta perspektivet. 
Minskningen ser han som ett direkt resultat av att investeringen vanligen 
måste betala en del av de synergier som sedan förhoppningsvis ska uppnås 
med förvärvet.  
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Carl Grefberg säger: �Ett förvärv innebär också högre skuldsättning, en 
högre riskpremie, och en lägre utdelningspotential till befintliga aktieägare 
parallellt med en eventuell utspädning i det fall finansiering sker med egna 
aktier.� I det långa perspektivet anser han med sin gedigna erfarenhet att ett 
företagsförvärv vanligen ger en stigande aktiekurs i takt med att 
förvärvsbolaget faktiskt klarar av att realisera den fulla potentialen som 
förvärvet medför. Företag som har lyckats med det och är extremt 
förvärvsintensiva är främst Securitas och Assa Abloy �dessa bolag har 
lyckats växa snabbare än marknaden och därmed genererat överavkastning 
till sina aktieägare�. 

44..33  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  ��  EERRNNSSTT  &&  YYOOUUNNGG  

Ernst & Young är ett ledande globalt revisionsbolag som är verksamma i 
140 länder främst inom området revision och skatt. Företagets avdelning 
Transaction Advisory Services har personal som är specialister på 
rådgivning i samband med förvärv, avyttring av verksamheter samt 
värderingsfrågor (Ernst & Young, 2007). Staffan Folin är Partner och arbetar 
inom Transaction Advisory Services på Ernst & Young där han har arbetat i 
7,5 år. Han har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet. 
Magnus Agert arbetar som Manager på Ernst & Young där har han arbetat i 
8 år, han har sin magisterexamen i ekonomi från Göteborgs Universitet. 

44..33..11  IINNTTEERRVVJJUU  ��  EERRNNSSTT  &&  YYOOUUNNGG  

Vid ett företagsförvärv intar revisionsbyrån Ernst & Young olika roller, 
vanligast är ett Mergers & Acquisitions-mandat som innebär att de hanterar 
tjänster som att initiera kontakt med potentiella förvärvsobjekt. De erbjuder 
även sina uppdragsgivare generell projektledning samt en 
värderingskalkylering som ligger till grund för prisintervallen för budet på 
förvärvsbolaget. Vid önskemål kan de utföra detaljerad granskning av 
målbolaget, en så kallad due diligence. De assisterar även uppdragsgivaren i 
utformningen av budbrev till förvärvsbolaget samt att de deltar vid såväl 
avtalsförhandlingar som vid slutförhandlingarna. 
 
När förvärvsbolaget ska värderas använder sig Ernst & Young främst av två 
olika värderingsmetoder. Den första metoden är kassaflödesvärdering där en 
diskontering av förvärvsbolagets förväntade kassaflöden görs. Den andra 
metoden utgörs av en relativvärdering där antingen en uppskattning av 
värdet görs eller en bedömning av rimligheten i kassaflödesvärderingen.  
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Genom att studera hur börsnoterade företag värderas i förhållande till 
exempelvis deras omsättning och rörelseresultat kan de göra en 
rimlighetsbedömning. I själva värderingen fokuserar Ernst & Young främst 
på att utforma finansiella prognoser och uppskatta vilket avkastningskrav 
som kan ställas på förvärvsbolaget. Enligt Staffan Folin och Magnus Agert 
handlar det om att ta fram realistiska prognoser avseende företagets 
omsättningstillväxt och dess marginaler samt göra en uppskattning av en för 
förvärvsbolaget rimlig kapitalkostnad. Enligt dem ligger fokus främst på de 
nämnda parametrar, dock utgör branschtillhörighet en stor betydelse. Är 
företaget exempelvis väldigt kapitalintensivt får investeringsnivån ett extra 
stort genomslag, då kan en mer utförlig analys krävas. 
 
Den vanligaste anledningen till att företag förvärvar varandra är enligt 
Staffan Folin och Magnus Agert möjligheten till tillväxt som skapas. Andra 
vanliga orsaker anser de vara att förvärvet skapar en starkare position för 
företagen på marknaden, möjligheter till att komplettera och utöka sitt utbud 
ges även. Genom förvärvet kan både marginalerna och lönsamheten höjas 
genom synergihemtagningar vid integration av förvärvsbolaget.  
 
På frågan om de fördelar som efterstävas vid ett förvärv verkligen uppnås 
anser de båda att ett rakt svar är svårt att ge, utifrån deras erfarenhet av 
förvärv tycker de att fördelarna ofta uppnås, då främst synergimålen som 
bolaget haft. Synergihemtagningen anser de dock tenderar att ta längre tid än 
vad som beräknats. Förutsättningen för att lyckas med förvärvet är enligt 
dem en mycket noggrann planering och exekvering, då främst i 
integrationsfasen när två bolag ska bli ett. Innan integrationen genomförs bör 
ägarna noga överväga hur sammanslagningen skall hanteras. Att integrera ett 
förvärvat bolag kräver ofta extern konsulthjälp då det ställer höga krav på 
det förvärvade bolagets organisation att både hantera normala operativa 
uppgifter, som att bedriva den dagliga verksamheten och att samtidigt ta 
hand om integrationen. För ett främja företagskulturen ska exempelvis 
personalvård under dylika processer inte underskattas, nonchalering av dem 
skapar lätt en fientlig kultur i bolaget.  Gällande tidsaspekten för en 
integration så menar de att de första 100 dagarna efter ett förvärv är de mest 
kritiska, men att en fullständig integration kan ta flera år att införlivas. Tiden 
för synergihemtagningar kan med andra ord variera mellan branscher, det 
kan ta alltifrån ett år till uppemot fem år då främst beroende på 
förvärvsbolagets storlek och vilken typ av verksamhet som bedrivs. 
Synergihemtagningar som realiseras först längre fram i tiden kan exempelvis 
vara kopplat till redan ingångna leverantörsavtal i det förvärvade bolaget 
som måste löpa ut innan synergin kan realiseras fullt ut. 
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Den vanligaste formen av finansiering av ett företagsförvärv är enligt Staffan 
Folin och Magnus Agert en emittering av det förvärvande bolagets aktier 
vilket innebär en utspädning av ägandet. Andra finansieringsalternativ är att 
förvärvaren tar kontanter från befintlig kassa eller lånar kapital via ett 
räntebärande lån, även en kombination av de båda finansieringsformerna 
förekommer. Om finansieringen istället sker via ett riskkapitalbolag har de 
vanligen en hög skuldsättningsgrad i sin finansiering, det innebär att deras 
avkastningskrav ofta är lägre än de avkastningskrav som ett industriellt 
bolag använder sig av. Riskkapitalbolagen är ofta beredda att betala mer för 
förvärvsobjektet än förvärvsobjektets industriella konkurrenter. 
 
Vid företagsförvärv tenderar aktiekursen att påverkas rent generellt anser 
respondenterna. I princip har samtliga förvärv av börsnoterade bolag skett 
med en premie som historiskt sett har legat på 30 % över börskursens nivå 
på Stockholmsbörsen före förvärvet. Utöver det ger de uttryck för att ett 
förvärv sannolikt påverkar aktiekursen positivt på grund av den höga 
förvärvsintensiteten som då finns på marknaden. 

44..44  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  ��  SSWWEEDDBBAANNKK  

Swedbank är en internationell bank med kontor runtom i världen, på den 
svenska marknaden har banken 8,9 miljoner företagskunder (Swedbank, 
007). Swedbank utnämndes år 2006 till bästa analyshus för samtliga svenska 
bolag genom sin andel korrekta aktierekommendationer. Utnämningen 
innebär att banken har haft mest träffsäkra placeringsrekommendationer och 
högst antal toppnoteringar på enskilda aktier genom året (AQ Research 
Yearbook, 2006). Anders Bruzelius har läst vid Lunds Universitet och har en 
fil.kand i både nationalekonomi och företagsekonomi, han har även bedrivit 
forskning inom nationalekonomi. I 13 år har Anders Bruzelius varit verksam 
i branschen och sedan år 2003 arbetar han på Swedbank där han är ansvarig 
för aktieanalysavdelningen. Han är ensam rankad som en av Sveriges tre 
bästa analytiker år 2006 (Dagens industri, 2006). 

44..44..11  IINNTTEERRVVJJUU  ��  SSWWEEDDBBAANNKK  

Swedbank använder sig av den kassaflödesbaserade modellen som 
grundmodell i sin värdering av olika företag, modellen innebär en 
diskontering av de framtida kassaflödena i bolaget. Som komplement till sin 
grundmodell använder de sig även av en relativvärdering, då de jämför olika 
företag med varandra. I Scanias fall är en sådan värdering svår att genomföra 
då ett jämförande bolag till dem är enligt Anders Bruzelius svårt att finna. 
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Exempelvis så har Volvo House verksamhet inom Construction Equipment, 
Dotterorder och Aero Penta och blir därigenom inte fullt jämförbart. 
PACCAR var en gång ganska lik Scania men de har numera inte jämförbar 
verksamhet då de saknar en egen motorutveckling. Swedbank tittar på andra 
lastbilstillverkare med en annan typ verksamhet i enbart jämförande syfte 
och använder sig då bland annat av P/E-talet som en jämförande 
värderingsmetod.  
 
Enligt Anders Bruzelius är det flera faktorer som gör Scania till ett mycket 
intressant förvärvsobjekt, en är att de har en väldigt bra position i marknad 
samt att företagets intjäning är väldigt stabil i förhållande till dess 
konkurrenter på marknaden. Vidare påpekar han att Scania under de senaste 
35 - 40 åren endast har redovisat förlust ett enda år. Företaget var även tidigt 
ute med sitt modultänk vilket har resulterat i att de har lyckats få lägre 
produktionskostnader, Scania är även väldigt långt framme i utveckling och 
forskning av sina motorer.  
 
Anders Bruzelius tror att det som attraherar MAN i att förvärva Scania är att 
företaget tros redan ha nästa motorgeneration på plats. Motorserien som han 
syftar på är Euro 6, den tros klara av framtidens strängare miljökrav. Om en 
jämförelse görs mellan lastbilstillverkning och personbilstillverkning innebär 
det förstnämnda mycket mer arbete. Det är just de höga 
forskningskostnaderna för hur exempelvis hytten skall se ut med anledning 
av vind som är en stark konkurrensfaktor. Anders Bruzelius påpekar att det 
är just de stora kostnaderna som drivit företag i nyttofordonsbranschen till 
konsolideringar de senaste 40 åren, främst är det motorsidan och 
framtagning av dem som det kostar mycket pengar att forska kring. Att 
slippa utveckla nya motorer är enligt honom det som attraherar MAN. 
Vidare anser han att konstellationen Scania / MAN skulle bli en väldigt stark 
part till och med störst i Europa, de skulle inta de bästa marknadsandelarna 
eller vara jämbörders med Volvo / Renault. Det finns en allmän uppfattning i 
nyttofordonsbranschen som inte delas av Scania fullt ut vilket är behovet av 
storlek på företaget och marknadsandelar för att kunna slå ut de höga 
forskningskostnaderna på flera motorer. 
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Aktievärde 

MAN:s ursprungliga bud på Scania låg på 442 kr/aktie, budet höjdes sedan 
till 475 kr/aktie, Scania ansåg att budet bör ligga uppåt 670 kr/aktie. Med 
bakgrund i den skilda uppfattningen av företagets värde frågade vi Anders 
Bruzelius vilken värdering han gör. Han svarade �Det beror på vilka 
synergier man ser till, stand alone-värdet som vi har på Scania idag är 
knappt 500 kr, plus utdelningen på 50 kr - det blir 550 kr, därutöver ska 
synergierna räknas in.� Värdet på just synergierna av förvärvet varierar 
även det mellan värderarna, Scania talar om synergier värda 1000 MEUR 
och MAN menar å andra sidan att endast synergier för 500 MEUR kommer 
att kunna plockas hem. Den avgörande frågan är just hur mycket Scania ska 
få betalt �up front� för synergierna. Anders Bruzelius anser att det är 
tveksamt om Scania verkligen ska få fullt betalt för dem eftersom det finns 
risker med en sammanslagning, bland annat är det inte säkert att MAN 
erhåller alla besparingar fullt ut. Han uppskattar att 50 - 100 kr/per aktie 
skulle kunna adderas till stand alone-värdet för synergierna.  
 
Han påpekar dock att det samtidigt ska kommas ihåg att när MAN lade sitt 
bud så hade Scania aktien ett marknadsvärde på 360 kr � 400 kr, men 
plötsligt gjordes ett ryck och då expanderade hela marknaden och sektorn 
kraftigt. Om hänsyn tas till tidpunkten för budet så låg aktiens 
marknadsvärde inte så jättemycket över MAN:s bud. Vid den tidpunkten 
kunde ingen ana den fantastiskt starka utvecklingen som framförallt har skett 
i Östeuropa. Enligt Anders Bruzelius ser marknadsbilden mycket bättre ut 
idag än vad som förväntades för 6 - 9 månaders sedan, utvecklingen har i sin 
tur resulterat i en högre värdering av Scania. 
 
Vad som kan sägas kort om marknadsperspektivet på lite sikt är att om 
aktien är värd 550 kr inklusive utdelning, för att därefter addera synergier till 
ett värde av cirka 100 kr/aktie. Eftersom det finns risker med förvärvet bör 
en reducering av synergierna göras då en full betalning inte kan ges. 
Uppskattningsvis bedöms synergierna reduceras till hälften på grund av 
riskerna, 50 kr/aktie anses vara en rimlig betalning. Den värdering som 
Anders Bruzelius gör landar slutligen på 600 kr/aktie i ett förvärv. 
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Scania som ett självständigt företag 

Den största behållningen för Scania med att vara ett självständigt företag är 
enligt Anders Bruzelius att de inte tappar tempo i sin produktion. En stor risk 
i sammanslagningar och affärer är att företag tappar både tempo och fokus 
på den egna verksamheten, i ett förvärv läggs mycket fokus på andra faktorer 
än att bara driva den dagliga verksamheten. Det som är vanligt 
förekommande är att politiska aspekter i dessa situationer tar stor plats. 
Olika prioriteringsordningar finns, det förvärvade bolaget har en agenda om 
hur de vill driva bolag och det köpande bolaget kan ha en annan syn på hur 
verksamheten ska drivas. Just de skilda prioritetsordningarna kan vara en 
viktig faktor till varför Scania håller sig avvisande till affären. Som ett 
självständigt företag kan Scania istället arbeta vidare, behålla och ta sina 
marknadsandelar i den takt och i den utveckling de själva vill. 

Förvärv av Scania 

Anders Bruzelius tror inte att Scania vill bli förvärvade av ett annat företag, 
dock tror han fortfarande på någon typ av affär. Istället för ett förvärv tror 
han starkt på ett samgående mellan Scania och MAN, alltså inte ett direkt 
uppköp. Det som talar för just ett samgående mellan företagen är att alla 
berörda parter såg en logik i affären, förutom Scanias VD Leif Östling som 
var den mest avvisande till affären. Den stora vinnaren på en affär mellan 
Scania och MAN är i det korta perspektivet Volvo som redan har genomgått 
en sammanslagning med Renault, de kan nu fokusera på sin business medan 
Scania vid ett samgående måste fokusera på de tidigare nämnda faktorerna.  
 
Enligt Anders är MAN den enda tänkbara förvärvaren av Scania. �Det är 
svårt att tänka sig exempelvis PACCAR som är ett stort amerikanskt bolag, 
de har varken råd eller styrka att köpa Scania, de är inte alls verksamma i 
Europa. Det har spekulerats i att Toyota skall kliva in som vit riddare då det 
finns en personlig relation mellan Leif Östling och Toyota-familjen, jag 
håller inte det särskilt betrott. Sedan har vi Iveco, Fiats lastbilsverksamhet 
som också måste hitta på någonting, den konstellationen skulle inte fungera 
på grund av alldeles för stora skillnader mellan företagen. Det som skulle 
tilltala Iveco med att förvärva Scania är deras mellantunga lastbilar, jag 
tror att de är i lika stort behov av den nya motorn som MAN är. Det finns en 
logik men den affären tror jag inte på�.  
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Anders Bruzelius tror på ett samgående mellan Scania och MAN någon gång 
under år 2008. För att tillfredställa alla parter tror han att bolagen slås 
samman och nya aktier fås istället i ett bolag som då troligtvis kommer att 
vara noterat på börsen i både Tyskland och Sverige. Det som talar emot ett 
uppköp överhuvudtaget är att Scanias VD Leif Östling tror på företagets 
självständighet vilket gör att kraft och energi inte kommer att fokuseras på 
någon typ av samgående.   

44..55  BBEERRÄÄKKNNIINNGGAARR  ��  SSCCAANNIIAA  

Beräkningarna nedanför har grundats på information från företaget Scanias 
räkenskaper som finns i bilaga 4. För exakta uträkningar samt formler 
hänvisas läsaren till bilaga 3 och bilaga 5. Graferna illustrerar utvecklingen 
för respektive nyckeltal och värderingsmetoder, avsikten är att göra det 
lättare för läsaren att följa utvecklingen som varit under de senaste nio åren. 
Alla grafer redovisas från år 2006 och bakåt i tiden till år 1998, med grund i 
att uppsatsen har år 2006 som fokus. 

44..55..11  NNYYCCKKEELLTTAALL  

    2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
Likviditetsmått                   

Rörelsekapital 6237 6061 9962 7578 8169 2226 5712 2500 
-

1167 
Kassalikviditet 0,88 0,85 1,02 0,95 1,02 0,79 0,92 0,77 0,58 
TABELL 1: SCANIAS LIKVIDITETSMÅTT ÅR 2006 -1998 
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FIGUR 3: SCANIAS RÖRELSEKAPITAL ÅR 2006 - 1998  
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FIGUR 4: SCANIAS KASSALIKVIDITET ÅR 2006 - 1998 

 
  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 

Soliditetsmått          
Soliditet, % 29,67 30,35 30,31 29,24 26,01 23,71 26,53 26,00 26,5 
Skuldsättnings- 
Grad 2,37 2,30 2,30 2,42 2,84 3,22 2,78 2,85 2,77 

TABELL 2: SCANIAS SOLIDITETSMÅTT ÅR 2006 -1998 
 

  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
Lönsamhetsmått          
RE, % 22,73 19,65 20,14 16,65 16,11 6,52 19,61 23,19 5,03 
RT , % 10,82 10,02 9,96 8,22 7,14 4,03 9,29 10,40 8,60 
Vinstmarginal, % 13,35 12,05 12,18 10,61 9,68 5,06 10,15 11,48 8,48 
Kapitalomsättning, 
ggr 0,80 0,81 0,80 0,77 0,73 0,78 0,91 0,90 1,01 

TABELL 3: SCANIAS LÖNSAMHETSMÅTT ÅR 2006 -1998 
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FIGUR 5: SCANIAS SOLIDITETSMÅTT OCH LÖNSAMHETSMÅTT ÅR 2006 - 1998 
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FIGUR 6: SCANIAS KAPITALOMSÄTTNINGSHASTIGHET ÅR 2006 - 1998 

44..55..22  KKAASSSSAAFFLLÖÖDDEESSAANNAALLYYSS  

  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
Kassaflöde per 
aktie 34,71 20,53 13,67 12,38 12,09 14,98 X X X 

TABELL 4: SCANIAS KASSAFLÖDESANALYS ÅR 2006 -1998 
 
För åren 2003 � 1998 skedde redovisningen inte enligt IFRS, därav finns de 
internt tillförda medel per aktie ej specificerade. Slutsumman för år 2003 -
2001 hänförs dessa åren istället till Scanias kassaflödesanalys för år 2003 - 
2001, se bilaga 4. För åren 2000 - 1998 finns ingen specificerad summa, 
vilket har gjort att fälten är tomma. 
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FIGUR 7: SCANIAS KASSAFLÖDE PER AKTIE ÅR 2006 - 2001 
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44..55..33  SSUUBBSSTTAANNSSVVÄÄRRDDEERRIINNGG  

  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
Substans- 
Värdet 26134 23736 21433 18255 16989 16016 16342 13571 11872 

TABELL 5: SCANIAS SUBSTANSVÄRDE ÅR 2006 -1998 
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FIGUR 8: SCANIAS SUBSTANSVÄRDE ÅR 2006 - 1998 

44..55..44  PP//EE--VVÄÄRRDDEERRIINNGG  

  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
P/E tal  16 12 12 13 12 37 14 19 13 
Uppskattat 
Värde 95024 55980 51792 39442 32868 38776 43120 59774 29250 
Uppskattat 
värde 
(per aktie) 475 480 259 197 164 194 216 299 146 

TABELL 6: SCANIAS P/E-VÄRDERING ÅR 2006 -1998 
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FIGUR 9: SCANIAS P/E-TAL ÅR 2006 - 1998 
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FIGUR 10: SCANIAS UPPSKATTADE VÄRDE ÅR 2006 � 1998 
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FIGUR 11: SCANIAS UPPSKATTADE VÄRDE PER AKTIE ÅR 2006 - 1998 

44..55..55  UUPPPPSSKKAATTTTAATT  AAKKTTIIEEVVÄÄRRDDEE  

År 2006 475 kr/aktie  
April år 2006 � Mars år 2007 526 kr/aktie  
År 2007 667 kr/aktie  

TABELL 7: SCANIAS UPPSKATTADE AKTIEVÄRDE 
  
För beräkningar hänvisas läsaren till bilaga 5, räkenskapsinformationen som 
beräkningarna grundas på finns i bilaga 4. Med hjälp av P/E-talet uppskattas 
värdet vid årsskiftet år 2006 / 2007 till 475 kr/aktie. Med grund i resultatet 
för de senaste fyra kvartalen, kvartal 1 år 2007 och kvartal 2 � 4 år 2006 
uppskattas aktievärdet till 526 kr/aktie. Den tredje uppskattningen av aktien 
baseras på första delårsrapporten år 2007, resultatet grundas på att 
delårsvinsten på 2085 MSEK bibehålls hela året vilket ger ett årsresultat på 
8340 MSEK. Genom det värdet estimerar vi aktiens värde till 667 kr/aktie.  
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55  AANNAALLYYSS  
Kapitel 5 behandlar analys och tolkning av det empiriska underlaget som 
har samlats in, samt att empirin knyts an till teorin. Analysen kommer att 
utföras enligt analysmodellens uppställning. 

 
55..11  AANNAALLYYSSMMOODDEELLLL  

 
 
FIGUR 12: ANALYSMODELL 
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I uppsatsens inledning ställde vi oss frågan Vad uppskattas Scania aktien 
vara värd? Vi undrade även vad Scania erhåller för fördelar med att bli 
förvärvade av exempelvis MAN samt vad de erhåller för fördelar med att 
fortsätta vara ett självständigt bolag. I analysen kommer de tre frågorna att 
analyseras separat. En finansiell analys av Scanias räkenskaper för åren 2006 
� 1998 kommer att göras utifrån nyckeltalsanalys och kassaflödesanalys.  
Värderingen av Scanias aktievärde kommer att göras utifrån 
substansvärderingen och P/E-talet, i det här avsnittet kommer även stor vikt 
läggas på intervjun med Anders Bruzelius då han har en gedigen erfarenhet 
och sakkunskap främst av aktievärdering inom nyttofordonsbranschen. För 
analysen av frågorna om Scania ska bli förvärvade eller om de ska fortsätta 
vara ett självständigt bolag kommer utgångspunkten i första hand vara 
intervjuerna med våra respondenter på revisionsbyråerna KPMG och Ernst 
& Young samt Swedbank med bakgrund av deras erfarenheter inom såväl 
företagsförvärv som företagsanalyser. En koppling mellan teori och empiri 
kommer även att göras här för att peka på både likheter och olikheter. 
 
De genomförda analyserna kommer att leda fram till våra resultat utifrån 
vilka vi kommer dra slutsatser om Scanias uppskattade aktievärde. Utifrån 
resultaten kommer även slutsatser om de fördelar Scania erhåller genom att 
bli förvärvade respektive att fortsätta vara ett självständigt bolag kunna dras. 

55..22  AANNAALLYYSS  AAVV  SSCCAANNIIAASS  RRÄÄKKEENNSSKKAAPPEERR  

Här kommer en analys av Scanias räkenskaper, bilaga 4, att göras med grund 
i empirin som baseras på de beräkningar som finns i bilaga 3. Analysen 
kommer i första hand att göras enligt varje värderingsmetod separat för att 
sedan vägas samman till ett resultat av företagets finansiella ställning. 

55..22..11  NNYYCCKKEELLTTAALL  

Enligt Nilsson, Isaksson & Martikainen (2002) ger nyckeltalsanalysen oss en 
möjlighet att hitta intressanta problemområden och frågeställningar för att på 
så sätt kunna bedöma företaget. Rörelsekapitalet i Scania ligger år 2006 på 
6 237 MSEK. Det positiva rörelsekapitalet innebär enligt Andersson, 
Klackenstam & Laurelii (2000) att de har tillräckligt med likvida medel för 
att betala sina löpande räkningar. Kassalikviditeten menar Nilsson, Isaksson 
& Martikainen (2002) bör ligga över 100 %. För Scania år 2006 var den 88 
%, under de senaste nio åren har den bara varit över 100 % två gånger. Det 
är ett tecken på att det inte finns tillräckligt likvida medel för att betala de 
kortfristiga skulder.  
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För verksamhetsåret 1998 då företaget hade såväl ett negativt rörelsekapital 
som en låg kassalikviditet så fanns det inte tillräckligt med likvida medel för 
att vare sig betala sina löpande räkningar eller sina kortfristiga skulder, 
situationen hade kunna bli mycket kritisk om tillståndet hade fortlöpt. 
Soliditetsmåttet i de börsnoterade svenska företagen brukar ligga på ungefär 
25 % enligt Andersson, Klackenstam & Laurelii (2000), Scanias soliditet har 
de senaste åren legat mellan 23,71 % � 30,35 %. År 2006 ligger soliditeten 
på 29,67 % vilket leder till att företaget enligt Nilsson, Isaksson & 
Martikainen (2002) klarar en konjunktursvacka bättre idag än vad de hade 
gjort år 2001 då soliditeten låg på 23,71 %. Skuldsättningsgraden stiger om 
kapitalet inte växer i samma takt som tillgångarna. En hög 
skuldsättningsgrad gör företaget mindre benägna att ta risker enligt 
Johansson & Runsten (2005). I Scanias fall ligger skuldsättningsgraden år 
2006 på 2,37 vilket bör anses som godkänt för ett företag i deras storlek, en 
positiv utveckling är att den har minskat sedan år 2002 då den låg på 2,84. 
 
Räntabilitet på eget kapital är ett mått på hur väl företaget lyckas förränta 
det av ägarna satsade kapitalet, 20 % anses vara bra menar Andersson, 
Klackenstam & Laurelii (2000). Scania har de senaste fem åren legat på en 
nivå över 20 %, innan dess år 2001 var dock räntabiliteten på det egna 
kapitalet nere på endast 6,52 % vilket anses lågt. Från år 1998 till år 1999 
ökade räntabiliteten på eget kapital med 361 %, då den för år 1998 var nere i 
rekordlåga 5,03 %. Räntabilitet på totalt kapital är ett mått på hur väl 
företaget lyckas förränta sina tillgångar, 8 % � 12 % är en god räntabilitet 
anser Andersson, Klackenstam & Laurelii (2000). Scania har de senaste nio 
åren hela tiden legat på en god räntabilitet mellan 7,09 % � 10.97 %, bortsett 
från år 2001 då den var nere på 4,03 %, en stegvis ökning har skett de senaste 
fem åren vilket är ett gott tecken inför framtiden. Vinstmarginalen i Scania 
har de senaste sex åren ständigt ökat, för verksamhetsåret 2006 låg den på 
10,82 %. Tidigare år har den dock fluktuerat mellan 8,60 % � 10,40 %. 
Enligt Johansson och Runsten (2005) bör vinstmarginalen i industriföretag 
ligga mellan 8 % � 12 %. Kapitalomsättningshastigheten anger enligt 
Andersson, Klackenstam & Laurelii (2000) hur stor omsättning varje 
investerad krona resulterar i. För Scania år 2006 låg omsättningshastigheten 
på 0,80 gånger vilket är relativt högt. En hög kapitalomsättningshastighet 
anser Johansson & Runsten (2005) visar att företaget är effektivt i 
användningen av sina resurser. Toppnoteringen innehas av år 1998 då 
företaget hade en mycket hög kapitalomsättningshastighet på 1,01 gånger. 
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55..22..22  KKAASSSSAAFFLLÖÖDDEESSAANNAALLYYSS  

Den kassaflödesbaserade värderingsmodellen koncentrerar sig på de 
kassaflöden företaget genererar till sina ägare. Företagets kassaflöde kan 
enligt Nilsson, Isaksson & Martikainen (2002) ses som det maximala belopp 
företaget kan överföra till sina aktieägare utan att behöva avstå från framtida 
tillväxt. Scanias kassaflöde per aktie ligger år 2006 på en toppnivå på 34,71 
kr jämfört med tidigare år då den har legat mellan 12,09 kr � 20,35 kr. En 
historisk återblick kan på grund av ändrade redovisningsstandarder endast 
göras till och med år 2001. Den positiva utvecklingen av företagets aktiekurs 
återspeglas i kassaflödet per aktie vilket gynnar aktieägarna då deras 
avkastning på det investerade kapitalet i företaget ökat successivt.  

55..22..33  SSUUBBSSTTAANNSSVVÄÄRRDDEERRIINNGG  

Scanias substansvärde för år 2006 var på 26 134 MSEK och vid årets slut låg 
företagets aktiekurs på 481 kr. Om aktiekursen är låg i förhållande till 
substansvärdet är det enligt Hansson (1996) vanligen ett tecken på att 
räntabiliteten är låg. I Scanias fall är substansvärdet lågt i förhållande till 
dess aktiekurs, vilket innebär att aktiekursen ses som fördelaktig för 
investerare. En positiv trend har funnits sedan år 1998 med en liten avvikelse 
år 2001. Utvecklingen innebär att det egna kapitalet i företaget har 
dubblerats vid en jämförelse från år 1998 till år 2006. 

55..22..44  PP//EE--VVÄÄRRDDEERRIINNGG  

Antal aktier i Scania summeras till 200 000 000 stycken från år 1998 till och 
med första kvartalet 2007. Företagets P/E-tal ligger år 2006 på 16 vilket är 
bra för ett börsnoterat bolag enligt Andersson, Klackenstam & Laurelii 
(2000). Dock är det en skillnad historiskt mot år 2001 då P/E talet var långt 
över normalt på 37, en avvikelse syns även år 1999 då P/E-talet var på 19, 
resterande år mellan 2005 - 1998 har P/E-talet varit stabila och legat mellan 
12 - 13. Ett högt värde likt det år 2001 indikerar att aktiemarknaden 
förväntar sig en resultatförbättring, om år 2006 års ökning fortsätter är det ett 
tecken på att investerarna på aktiemarknaden spår Scania en mycket ljus 
framtid.  
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Det uppskattade värdet på Scania blir år 2006 därav 95 024 MSEK, ett tal 
som speglar marknadens uppfattning per aktie blir det då 475 kr. Enligt 
Anders Bruzelius på Swedbank använder de sig av P/E-tal vid sin 
jämförandevärdering, dock anser han att det är svårt att hitta ett 
jämförelseföretag till Scania. Volvos House exempelvis innefattar även 
Construction Equipment, Dotterorder och Aero Penta och är därav inte helt 
jämförbart. PACCAR som en gång ansågs vara lika Scania, har idag inte 
samma verksamhet då de saknar en egen motorutveckling.  

RREESSUULLTTAATT::  

Hur året har varit för företaget återspeglas i deras finansiella information, de 
åren som i Scanias fall utmärker sig är först år 1998 då rörelsekapitalet var 
negativt och kassalikviditeten låg, den höga kapitalomsättningshastigheten 
visar på att företaget har utnyttjat sina resurser maximalt. Under Volvoräden 
år 1999 då det fientliga budet lades syns det i den finansiella bilden att 
föregående års nedgång vändes genom att mer kapital fördes in i bolaget och 
trenden vände. Utmärker sig gör även P/E-talet år 2001, förväntningarna på 
företaget har blåsts upp då vinsten per aktie det året endast blev 5,24 kr. 
Marknaden svarade nästkommande år med att korrigera sina förväntningar 
och P/E-talet för år 2002 landade på 12. År 2006 inleddes med en aktiekurs 
på 287,50 kr/aktie och vid årets utgång var den uppe i hela 481 kr/aktie, en 
stigning med hela 67,50 %. Även det fientliga budet från MAN år 2006 
resulterade alltså i ett finansiellt lyft för Scania. 

55..33  AANNAALLYYSS  AAVV  SSCCAANNIIAASS  AAKKTTIIEEVVÄÄRRDDEE  

Värderingen av aktier har enligt Hansson (1996) som syfte att fastställa vad 
en aktie i bolaget är värd och om aktiemarknaden är effektiv menar Nilsson, 
Isaksson & Martikainen (2002) att börskursen är en riktig indikator på 
företagets värde. Våra respondenter anger alla att de använder sig av den 
kassaflödesbaserade metoden som grund, vilket innebär prognostisering av 
framtida kassaflöden vid värderingen av ett företags aktievärde. Då vi saknar 
en tillförlitlig diskonteringsränta och ett antagande känns alltför orealistiskt 
har vi valt att grunda vår aktievärdering på tillförlitliga värden.  
 
Anders Bruzelius som är aktieanalytiker på Swedbank värderar Scanias aktie 
till knappt 500 kr, med utdelning på 50 kr blir värdet 550 kr/aktie. Därefter 
ska synergierna räknas in som uppskattas vara mellan 50 kr � 100 kr. Frågan 
är då hur mycket Scania ska få betalt �up front� för dessa synergier.  
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Med tanke på de risker som finns med en sammanslagning är det tveksamt 
om Scania ska få fullt betalt. Det är inte säkert att alla besparingarna erhålles 
fullt ut för förvärvsbolaget och då anser han att 600 kr/aktie inklusive 
synergier är ett rimligt värde.  

55..33..11  SSCCAANNIIAASS  AAKKTTIIEEVVÄÄRRDDEE  

För att ta del av beräkningarna samt formlerna i stycket nedanför hänvisas 
läsaren till bilaga 5 i uppsatsen, räkenskapsinformationen som beräkningarna 
utgår från återfinns i bilaga 4. Våra tre nedanstående uppskattningar av 
Scanias aktievärde har valts då de ger en bild av företagets värde vid 
årsskiftet (år 2006), i nutid (april år 2006 till mars år 2007) och årets 
utveckling (år 2007). 
 
Anders Bruzelius värderade alltså Scanias aktie i dagsläget, år 2007, till 
cirka 600 kr inklusive synergier och exklusive riskavdrag. Med hjälp av P/E-
talet uppskattar vi Scanias aktie vid årsskiftet år 2006 / 2007 till 475 kr/aktie. 
De synergier som Scania bör få betalt för i ett förvärv värderas till 50 
kr/aktie, vårt uppskattade värde blir då 525 kr/aktie. Vid en uppskattning 
med grund i resultatet för de senaste fyra kvartalen, kvartal 1 år 2007 och 
kvartal 2 � 4 år 2006 blir aktievärdet 526 kr/aktie, med tillägg på för 
synergier på 50 kr/aktie blir aktievärdet 576 kr/aktie. Vid uppskattning av 
Scanias aktievärde i dagsläget baserat på delårsrapporten för januari till mars 
år 2007 estimerar vi aktiens värde till 667 kr/aktie vilket blir ett aktievärde 
på 717 kr/aktien med synergier på 50 kr/aktie. 
 

År 2006   525 kr/aktie  
April år 2006 � Mars år 2007 576 kr/aktie  
År 2007 717 kr/aktie  

TABELL 8: SCANIAS UPPSKATTADE AKTIEVÄRDE INKLUSIVE SYNERGIER  

RREESSUULLTTAATT::  

Värdering av aktier i ett förvärv skiljer sig mot en värdering av endast 
företaget i sig då hänsyn bör tas till de synergier som förvärvet medför, en 
reducering bör dock göras då risker finns vid sammanslagningen. Vid ett 
förvärv bör Scania få 50 kr/aktie i betalning för de synergier som kommer att 
realiseras i en affär med MAN. I våra uppskattningar har Scania aktien ett 
värde med synergier på 525 kr/aktie, 576 kr/aktien eller 717 kr/aktie.  
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55..44  VVAADD  EERRHHÅÅLLLLEERR  SSCCAANNIIAA  FFÖÖRR  FFÖÖRRDDEELLAARR  MMEEDD  AATTTT  BBLLII  
FFÖÖRRVVÄÄRRVVAADDEE??  

Enligt Morris (2002) är syftet med företagsförvärv vanligen den snabba 
tillväxten det genererar till företagets verksamhet. Möjligheter att nyttja 
stordriftsfördelare eller öka marknadsandelar skapas inom en 
verksamhetsgren där företaget redan existerar. På frågan om vad som gör 
Scania till ett så intressant förvärvsobjekt svarar Anders Bruzelius att det är 
deras position på marknaden samt deras stabila och höga intjäning i 
förhållande till konkurrenterna som är avgörande. En annan avgörande 
faktor är att de ligger långt framme i utvecklingen av motorer � vilket enligt 
Anders Bruzelius är just det som attraherar MAN. Scania antas redan ha 
nästa motorgeneration på plats, Euro 6, vilken tros kommer att klara av 
framtidens krav. Forskningen kring motorer är mycket kostsam och enligt 
Anders är det dessa kostnader som har drivit företagen i branschen till 
konsolidering de senaste 40 åren. Att slippa dessa utvecklingskostnader 
attraherar MAN, samt att företagen i par hade blivit störst i Europa eller 
åtminstone i nivå med Volvo och Renault. En annan anledning till 
konsolideringen bland nyttofordonstillverkare är enligt Bengtsson et al. 
(2006) det tilltagande konkurrenstrycket i branschen. MAN:s VD Håkan 
Samuelsson anser att företagen MAN och Scania tillsammans skulle inta en 
ledande position i Europa inom nyttofordonssegmentet. Han ansåg att det 
fanns en logik i affären, en åsikt som delas av Anders Bruzelius. Även 
Volkswagen gav sitt stöd till affären under förutsättning att det inte gjordes 
på ett fientligt sätt.  
 
Enligt Staffan Folin och Magnus Agert på Ernst & Young är de vanligaste 
anledningarna till ett företagsförvärv en önskan om att stärka 
marknadspositionen, vidga produkt- och tjänsteutbud samt höja lönsamheten 
genom att nyttja synergier. Just synergierna är enligt dem de värdeskapande 
fördelarna som kan uppnås, dock tenderar de ofta att överskrida beräknad 
tid. Bouwman, Fuller & Nain (2003) uttrycker att svaret på om 
företagsförvärv verkligen skapar värde är oklart, då olika metoder kan 
användas för att mäta värdet. Bouwman, Fuller & Nain:s tredje metod är att 
mäta värdeskapande, vilket innebär att undersöka lönsamhet såsom 
räntabilitet på eget kapital och kassaflödesprestationer. Om förvärvet skapar 
värde för aktieägarna, bör de förbättra ett företags prestationer och 
lönsamhet.  
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Carl Grefberg på KPMG menar att fokus vid värdering av företag är dess 
avkastningskrav samt tillväxt, vinstmarginal, investeringsbehov, 
rörelsekapitalbehov och företagets finansieringsstruktur. Ett förvärv leder 
enligt Carl Grefberg ofta till att aktiekursen sjunker i det korta perspektivet 
som ett resultat av att investerarna i de flesta fall tvingas betala en del av 
synergierna som förvärvet ska generera. Han delar dock Morris (2000) syn 
på att ett förvärv vanligen har på lång sikt en positiv effekt på aktiekursen. 

RREESSUULLTTAATT::  

Scania och MAN är de bolag som kompletterar varandra bäst i branschen, 
förvärvet hade givit dem en ledande marknadsposition vilken är den främsta 
fördelen som Scania skulle erhålla. MAN har däremot mycket mer fördelar 
att erhålla på affären då Scania redan har utvecklat nästa motorgeneration, 
Euro 6, vilket sparar MAN såväl forsknings- som utvecklingskostnader.  

55..55  VVAADD  EERRHHÅÅLLLLEERR  SSCCAANNIIAA  FFÖÖRR  FFÖÖRRDDEELLAARR  MMEEDD  AATTTT  VVAARRAA  
SSJJÄÄLLVVSSTTÄÄNNDDIIGG??  

Carl Grefberg anser att ett förvärv innebär en högre skuldsättning och lägre 
utdelningspotential till befintliga aktieägare parallellt med en eventuell 
utspädning i det fall finansiering sker med egna aktier. Få lyckas enligt Carl 
realisera den fulla potentialen med förvärvet samt växa snabbare än 
marknaden och därmed generera överavkastning till sina aktieägare, vilket 
talar för Scanias självständighet. Staffan Folin och Magnus Agert poängterar 
att ett förvärv ofta tenderar att ta längre tid än beräknat. Tidsmässigt så är de 
närmaste 100 dagarna efter ett förvärv kritiska, en fullständig integration kan 
ta flera år. Tiden för synergihemtagningar kan variera från omkring ett år till 
uppemot fem år beroende på förvärvsbolagets storlek och typ av verksamhet.  
 
När ett förvärvsobjekt motsätter sig till att bli förvärvade, fientligt förvärv, är 
det troligt att resultatet följer samma fotspår. I och med motståndet skapas en 
fientlig kultur i företaget där integration och synergier är svåra att få till 
stånd menar Bruner (2004). Anders Bruzelius anser att företag i 
sammanslagningar tappar tempo, fokus ligger på andra faktorer än att bara 
driva verksamheten. Vanligt är att politiska aspekter kan komma in då olika 
prioriteringsordningar finns. Det förvärvandebolaget, exempelvis MAN, har 
en agenda hur de vill driva bolaget vilken kan skilja sig från Scanias. Enligt 
Anders är det en viktig aspekt till varför Scania höll sig avvisande till 
affären. Scanias självständighet resulterar istället i att företaget kan arbeta 
vidare, behålla och ta sina marknadsandelar i egen takt.  
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Investors VD Börje Ekholm menar på att Investor avvisade budet från MAN 
då det inte återspeglade det fulla värdet och potentialen i Scania samt att ett 
fientligt bud skulle skapa en fientlig kultur i företaget. Därmed stöttar 
Investor Scanias VD Leif Östling som håller sig mycket avvisande till en 
affär, han vill behålla företagets självständighet. Anders Bruzelius tror inte 
att Scania vill bli förvärvade, men han tror fortfarande på en affär � ett 
samgående istället för ett direkt uppköp. Han spekulerar i att ett samgående 
kan komma till stånd någon gång under år 2008, bolagen slås istället 
samman och den nya aktien blir noterad på börsen i både Sverige och 
Tyskland.  

RREESSUULLTTAATT::  

Med sin självständighet kan Scania fortsätta sin produktion, att bolaget redan 
har nästa motorgeneration klar innebär att de har en betydande fördel i 
förhållande till sina konkurrenter. Då Scania avvisar fientliga bud undviker 
de på så sätt en fientlig kultur och motsättningar i företaget. 
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66  SSLLUUTTSSAATTSSEERR  
Kapitel 6 behandlar de slutsatser som dragits samt vad författarna kommit 
fram till. Slutsatserna sätts i samband till problemdiskussionen och syftet 
med uppsatsen om vad vi uppskattar Scania aktien vara värd. Förslag till 
fortsatt forskning kommer även att återges i det här kapitlet. 

 
Då Scania avböjde MAN:s bud på 475 kr/aktie eftersom de ansåg att budet 
borde ligga uppåt 670 kr/aktie ställde vi oss frågan, vad är Scania aktien 
värd?   

66..11  SSCCAANNIIAASS  RRÄÄKKEENNSSKKAAPPEERR  

Om vi ser till Scanias räkenskaper ser vi ett mönster, att företaget efter varje 
förvärvsförsök har fått en avsevärt starkare finansiell ställning och resultat 
mot tidigare år. Förändringen ser vi som marknadens svar på att de ställer sig 
positiva till att Scania blir förvärvade, vilket även aktiekursen visar. Vi tror 
på en fortsatt stabil ekonomisk utveckling och genom det en fortsatt stigande 
kurs på aktien. Vi ser dock en liten varningslampa som blinkar, de höga 
förväntningarna som marknaden har på ett förvärv av Scania kan leda till att 
aktien blåses upp till oanade höjder och förväntningar ställs på bolaget som 
de sedan inte kommer att kunna leva upp till. Effekten blir då istället den 
motsatta genom att bolaget inte realiserar de förväntningar och krav som 
marknaden har.  

66..22  SSCCAANNIIAASS  AAKKTTIIEEVVÄÄRRDDEE  

Den värdering på 670 kr/aktie som Scania gjorde i samband med MAN:s 
bud anser vi var en övervärdering vid den tidpunkten vare sig det var 
inklusive eller exklusive synergier. Övervärderingen grundar vi främst på att 
årsredovisningen för år 2006 indikerar ett värde på 475 kr/aktie exklusive 
synergier, samt att hänsyn bör tas till de risker MAN skulle ta med ett 
förvärv. Om vi ser till dessa faktorer var MAN:s slutgiltiga bud på 475 
kr/aktie enligt oss en mer korrekt värdering, om då hänsyn inte tas till 
synergierna som Scania bör få betalt för. Enligt våra beräkningar kan 
däremot Scanias aktievärdering på 670 kr/aktie vara en rimlig nivå i 
dagsläget i och med den utvecklig som marknaden har haft samt det pris 
Scania rimligen kan förvärvas för idag. 
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De tre uppskattningar som vi har gjort leder till en medelkurs på 606 
kr/aktie, priset för synergierna har då inkluderats (se bilaga 5). Vi anser att 
det är ett värde som återspeglar företagets potential och därmed är det pris en 
förvärvare får betala. Företaget har presterat mycket bra i våra samtliga 
värderingsmetoder vilket är ett stöd i vår värdering. Vi ser tecken på att 
marknaden har höga förväntningar på företaget, vilket även en potential 
förvärvare bör ha så länge de är realistiska med hänsyn till de risker att alla 
synergier inte realiseras fullt ut. 

66..33  VVAADD  EERRHHÅÅLLLLEERR  SSCCAANNIIAA  FFÖÖRR  FFÖÖRRDDEELLAARR  MMEEDD  AATTTT  BBLLII  
FFÖÖRRVVÄÄRRVVAADDEE??  

Vi anser att Scania och MAN som bolag kompletterar varandra bra då 
förvärvet hade resulterat i en mycket framstående position på markanden 
genom de teknologiska kunskaperna som företagen besitter. Dock anser vi 
att den som gynnas mest i och med ett förvärv är MAN då de kan dra nytta 
av nästa motorgeneration, Euro 6. Den största behållningen med förvärvet 
för Scania är att de erhåller lägre produktionskostnader genom att större 
volymer produceras. Förvärvet skulle gynna båda bolagens aktieägare då vi, 
som tidigare nämnt, tror på en kursstegring i samband med förvärvet. 

66..44  VVAADD  EERRHHÅÅLLLLEERR  SSCCAANNIIAA  FFÖÖRR  FFÖÖRRDDEELLAARR  MMEEDD  AATTTT  VVAARRAA  
SSJJÄÄLLVVSSTTÄÄNNDDIIGG??  

Med sin självständighet anser vi att den största behållningen för Scania är att 
de kan fortsätta sin produktion utan några störningar i den dagliga 
verksamheten. De mest fördelaktiga faktorer anser vi dock att de redan 
besitter genom den konkurrensfördel de har i och med motorserien Euro 6 
och de teknologiska färdigheterna. Genom att Scania avvisar det fientliga 
bud som läggs på bolaget undviker de på så sätt en fientlig kultur i företaget. 
Eftersom Scanias VD, Leif Östling motsätter sig ett förvärv kan ett 
samgående av bolagen Scania och MAN vara den gyllene medelvägen som 
alla parter eventuellt skulle kunna acceptera, även huvudägarna. Samgåendet 
innebär att inget förvärv sker, ett nytt bolag bildas istället vilket vi tror hade 
gjort att den fientliga kulturen skulle kunna undvikas. Lösningen med en 
sammanslagning där ett nytt bolag bildas är den konstellationen som vi 
håller som mest trolig.  
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FFÖÖRRSSLLAAGG  TTIILLLL  FFOORRTTSSAATTTT  FFOORRSSKKNNIINNGG  

Förslag till fortsatt forskning är en studie på hur ett samgående mellan MAN 
/ Scania hade sett ut samt en djupare undersökning av vilka synergier som 
verkligen hade realiserats i samband med samgåendet. 
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BBIILLAAGGAA  11    

IInntteerrvvjjuummaallll  ��  KKPPMMGG  ssaammtt  EErrnnsstt  &&  YYoouunngg  
1.  Allmänna frågor, presentation av respondent 
Utbildning, erfarenhet/år i branschen, bakgrund, befattning 
 
2. Huvudfrågor 
A.  Hur går Ni tillväga vid företagsförvärv?  
 
B.  Utifrån vilka metoder och modeller värderar Ni företag? 

 Vilka delar fokuserar Ni på vid värderingen? 
 
C.  Vilka är de vanligaste anledningarna till ett företagsförvärv?  

Uppnås de fördelar som eftersträvas vid ett förvärv och inom vilken 
tidsram sker detta? 

 
D. Hur finansieras företagsförvärv vanligtvis? 
 
E.  Vilken effekt har företagsförvärv på aktiekursen enligt Er uppfattning? 
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BBIILLAAGGAA  22  

IInntteerrvvjjuummaallll  ��  SSwweeddbbaannkk  
1.  Allmänna frågor, presentation av respondent 
Utbildning, erfarenhet/år i branschen, bakgrund, befattning 
 
2. Huvudfrågor 
A.  Vad tror Ni gör Scania till ett sådant intressant förvärvsobjekt? 
 
B.  MAN:s ursprungliga bud på Scania låg på 442 kr/aktie, budet höjdes 

sedan till 475 kr/aktie. Scania anser att budet bör ligga uppåt 
670kr/aktie, vad har Ni gjort för värdering? 

 
C.  Vad baserar Ni främst detta värde på? 
 
D.  Vad erhåller Scania främst för fördelar med att vara självständiga? 
 
E.  Vad erhåller Scania främst för fördelar genom ett samgående med 

exempelvis MAN? 
 
F.  Tror Ni att Scania kommer att bli förvärvade inom en snar framtid?  
 Om inte av MAN, vilka bolag kan tänka sig vara intresserade av Scania? 
 
G.  Vilken metod använder Ni Er av vid företagsvärdering?  
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BBIILLAAGGAA  33  

BBeerrääkknniinnggaarr  ��  ÅÅrrssrreeddoovviissnniinngg  åårr  22000066  --  11999988  
Samtliga siffror hänförs från Scanias årsredovisningar som återfinns i bilaga 
4. Alla siffror i beräkningarna anger i miljoner svenska kronor (MSEK). 

NNYYCCKKEELLTTAALL 

! Likviditetsmått:  

Rörelsekapital = Omsättningstillgångar � Kortfristiga skulder 

År   

2006 6237 = 40340 � 34103 

2005 6016 = 31325 � 25309 

2004 9962 = 30433 � 20471 

2003 7578 = 27115 � 19537 

2002 8169 = 28339 � 20170 

2001 2226 = 29074 � 26646 

2000 5712 = 27800 � 22088 

1999 2500 = 24003 � 21503 

1998 -1167 = 19662 � 20829 
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Kassalikviditet = Omsättningstillgångar � Varulager / Kortfristiga skulder 

År   

2006 0,88 = 40340 - 10100 / 34203 

2005 0,85 = 31325 - 9949 / 25309 

2004 1,02 = 30433 - 9487 / 20471 

2003 0,95 = 27115 � 8506 / 19537 

2002 1,02 = 28339 � 7862 / 20170 

2001 0,79 = 29074 � 7946 / 26646 

2000 0,92 = 27800 � 7467 / 22088 

1999 0,77 = 24003 � 7437 / 21503 

1998 0,58 = 19662 � 7571 / 20829 

Soliditetsmått:  

Soliditet = Eget kapital / Totalt kapital 

År   

2006 29,67 % = 26134 / 88078 

2005 30,35 % = 23736 / 78218 

2004 30,31 % = 21433 / 70703 

2003 29,24 % = 19251 / 65835 

2002 26,01 % = 16931 / 65087 

2001 23,71 % = 15995 / 68439 

2000 26,53 % = 15720 / 59180 

1999 26,00 % = 13571 / 52189 

1998 26,50 % = 11872 / 44802 
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Skuldsättningsgrad = Skulder / Eget kapital  = 1 / Soliditet  � 1       

År   

2006 2,37 = 1 / 0,2967 � 1  

2005 2,30 = 1 / 0,3031 � 1  

2004 2,30 = 1 / 0,3031 � 1  

2003 2,42 = 1 / 0,2924 � 1  

2002 2,84 = 1 / 0,2601 � 1  

2001 3,22 = 1 / 0,2371 � 1  

2000 2,78 = 1 / 0,2653 � 1 

1999 2,85 = 1 / 0,2600 � 1 

1998 2,77 = 1 / 0,2650 � 1 
 

! Lönsamhetsmått: 

RE  = Resultat efter finansiella poster � Skatt / Eget kapital 

År   

2006 22,73 % = 8583 - 2644 / 26134 

2005 19,65 % = 6765 � 2100 / 23736 

2004 20,14 % = 6276 � 1960 / 21433 

2003 16,65 % = 4604 � 1565 / 18255 

2002 16,11 % = 3722 � 985 / 16989 

2001   6,52 % = 1541 � 496 / 16016 

2000 19,61 % = 4454 � 1371 / 15720 

1999 23,19 % = 4500 � 1353 / 13571 

1998   5,03 % = 3214 � 959 / 44802 
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RT = Resultat efter finansiella poster + Finansiella kostnader / Totalt kapital 

År   

2006 10,82 %  = 8583 + 944 / 88078 

2005 10,02 % = 6765 + 1072 / 78218 

2004   9,96 % = 6276 + 765 / 70703 

2003   8,22 % = 4604 + 807 / 65835 

2002   7,14 % = 3722 + 924 / 65087 

2001   4,03 % = 1541 + 1218 / 68439 

2000   9,29 % = 4454 + 1045 / 59180 

1999 10,40 % = 4500 + 926 / 52189 

1998   8,60 % = 3214 + 637 / 44802 
 
Vinstmarginal = Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader / 
Omsättning 

År   

2006 13,35 % = 8583 + 863 / 70738 

2005 12,05 % = 6765 + 866 / 63328 

2004 12,18 % = 6276 + 638 / 56788 

2003 10,61 % = 4604 + 761 / 50581 

2002   9,68 % = 3722 + 857 / 47285 

2001   5,06 % = 1541 + 1142 / 53065 

2000 10,15 % = 4454 + 1007 / 53823 

1999 11,48 % = 4500 + 909 / 47110 

1998   8,48 % = 3214 + 627 / 45312 
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Kapitalomsättningshastighet = Omsättning / Totalt kapital 

År   

2006 0,80 ggr = 70738 / 88078 

2005 0,81 ggr = 63328 / 78218 

2004 0,80 ggr = 56788 / 70703 

2003 0,77 ggr = 50581 / 65835 

2002 0,73 ggr = 47285 / 65087 

2001 0,78 ggr = 53065 / 68439 

2000 0,91 ggr = 53823 / 59180 

1999 0,90 ggr = 47110 / 52189 

1998 1,01 ggr = 45312  / 44802 

KKAASSSSAAFFLLÖÖDDEESSAANNAALLYYSS  

Kassaflöde per aktie = Aktiekurs / Internt tillförda medel per aktie 

År   

2006 34,71 = 481 / 1120 

2005 20,53 = 287,5 / 1120 

2004 13,67 = 263 / 1120 

2003 12,38 = 203 /  xxxx*  

2002 12,09 = 168,5 / xxxx*  

2001 14,98 = 192 / xxxx * 

2000 xxxx = 210 /  xxxx ** 

1999 xxxx = 306,5 / xxxx **

1998 xxxx = 150 /  xxxx ** 
 
* åren 2003 � 2001 skedde redovisningen inte enligt IFRS, därav finns de 
internt tillförda medel per aktie ej specificerade. Slutsumman hänförs de 
aktuella åren istället från Scanias kassaflödesanalys år 2003 - 2001, bilaga 4. 
**Åren 2000 - 1998 skedde redovisningen ej enligt IFRS, därav finns inte 
internt tillförda medel per aktie specificerade. Slutsumma specificeras inte.  
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SSUUBBSSTTAANNSSVVÄÄRRDDEERRIINNGG  

Substansvärde = Tillgångarnas värde � Skuldernas värde 

År   

2006 26134 = 88078 � 61944 

2005 23736 = 78218 � 54482 

2004 21433 = 70703 � 49270 

2003 18255 = 65835 � 47580 

2002 16989 = 66087 � 49098  

2001 16016 = 68439 � 52423 

2000 16342 = 59802 � 43460 

1999 13571 = 52189 � 38618 

1998 11872 = 44802 � 32930 

PP//EE--VVÄÄRRDDEERRIINNGG  

P/E-tal = Pris per aktie / Vinst per aktie 

År   

2006 16 = 481 / 29,70 

2005 12 = 287,5 / 23,33 

2004 12 = 263 / 21,57 

2003 13 = 203 / 15,17 

2002 12 = 168,5 / 13,70 

2001 37 = 192 / 5,24 

2000 14 = 210 / 15,40 

1999 19 = 306,50 / 15,73 

1998 13 = 150 / 11,25 
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Uppskattat värde av företaget = P/E-tal * företagets vinst 

År   

2006 95024 = 16 * 5939 

2005 55980 = 12 * 4665 

2004 51792 = 12 * 4316 

2003 39442 = 13 * 3034 

2002 32868 = 12 * 2739 

2001 38776 = 37 * 1048 

2000 43120 = 14 * 3080 

1999 59774 = 19 * 3146 

1998 29250 = 13 * 2250 
 
Uppskattat värde per aktie = P/E-tal * företagets vinst / antal aktier 

År   

2006 475 = 16 * 5939 / 200  

2005 480 = 12 * 4665 / 200 

2004 259 = 12 * 4316 / 200 

2003 197 = 13 * 3034 / 200 

2002 164 = 12 * 2739 / 200 

2001 194 = 37 * 1048 / 200 

2000 216 = 14 * 3080 / 200 

1999 299 = 19 * 3146 / 200 

1998 146 = 13 * 2250 / 200 
 
Antal aktier i företaget uppgår samtliga år till 200 000 000 stycken. 
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BBIILLAAGGAA  44  

DDeellåårrssrraappppoorrtt  åårr  22000077  
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ÅÅrrssrreeddoovviissnniinngg  åårr  22000066  ��  22000044  
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AAkkttiieekkuurrss  22000066  --  22000022  
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ÅÅrrssrreeddoovviissnniinngg  åårr  22000033  ��  22000011  
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AAkkttiieekkuurrss  22000033  --22000011  
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ÅÅrrssrreeddoovviissnniinngg  åårr  22000000  ��  11999988  
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AAkkttiieekkuurrss  22000000  --  11999988 
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BBIILLAAGGAA  55  

UUppppsskkaattttnniinngg  aavv  SSccaanniiaass  aakkttiieevväärrddee  
! Uppskattat värde per aktie = P/E-tal * företagets vinst / antal aktier 
År 2006 475 kr/aktie = 16 * 5939 / 200 
+Synergier 525 kr/aktie = 475 + 50 
 
Med hjälp av P/E-talet uppskattar vi Scanias aktie vid årsskiftet 2006 / 2007 
till 475 kr/aktie. Med tillägg på 50 kr/aktie för de synergier som förvärvet 
kommer att generera blir vår värdering 525 kr/aktie.  
 
! Uppskattat värde per aktie = P/E-talet * periodens resultat / antal aktier 
April år 2006 � Mars år 2007 526 kr/aktie = 16 * 6577 / 200 
+Synergier 576 kr/aktie =526 + 50 
 
Vid en uppskattning med grund i resultatet för de senaste fyra kvartalen, 
kvartal 1 år 2007 och kvartal 2 � 4 år 2006 (se bilaga 4) blir aktievärdet då 
526 kr. Med tillägg på 50 kr/aktie för de synergier som förvärvet kommer att 
generera blir vår värdering 576 kr/aktie.  
 
! Uppskattat värde per aktie = P/E-talet * periodens resultat / antal aktier 
År 2007 667 kr/aktie =16 * 8340 / 200 
+Synergier 717 kr/aktie = 667 + 50 
 
Vid uppskattning av Scanias aktievärde i dagsläget baserat på 
delårsrapporten för januari till mars år 2007 (se bilaga 4) Periodens resultat 
grundas på att delårsvinsten på 2085 MSEK bibehålls hela år 2007, vilket 
resulterar i ett års resultat på 8340 MSEK. Genom de värdena estimerar vi 
aktiens värde till 667 kr. Med tillägg på 50 kr/aktie för de synergier som 
förvärvet kommer att generera blir vår värdering 717 kr/aktie. 
 
! Uppskattat värde per aktie = (P/E-talet * periodens resultat / antal aktier * 
3) / 3 
Uppskattad förvärvspremie 606 kr/aktie = (525 + 576 +717) / 3 
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Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och 
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  

 
 

För mer information: 
Högskolan i Borås 

501 90 Borås 
Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 


