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Sammanfattning 
 
Med det nya millenniet blommade IT-industrin som allra bäst och investerare omsatte stora 

mängder pengar i aktier och IT-bolagen. Tillväxten var hög och nya aktörer slog sig snabbt 

fram på marknaden. Sen ”sprack bubblan” som det sägs. Tillväxten stannade upp och 

försvann, på samma sätt försvann många av dessa nya IT-bolag. De som blev kvar fick det 

jobbigt under ett flertal år med stora förluster i de flesta fallen.  

 

När det gäller värdering av företag finns många olika metoder och alternativ. Denna uppsats 

handlar om problematiken med att värdera bolag som går med förlust. Under 2000-talets 

första del då  IT-bolagen gick som bäst, tills att förlust blev ett kännetecken för dessa bolag, 

har vi följt upp ett antal företag, värderat dessa och jämfört dem 1999 och nu (2004). 

 

Uppsatsen har utgått från relativvärderingen eftersom vi anser att den är den bästa i denna typ 

av jämförelser. Då vinsten inte kan användas som mått på förlustbolag gäller det att hitta 

andra värden att jobba med. Omsättningen och börskursen har legat till grund för denna teori. 

Uppsatsen har som främsta värderingsmetod P/S värdering där börskursen sätts i förhållande 

till försäljningen. Som stödjande metod används P/E värdering där börskursen istället sätts i 

förhållande till vinsterna. P/E värderingen har dock endast använts då bolaget gått med vinst 

och därför har inga prognostiserade vinster gjorts. 

 
Under den empiriska delen, beskrivs sex stycken bolag inom IT-branschen som alla varit 

verksamma under IT’s bra dagar som under de sämre dagarna då kraschen kom och som idag 

fortfarande är aktiva. Bolagen är olika i storlek och har varierande omsättning. Fyra går med 

vinst (WM-Data, Framfab, CSC och TietoEnator) och två går med förlust (ProAct och Icon). 

Vi har jämfört dessa företag med varandra samt med branschen. Vi har därför använt oss av 

ytterligare åtta företag som tillsammans med dessa sex för att kunna få ett snitt på varje 

multipel på hela branschen.  

 
Vi har genom denna undersökning kommit fram till några slutsatser, bland annat att 

värderingar inom en sådan turbulent bransch som IT-branschen är svåra att ha en noggrann 

kontroll över. Många siffror tillhör de extrema och jämförs de med andra branscher finns 

stora skillnader. Trots detta har branschen stabiliserats något under åren men företagen är mer 

undervärderade idag mot för fem år sedan. 
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1. Inledning 
Detta avsnitt syftar till att skildra bakgrunden till ämnet. Det syftar även till att beskriva 
problemet och syftet med uppsatsen. Slutligen anges de gränser för vilket denna uppsats 
sträcker sig till. På så vis ska läsaren få en översiktlig förståelse för arbetet. 
 
IT-kraschen har många personer fått betala för, de kunde vara vem som helst från privata 

investerare som sparar i aktier som sparar till pensionsfonderna och andra större stiftelser och 

inte minst företagen. Hur kommer det sig att denna uppstod? Det fanns många bidragande 

orsaker till den men ett av dessa kommer vi att undersöka noggrannare och det är 

värderingsproblematiken bland IT-bolagen. Förhoppningar och löften om bättre tider hjälpte 

också till att späda på denna effekt. Tills den dagen då ”bubblan” sprack och verkligheten 

hann ikapp drömmarna. Vi ska under denna undersökning följa ett antal företag och se hur det 

såg ut i slutet av 1999 och början av 2000 då tillväxten var som störst. Idag fem år senare ser 

situationen annorlunda ut och företagen har lärt sig av historien.  

1.1 Bakgrund 
 
Av alla branscher som finns är IT-branschen den som har vuxit fram snabbast i förhållande 

till de andra. Början på 1990 talet blev IT större och större på marknaden och det dröjde inte 

många år innan det hade slagits igenom och blev den största och mest intressanta branschen 

på marknaden. Det var år 2000 som den hade växt som mest och nått sin högsta höjd. Många 

ville investera i IT-aktier för att man trodde att de skulle generera mycket pengar på väldigt 

kort tid med tanke på den snabba tillväxten. IT-branschen är en ung bransch och därför var 

aktiesparandet och företagsvärderingarna inte lätta att förutspå när det skulle gå utför. När 

man sparar och gör värderingar går man mycket på historik för att prognostisera framtiden 

och det enda historien sa om IT-branschen innan kraschen var att den hela tiden växte. 

Självklart fanns det både psykologiska som sakliga orsaker till att det blev som det blev år 

2000 då ”IT-kraschen” kom. Exempel på psykologiska skäl kunde vara att det var många i ens 

vänskapskrets som köpte IT aktier och då vågade man själv köpa dem. Ett annat skäl var de 

större företagens optimistiska rapporter i slutet på år1999 som fick aktierna att gå i höjden. 

Ericssons delårsrapport som kom ut november 1999 var en sådan rapport, denna ledde till 

aktierna steg otroligt mycket på väldigt kort tid. Efter kraschen började det gå sämre för de 

flesta IT-bolagen. Alla börskurser rasade för IT-bolagen och nästan alla små IT-bolag 

tvingades till konkurs. Endast företagen med de starkast ekonomi och varumärke klarade av 

kraschen. En bidragande orsak till krashen var IT-bolagens företagsvärdering. Man värderade 

IT-aktierna mycket högre än vad de var värda eftersom de blev så populära på och alla ville 
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köpa dessa aktier. Vissa ansåg att värderingsmetoderna man använde sig av då var uråldriga 

och fungerade inte i ”den nya ekonomin”. Nya metoder uppstod och analytikerna kom fram 

till olika resultat. ”Den nya ekonomin” har även inneburit att tillgången till information är lätt 

tillgänglig och framför allt uppdaterad. Börskurserna uppdateras varje minut och rapporter 

finns i pressen så fort de kommer ut. Med Internets framfart har också småspararen fått 

chansen att bli kunnig inom aktiehandel, vilket gjort att flera har tagit sig in på marknaden.  

 

Värderingar brukar göras för ett flertal intressenter och syften. Framför allt görs de (av och) 

för långivarna som t ex banker och finansinstitut . Bankerna vill vara säkra att deras låntagare 

kan betala tillbaka sina lån. Företagen är också intressenter av dessa värderingar, vid uppköp 

av andra företag vill man vara säker på att rätt pris har satts. En tredje intressent är själva 

marknaden och där görs en hel del värderingar för att kontrollera värdena på företag och 

aktier i syfte att veta om man skall köpa eller sälja. 

 

1.2 Problem 
 
Idag har förtroendet för aktiemarknaden stärkts något mot innan, detta gäller speciellt 

investeringar i IT-bolag. Enligt SEB:s fondindikator vill 40 % spara i aktiefonder och 35 % i 

räntefonder men det är fler män än kvinnor som vill satsa i aktiefonder (Petter Brunnberg, 

Realtid.se, 2005-03-23). Det har alltså tagit ca fem år sedan IT-kraschen kom och nu börjar 

förtroendet att förbättras. Men trots det kvarstår värderingsproblematiken och den är 

fortfarande aktuell inom IT-branschen. Frågeställningarna som vi ska undersöka är: 

Hur värderar man ett IT-bolag som går med förlust på bästa och mest rättvisande sätt?  

Har förbättringar skett under de senaste fem åren angående värderingsproblematiken? 

Hur ser företagsvärderingarna ut idag jämfört mot för fem år sedan? 

  

1.3 Syfte 
 
Vi ska i vår fallstudie undersöka värderingsproblematiken hos IT-bolagen och hur man ska 

lösa detta på bästa sätt. Syftet är att vi ska använda oss av en teori för att se hur den visar 

förlustbolagens värde och för att kunna göra detta måste vi jämföra dessa förlustbolag mot 

vinstbolag inom samma bransch. 
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Ett delsyfte är att vi ska undersöka skillnaden mellan 1999 års värderingar mot 2004 års 

värderingar. Anledningen till det är för att se om branschen har stabiliserats under de senaste 

fem åren. 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Eftersom det finns många IT bolag har vi försökt att välja ut totalt sett 14 stycken varav sex 

stycken som vi kommer att basera våra värderingar på. Två av dessa är förlustbolag och de 

andra fyra går med vinst. Vi har begränsat oss till den Stockholmsbörsen med endast ett 

undantag för företaget CSC som finns på New York börsen. Det finns väldigt många teorier 

som man kan utgå ifrån vid värderingar men på grund av att arbetet inte ska bli för stort har vi 

avgränsat oss till en teori i detta arbete, relativvärdering. Vi har försökt att hitta ungefär lika 

stora företag med liknande omsättningar men även där finns det några undantag som 

förlustbolagen och enstaka vinstbolag. 
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2. Metod 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en djupare förståelse för denna undersökning samt på 
ett enkelt sätt beskriva tillvägagångssättet som använts för framställandet av uppsatsen. Det 
ska även ge läsaren en bild över de förutsättningar som funnits då undersökningen skapats. 
 

2.1 Ämnesval 
 

Vi har valt att inrikta oss inom finansiering eller närmare bestämt företagsvärdering eftersom 

vi har intresse av det ämnet och vi känner att värderingar oavsett om det gäller företag, 

fastigheter eller tillgångar ständigt är aktuellt på den ekonomiska marknaden. Vi har de 

förkunskaper som krävs för att utföra denna undersökning och har läst ett flertal kurser inom 

ämnet upp till C-nivå. Valet av värdering av förlustbolag har kommit allt eftersom vi jobbade 

med planeringen. Vi ville skriva något om IT-bolag då vår främsta inriktning är inom IT och 

datasystemvetenskap. Därför blev det kombinationen av dessa två områden, IT och 

företagsvärdering, väldigt passande. Värdering av förlustbolag är något som många IT-bolag 

kännetecknas av och därför faller det naturligt att kombinera dessa två teman. 

 

2.2 Urval 
 

Denna undersökning innefattar bland annat värdering av förlustbolag, därför har vi valt att 

använda oss av relativvärdering med fokusering på P/S tal. Anledningen till detta är att vi 

anser att det är det mest konkreta alternativet för värdering av sådana bolag. Vi har även 

använt oss av P/E tal där det gått att beräkna fram värden. Denna metod har vi valt att 

använda oss av för att få en så rättvis jämförelse mellan företagen som möjligt.  

  

Studien innefattar sex företag inom IT-branschen med olika omsättning. De valda företagen 

som hör till den gruppen med positivt resultat är TietoEnator, CSC, Framfab och WM-data. 

Till de bolag som hör förlustgruppen finns Icon Medialab som idag även är känt som LB Icon 

och ProAct IT Group. CSC som finns med på New York börsen har vi valt för att få ett 

bredare arbetsfält och eftersom IT-branschen sett likadan ut vad gäller uppgång och fall över 

hela världen. Vi anser att detta företag ej kommer att skapa några värderingsproblem på grund 

av att det är listat på en annan börs än Stockholm. 
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För att få fram ett branschsnitt gällande P/S tal har vi tagit med ytterligare åtta bolag 

representativa för IT-branschen. Dessa företag är lite olika stora och har haft likartade 

svängningar vad gäller resultat och nyckeltal.  

 

För att förstora upp undersökningen ytterligare har vi även valt att jämföra dessa bolag med 

hur de såg ut 1999 då IT-företagen blomstrade som mest. Tanken med detta är att se vilka 

skillnader som finns idag jämfört med för fem år sedan.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 
 

Det finns många olika sätt att samla in data på. Beroende delvis på vilken data som skall 

samlas in kan de olika metoderna användas och i vissa fall kan flera insamlingsmetoder 

användas ihop. Exempel på insamlingsmetoder är intervjuer, olika former av rapporter men 

även tester och prov kan göras för att få fram data.  

 

De data som uppsatsen bygger är till största delen ifrån de undersökta bolagens egna 

årsredovisningar. Vi förutsätter att all information i dessa är korrekt och vi har utgått primärt 

från dessa uppgifter. I de fall uppgift saknats avseende viktiga tal för beräkningar har andra 

källor använts för få fram korrekta beräkningar. Exempel på sådana källor har varit dagspress, 

Internet och ekonomiska tidskrifter. Inga intervjuer har utförts men tidigare intervjuer har 

använts för säkerställandet av viss fakta samt för att få ytterligare marknadsförankrat 

perspektiv. 

 

2.4 Forskningsansats 
 
Det finns två typer av forskningsansatser, deduktiv och induktiv metod. När man utgår ifrån 

empirin och skapar sig en teori så används den induktiva metoden. Motsatsen är deduktiv och 

då utgår arbetet ifrån att läsa teorin och tillämpa den på empirin. Denna uppsats bygger på det 

senare alternativet. Vi har valt en teori som vi bygger denna uppsats på, vi har även valt ett 

antal företag som vi tillämpar teorin på. Syftet med denna uppsats och hela 

problemformuleringen kräver ett deduktivt angreppssätt. 
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2.5 Forskningsmetodik 
  
Forskningsmetodik brukar delas upp i två kategorier, där den ena är kvalitativ forskning och 

den andra är kvantitativ, men enligt Martyn Denscombe1 är detta att förenkla sanningen. Det 

finns tre orsaker till detta. Innan vi förklarar vilka orsakerna är bör en förklaring ges på 

skillnaderna mellan dessa två angreppssätt.  

 

Det sägs att ett kvalitativt angreppssätt är mest användbar när problembilden är svår att 

kartlägga och då förklaringarna är svårare att jobba med. Kvantitativa metoder är mer lämpat 

då forskningen ska visa ett förhållande mellan två entiteter. Exempel på detta är då man 

strävar efter att koppla en teori till empirin. Denna metod fungerar bra ihop med en deduktiv 

forskningsansats där det just handlar om att koppla ihop teorier med empirin. 

 

Återgår vi till orsakerna varför det inte alltid är helt korrekt att dela upp forskningsmetodiken 

i två kategorier anser Martyn Denscombe för det första att de två metoderna inte 

nödvändigtvis måste utesluta varandra utan kan i många fall behöva komplettera varandra. 

Den andra orsaken är en generell kritik mot alla former av teorier, dvs. de är förenklingar av 

verkligheten vilket innebär att vissa saker försvinner på vägen. Slutligen menar han att 

distinktionen mellan kvalitativa och kvantitativa metoder gäller enbart behandlingen av data 

och avser t ex inte hur data samlats in.  

I denna uppsats har vi tidigare angett att vi valt ett deduktivt angreppssätt när det gäller 

forskningsansatser och vi har därför även valt att använda oss av kvantitativa metoder för 

behandlingen av insamlat data. Eftersom denna uppsats till största delen bygger på jämförelse 

mellan företag och tidpunkter betyder detta att en slutsats av eventuella skillnader och likheter 

kommer att dras, vilket också kännetecknas av den kvantitativa forskningsmetodiken.  

 

2.6 Validitet och Reliabilitet 
 
I Martyn Denscombes bok, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna radar författaren upp ett antal frågor som hjälper forskaren att 

kontrollera resultatets validitet. Där finns det bland annat frågor som tar upp huruvida 

                                                 
1 Forskningshandboken s.203 
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resultatet överstämmer med slutsatserna och om det går att överföra resultatet till andra 

liknande situationer. En annan fråga är om undersökningen utgått ifrån forskaren/forskarna. 

En tredje fråga som vi anser är viktig, handlar om hur undersökningsenheterna valts på 

rimliga och tydliga grunder. Slutligen frågas det efter om alternativa metoder och undersökts 

för att få fram det bästa alternativet.   

 

Reliabilitet handlar om hur pass tillförlitlig en undersökning är. Man kan säga som regel att en 

undersöknings resultat ska vara den samma om samma metod används och samma 

förutsättningar finns oavsett när den görs.  

 

När det gäller vår undersökning har vi tillförlitat oss på att korrekta data har givits i 

årsredovisningarna då dessa har varit till grund för hela vår undersökning. Det innebär helt 

enkelt att läsaren själv kan göra dessa beräkningar och komma fram till samma resultat utan 

att använda sig av våra uppgifter så länge han har tillgång till årsredovisningarna i fråga. Vi 

har valt att undersöka ett antal olika värderingsmetoder och har kommit fram till att beräkning 

av förlustbolag fungerar lite annorlunda och därför har vi använt oss av P/S-tal för 

beräkningen av dessa företagsvärden. Vi har även använt oss av alternativa beräkningar för att 

få en jämförelse på undersökningsvärdena och då har vi främst använt oss av P/E-värdering. 

Vi anser att resultatet av denna undersökning mycket väl kan appliceras på liknande företag 

inom IT-branschen. Detta beror främst på den mångfald av företag som valt att använda oss 

av som stomme och dessa har sedan blivit specifika för just den egna branschen. Vi har utgått 

från våra egna perspektiv och använt oss välkända teorier för värderingar. Vi har också valt 

att använda oss av väletablerade företag med historik för att kunna komma åt viktiga siffror 

för beräkningar. Det har även varit nödvändigt att gå tillväga på detta vis då ett av våra syften 

handlat om att jämföra mellan 1999 och 2004. 
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3. Teori 
 

3.1 Företagsvärdering – metoderna 
Detta avsnitt innehåller de teorier som tillämpas i den empiriska undersökningen. Här 
presenteras både teorins grunder samt hur den används i praktiken, vilket krävs för att förstå 
empirin. 
 
När det kommer till värdering av företag finner man en hel del olika modeller och 

tillämpningar som alla tar med olika aspekter och tar hänsyn till olika saker för att ge ett värde 

på företag och därmed skapa en inblick över företagets storlek.  

 

Man brukar utgå från två typer av värderingar, dels där man utifrån de framtida 

avkastningarna beräknar ett företags värde och dels där utgångspunkten är värdet på 

företagets tillgångar och skulder. När man tittar på de framtida avkastningarna talar man om 

avkastningsvärdering och när det gäller tillgångar och skulder så talar man substansvärdering. 

Avkastningsvärdering brukar i många fall justeras till nuvärdesberäknade siffror, detta beror 

på att pengars värde förändras och de framtida avkastningarna kan ske tidigast om många år. 

Detta benämns som diskonteringsberäkning.  

 

Detta kapitel kommer att innefatta avkastningsvärdering i form av relativvärdering där man 

med hjälp av nyckeltal jämför likartade bolag exempelvis inom samma bransch. Vidare 

kommer även värderingar göras för beräkning av aktievärde och huruvida aktien är över- eller 

undervärderad. 

 

Företagen som valts till denna studie har valts på basis av dem ska befinna sig inom samma 

bransch och ska ha följt konjunkturcykel mellan 1999 och 2004 på likartade sätt.  

Med utländska bolag menas bolag som ej är börsnoterade på Stockholmsbörsen (t ex CSC). 

 

När det kommer till de branschsättande måtten, dvs. de värden som vi satt på branschen har 

ytterligare åtta företag utöver de som värderas använts för att få en så korrekt bild av 

branschen som möjligt. Även här har utländska bolag använts för att få fram branschsnitt när 

det gäller P/S och P/E värden. Vi har även använt oss av bolag som har många likheter med 

IT-bolag för dessa värden främst inom Telecom branschen. Exempel på sådana bolag är Telia 

och Nokia. 
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3.2 Relativvärdering – en jämförande värdering 
 
När det handlar om att värdera flera företag för att finna skillnader mellan dem behövs en 

jämförande värdering göras. Denna metod baseras på att värdet på en tillgång kan uppskattas 

men framför allt att värdet uppskattas likadant genom branschen. Det vanligaste sättet att 

värdera med denna metod är att använda sig av prismultiplar, nyckeltal som kan appliceras på 

flera likartade bolag för att kunna jämföra dem.  

 

En av de vanligaste prismultiplarna är P/E (Price/Earnings) värdering som utgår ifrån att man 

jämför företagets pris per aktie i förhållandet till vinst per aktie. Detta förutsätter självklart att 

företag gått med vinst, vilket inte alltid är fallet. En annan vanlig prismultipel är P/S 

(Price/Sales) värdering vilket utgår ifrån priset per aktie sätts i förhållande till försäljning per 

aktie. Försäljningssiffran erhålls vanligtvis från den senaste publicerade årsredovisningen.2  

Denna form av prismultipel är mycket enklare att få fram eftersom de flesta företag har någon 

form av försäljningen. Dessutom fungerar P/S-värdet som en bra jämförelsefaktor då flera av 

de företag som skall jämföras inte redovisat någon vinst.  

 

Jämförande värdering används i många olika sammanhang där det kan finnas likartade objekt 

under jämförelse, ett exempel på sådana värderingar kan vara på fastigheter där 

värderingsmultipeln kan vara över pris per kvadratmeter och liknande. 

 

Jämförelsevärdering med hjälp av prismultiplar kräver tre olika kriterier för att kunna utföras. 

1) Jämförelseobjekten ska ligga inom samma natur, exempelvis ska företagen ligga inom 

samma bransch eller ha likartad storlek, omsättning osv. 

2) Det ska finnas en jämförelsevariabel som används för beräkning av multipeln t ex används 

vinsten som variabel då P/E-värdet skall beräknas. 

3) Om företagen exempelvis ej går att jämföra på ett godtyckligt sätt skall justeringar göras 

för att minska glappet mellan företagen för att göra de jämförbara. 

 

Den generella formeln för beräkning av ett företags uppskattade värde:3 

Uppskattat värde = Prismultipel * Företagets jämförlsevariabel 

 

                                                 
2 Företagsvärdering med fundamental analys s.60 
3 Företagsvärdering med fundamental analys s.59 



 13

3.2.1 Fördelar med jämförande värdering 
 

En av de största fördelarna med jämförande värderingsmodellerna är att de till skillnad från 

diskonteringsmodellerna bättre återspeglar marknadens uppfattning och stämning och därmed 

är mer följsamt till konjunkturerna. Detta kan tydligt exemplifieras med IT-branschens 

storhetstid då många IT-bolag hade höga multiplar. Eftersom många av dessa bolag dessutom 

var relativt nya på marknaden var det svårt att jämföra dem med andra mått och därför fick i 

princip marknaden bestämma värdena på dessa bolag.  

 

En annan fördel med relativvärdering eller jämförande värdering är att det inte krävs lika 

mycket information för värdering och den information som krävs är oftast lättillgänglig i form 

av dagspress men framför allt årsredovisningar. Detta har medfört att analytiker använder sig 

av denna form av värdering som första steg för att sålla fram de mest intressanta företagen i 

ett tidigt skede. 

 

3.2.2 Nackdelar med jämförande värdering 
 

En nackdel som relativvärderingen medför är att fel jämförelseföretag kan användas för 

värderingen, t ex kan övervärderade företag användas i jämförelsebasen vilket kan göra att 

undervärderade företag i själva verket är övervärderade. 

 

En annan nackdel är att värderingen till stora delar baseras på prognoser som sträcker sig över 

kortare perioder, vanligtvis ett år, vilket innebär att långsiktiga trender förbises och en för stor 

vikt läggs istället på de rådande förhållandena i dagsläget.  

 

En ytterligare nackdel med denna form av värdering är att värdering ej tar hänsyn till alla 

faktorer som påverkar företaget, exempel på sånt är skuldsättningsgrad och risker utan dessa 

faktorer antas vara likadana för alla företag. En sådan nackdel gör att de tre krav som finns för 

relativvärdering måste följas för att den inte skall bli helt fel använd. 
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1999  2004

Vinstbolag

Förlustbolag

CSC 
TietoEnator 
WM-data 
Framfab 

ProAct 
Icon 

CSC 
TietoEnator 
WM-data 
Framfab 
ProAct

Icon 

Fördelning Vinst/förlustbolag 

4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras resultat av de undersökta bolagen och dess värderingar. Här 
presenteras varje bolag för sig för att ge en inblick i själva företaget för att sedan sättas in i 
ett större sammanhang där det jämförs inom branschgränsen och genom tiden. 
 
De valda företagen i denna undersökning är fördelade på två grupper, dels de som gått med 

vinst under 2004 och dels de som gått med förlust. Till dem som gått med vinst räknas 

Computer Science Corp. som är det amerikansk bolag och som finns på NYSE, TietoEnator, 

WM-data och Framfab. På förlustsidan finns ProAct IT Group och LB Icon. För att 

illustrerare tydligare hur dessa företag förhåller sig till varandra och hur det såg ut 1999 

jämfört med 2004, vilket är ett av delsyftena med denna undersökning har denna matris 

upprättats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det framgår ur denna illustration syns det tydligt att samtliga vinstbolag 2004 även gick 

med vinst 1999 vilket betyder att det finns en historia där företagen gått med vinst. Tittar vi på 

2004 förlustbolag och jämför med 1999 ser vi att Icon innehar både platserna. Att ProAct 

finns på vinstsidan 1999 är endast marginellt då man hade en vinst på 100 000 kr. ProAct som 

vi kommer att titta närmare på hade då en omsättning på över 400 mkr.  

 

Företagen som valts till denna studie har valts på basis av dem ska befinna sig inom samma 

bransch och ska ha följt konjunkturcykel mellan 1999 och 2004 på likartade sätt.  
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4.1 Branschens P/S och P/E tal 
 
Vi beräknade branschens P/S och P/E tal genom att lägga ihop alla P/S och P/E tal från de 14 

utvalda företagen inom branschen (inklusive de företagen som vi gör värderingar på). Vi 

sammanställde dessa och valde bort de företag som hade de största avvikelserna. Nedan finns 

tabellerna över branschens P/S och P/E. 

 

Företag  P/S 1999 P/S 2004 P/E 1999 P/E 2004
TietoEnator 3,88 1,28 69,12 7,47
CSC 1,4 0,37 32,67 10,63
IBM 2,23 1,55 25,31 17,68
Cisco 14,16 8,72 82,1 43,66
Dell 6,94 2,07 86,68 32,43
Framfab - 1,59 - 30,43
Jeeves 7,25 2,89 - 11,73
ProAct 1,43 0,23 - - 
Nokia 10,59 2,22 81,27 21,26
WM-data 3,04 0,75 58,16 31,13
Icon - 1,36 - - 
Telia Sonera - 2,27 - 14,35
CA 2,25 - 188,66 - 
SUMMA 53,17 25,30 623,97 229,27
Branschsnitt 5,32 2,11 78 17,64
 
(Tomma rutor på grund av extremvärden eller negativa värden.) 
(Företaget NetInsight föll bort ur samtliga beräkningar på grund av extremvärden)
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4.2 Vinstbolagen 
 

4.2.1 Computer Sciences Corporation (CSC) 
 

4.2.1.1 Bakgrund - Historia 
CSC grundades 1959 och själva grundarna var Roy Nutt och Fletcher Jones. De samlade ihop 

$100 och startade upp CSC. De var bland de snabbaste utvecklarna av system på den tiden 

och 1961 fick de ett kontrakt med NASA. De gick in på den publika marknaden 1963.  

Försvarsdepartementet i USA ingick i ett avtal med CSC i början på 70 – talet. På 80- talet 

gick de in på utländska marknader som i Europa och Australien. I slutet av 80 – talet spelade 

CSC en stor roll i USA och de vann 90% av alla överenskommelser från de stora företagen. 

De har allt eftersom tiden har gått expanderat mer över den globala marknaden.  

 

4.2.1.2 Verksamheten 
Deras kärnverksamhet består av tre delar som är konsultering, outsourcing och integrering av 

system. Outsourcing är det som har inriktat sig mest på eftersom detta har varit väldigt 

populärt de senaste åren, än idag används det mycket. De hjälper företag med att hitta IT-

lösningar som är enkla och som effektiviserar verksamheten så mycket som möjligt. 

Dessutom kan företag outsourca de divisioner som fungerar sämst till CSC. Om man kollar på 

utvecklingen de senaste fem åren så kan man se att 2001 var det sämsta året, då var vinsterna 

som lägst men därefter har de vuxit allt eftersom. Priset på aktien har stadigt ökat under de 

senaste fem åren men skillnaden mellan det högsta och lägsta priset skiljde sig otroligt mycket 

2001 då högsta priset låg på 99,88 och lägsta på 29,5 jämfört mot 2004 då hösta var 47 och 

lägsta 26,52.  
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4.2.1.3 Värdering med P/S tal för 1999 och 2004 
 

CSC 2004 miljoner
Försäljning  14768
Antal aktier 188,3
  
Försäljning/aktie  78,43
Aktiekurs 29,3
Företagets P/S 0,37
Branschens P/S 2,11
Börsvärde 5517
Värdering enl. branschens P/S 31160,5
Differens 465%
 

 

4.2.1.4 Värdering med P/E tal 1999 och 2004 
 
  

CSC 2004 miljoner 
Vinst 519 
Antal aktier 188,3 
  
Vinst/aktie  2,76 
Aktiekurs 29,3 
Företagets P/E 10,63 
Branschens P/E 17,64 
Börsvärde 5517 
Värdering enl. Branschens P/E 9155 
Differens 66% 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 1999 miljoner
Försäljning 9 371
Antal aktier 166,3
  
Försäljning/aktie 56,35
Aktiekurs vid bokslut 79,13
Företagets P/S 1,40
Bransch P/S 5,32
Börsvärde 13160
Värdering enl. branschens P/S 49853
Differens 279%

CSC 1999 miljoner
Vinst    402,9 
Antal aktier 166
  
Vinst/aktie  2,42
Aktiekurs 79,13
Företagets P/E 32,67
Branschens P/E 78
Börsvärde 13160
Värdering enl. Branschens P/E 31424
Differens 139%
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4.2.2 TietoEnator 
 

4.2.2.1 Bakgrund & Historia 
Tieto grundades 1968 och Enator grundades 1995. 1999 slogs dessa två ihop till TietoEnator.  

Tieto är ett finskt företag som till en början utvecklade IT system som de sedan underhöll. De 

tillverkade även mjukvaror till datorerna. Men på denna tid hette företaget inte Tieto utan 

Tietotehdas. Namnet ändrades till Tieto 1998.  

Enator bildades när företaget Celsius AB fusionerade sin IT-verksamhet. Enator bestod då av 

tre undergrupper som hette: Telub, Enator och Dialog. 1996 ändrades moderbolagets namn till 

Enator. De tecknade ett avtal med Sonera 1997 och under 1998 skedde en hel del förvärv av 

mindre telecombolag.  

 

4.2.2.2 Verksamheten 
Tieto Enator har gjort ett antal förvärv och outsourcat till ett antal företag för att de ville 

stärka deras expertis. Antalet förvärv och outsourcing avtal fram tills idag uppgår till 20 

stycken. Det är främst efter förvärven som företaget har vuxit som mest den senaste tiden. 

Aktieköpen ökar stadigt och tillhör en av de populäraste IT aktierna just nu som finns att köpa 

(Jan Lindroth, Affärsvärlden 2005-02-09).  

Under de senaste fem åren har resultaten förändrats en del. 2001 var det bästa året och 2000, 

02, 03 var ungefär lika resultatmässigt. Resultatet 2004 börjar närma sig det 2001. 

Omsättningen har ökat lite för varje år.  
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4.2.2.3Värdering med P/S tal för 1999 och 2004 
 

Teito Enator 2004 miljoner 
Försäljning  1525,336 
Antal aktier 82,9 
  
Försäljning/aktie  18,41 
Aktiekurs 23,58 
Företagets P/S 1,28 
Branschens P/S 2,11 
Börsvärde 1954 
Värdering enl. branschens P/S 3218 
Differens 65% 
 

 

4.2.2.4 Värdering med P/E tal 1999 och 2004  
 

Tieto Enator 2004 miljoner 
Vinst 261,7 
Antal aktier 82,89 
  
Vinst/aktie  3,16 
Aktiekurs 23,58 
Företagets P/E 7,47 
Branschens P/E 17,64 
Börsvärde 1954 
Värdering enl. Branschens P/E 4616 
Differens 136% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TietoEnator 1999 miljoner
Försäljning 1 229
Antal aktier 77,02
  
Försäljning/aktie 15,96
Aktiekurs vid bokslut 62
Företagets P/S 3,88
Bransch P/S 5,32
Börsvärde 4775
Värdering enl. branschens P/S 6539
Differens 37%

Teito Enator 1999 miljoner
Vinst       69,1 
Antal aktier          77 
 
Vinst/aktie  0,90
Aktiekurs 62
Företagets P/E 69,12
Branschens P/E 78
Börsvärde 4775
Värdering enl. Branschens P/E 5388
Differens 13%
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4.2.3 WM-data  
 

4.2.3.1 Bakgrund - historik 
WM-data grundades 1969 och är ett av Nordens ledande IT-företag. I företaget finns idag ca 

8 000 anställda och man har en omsättning på drygt 8 000 MSEK. Sedan 1999 då IT-

branschen gick som bäst har man både hunnit med att förvärva och avyttra ett antal bolag. 

Senast 2004 förvärvade man ett finskt bolag som heter Nova Group. 

 

4.2.3.2 Verksamheten 
WM-data sysslar med design och utveckling av IT-relaterade tjänster. Några av dessa tjänster 

är inom IT-säkerhet medan andra handlar mer om utformning och praktiskt användande av 

IT-tjänster. WM-data agerar på den nordiska marknaden och har främst större företag som 

kunder. Många av de lösningar man har är skräddarsydda för att passa kundföretaget. 

 

VD:n och koncernchefen heter Christer Stjernfelt. Nettoomsättningen har de senaste åren 

minskat för varje år medan resultat har svängt fram och tillbaka. Räknat utifrån den senaste 

årsrapporten är WM-data ett vinstbolag sedan 2003 och indikationer finns på att så kommer 

fallet att vara framöver. Det är inte förrän nu som IT-bolagen börjat komma på fötterna igen, 

ca fem år efter kraschen. Senaste året har bjudit på ett negativ kassaflöde från 

investeringsverksamheten vilket härleds till ett flertal förvärv, bland annat Nova Group som 

vi nämnt tidigare. Detta har inneburit att kassan har minskat de senaste åren med 402,1 

miljoner för 2004 och 463,1 miljoner för 2003. 

Aktien som hade en högsta notering på 609 kr under 1999 ligger idag4 på drygt 19 kr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Maj 2005 
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4.2.3.3Värdering med P/S tal för 1999 och 2004 
 

WM-data 2004 miljoner 
Försäljning  8160 
Antal aktier 425,24 
  
Försäljning/aktie  19,19 
Aktiekurs 14,4 
Företagets P/S 0,75 
Branschens P/S 2,11 
Börsvärde 6123 
Värdering enl. branschens P/S 17218 
Differens 181% 
 

 
 

4.2.3.4 Värdering med P/E tal 1999 och 2004 
 

WM-data 2004 miljoner 
Vinst 196,7 
Antal aktier 425,2 
  
Vinst/aktie  0,46 
Aktiekurs 14,4 
Företagets P/E 31,13 
Branschens P/E 17,64 
Börsvärde 6123 
Värdering enl. Branschens P/E 3470 
Differens -43% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WM-DATA 1999 miljoner
Försäljning  12 720
Antal aktier 73,75
  
Försäljning/aktie 172,47
Aktiekurs vid bokslut 525
Företagets P/S 3,04
Bransch P/S 5,32
Börsvärde 38721
Värdering enl. branschens P/S 67670
Differens 75%

WM-data 1999 miljoner
Vinst      665,8 
Antal aktier 73,8
  
Vinst/aktie  9,03
Aktiekurs 525
Företagets P/E 58,16
Branschens P/E 78
Börsvärde 38721
Värdering enl. Branschens P/E 51932
Differens 34%
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4.2.4 Framfab 
 

4.2.4.1 Bakgrund - historik 
Framtidsfabriken som Framfab egentligen står för är ett av de IT-bolag som dök upp under 

nittiotalet, närmare bestämt 1995. Grundaren heter Jonas Birgersson och företaget hade vid 

den tiden fem anställda och en kund. Idag är man runt 340 anställda och har kontor i flera 

länder runtom i Europa. Sedan ett år tillbaka heter VD:n för Framfab Steve Callaghan.  

 

4.2.4.2 Verksamheten 
Framfabs affärsidé är att med strategisk rådgivning och digitala tjänster skapa nya affärer för 

nätverksekonomin.5 

 

Framfabs verksamheten är uppdelat i fyra kärnverksamheter. Interaktiva lösningar handlar 

om digital marknads- och varumärkeskommunikation. Inom Teknik och infrastruktur har 

framfab egna lösningar vad gäller företags intranät och e-handel över nätet. Dessutom finns 

verksamheter inom Förvaltning och Support samt inom Framtida teknologier som t ex mobil 

kommunikation. 

 
Även Framfab är ett av de typiska företag som kännetecknar IT-branschen. Det har gått med 

förlust i många år. Först 2004 har denna trend vänt och Framfab har fått uppleva en vinst på 

17 miljoner kronor. Detta är första positiva resultat som uppnåtts sedan 1999 då man hade ett 

resultat på 24,3 mkr. Detta på en omsättning på ca 326 mkr. I januari 2004 förvärvade  

Framfab Paregos Mediadesign AB för 12 mkr. 

 

Framfabaktien introducerades på börsens O-lista den 23:de juni 1999. Under 2000 hade aktien 

en lägsta notering på 8.75kr och en högsta notering på 325 kr, slutkursen blev dock på 9.23 

kr. Idag6 handlas aktien för drygt 60 öre. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Årsredovisning 1999 
6 Maj 2005 



 23

4.2.4.3 Värdering med P/S tal för 2004 
 

Framfab 2004 miljoner 
Försäljning  325,8 
Antal aktier 1149,53 
  
Försäljning/aktie  0,28 
Aktiekurs 0,45 
Företagets P/S 1,59 
Branschens P/S 2,11 
Börsvärde 517 
Värdering enl. branschens P/S 687 
Differens 33% 
 

 
 

4.2.4.4 Värdering med P/E tal 1999 och 2004 
 

Framfab 2004 miljoner 
Vinst 17 
Antal aktier 1149,5 
  
Vinst/aktie  0,01 
Aktiekurs 0,45 
Företagets P/E 30,43 
Branschens P/E 17,64 
Börsvärde 517 
Värdering enl. Branschens P/E 300 
Differens -42% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Framfab 1999 miljoner
Försäljning  350,8
Antal aktier 13,1
  
Försäljning/aktie 26,77
Aktiekurs vid bokslut 1550
Företagets P/S 57,89
Bransch P/S 5,32
Börsvärde 20309
Värdering enl. branschens P/S 1866
Differens -91%

Framfab 1999 miljoner
Vinst      24,3 
Antal aktier      13,1 
  
Vinst/aktie  1,85
Aktiekurs 1550
Företagets P/E 837,00
Branschens P/E 78
Börsvärde 20309
Värdering enl. Branschens P/E 1893
Differens -91%
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4.3 Förlustbolagen 
 

4.3.1 ProAct IT Group 
 

4.3.1.1 Bakgrund - Historia 
Företaget grundades 1994 av Henrik Holm. Etableringen i Sverige skedde 1996 och då var 

omsättningen 62 miljoner och endast 20 anställda. Året efter hade ProAct spridit sig i Norden. 

Siffrorna innan hade fördubblats 97. Verksamheten förbättras mer och mer de närmaste åren 

och de breddar sina affärsområden. ProAct skapar IT-lösningar för kärnverksamheten så att 

företagen lättare kan fokusera på den. Lösningarna är till för de långvariga relationerna som 

finns i företagen men även för att effektivisera kärnverksamheten. Olof Sand tillträdde posten 

som VD 2005-01-10 för ProAct. Tidigare hade han jobbat i lednings och förändringsuppdrag 

för ABB och Tele2. 

 

4.3.1.2 Verksamheten 
De senaste fem åren kan man se att resultatet har varit lite blandat. År 2000, 2001 var de åren 

som företaget visade bäst resultat. 2002 och 2003 har båda visat förlust men däremot har 

förlusten minskat något under det senaste året.  
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4.3.1.3 Värdering med P/S tal för 1999 och 2004 
 

Proact Group IT 2004 miljoner 
Försäljning  883,6 
Antal aktier 11,8 
  
Försäljning/aktie  74,89 
Aktiekurs 17,6 
Företagets P/S 0,23 
Branschens P/S 2,11 
Börsvärde 208 
Värdering enl. branschens P/S 1864 
Differens 798% 
 

 
 

4.3.1.4 Värdering med P/E tal 1999 
Eftersom företaget visade förlust 2004 valde vi att inte beräkna P/E värdering för det året. 
 
Proact 1999 miljoner
Vinst             0,1 
Antal aktier 7
  
Vinst/aktie  0,01
Aktiekurs 90
Företagets P/E 6291,9
Branschens P/E 78
Börsvärde 629
Värdering enl. Branschens P/E 8
Differens -99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ProAct Group IT 1999 miljoner
Försäljning  438,9
Antal aktier 6,99
  
Försäljning/aktie 62,78
Aktiekurs vid bokslut 90
Företagets P/S 1,43
Bransch P/S 5,32
Börsvärde 629
Värdering enl. branschens P/S 2335
Differens 271%
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4.3.2 LB ICON 
 

4.3.2.1 Bakgrund - historik 
Icon Medialab är ett relativt nytt IT-bolag som grundades 1996. Icon var ett av de bolagen 

som expanderade extremt snabbt. 2001 hade man runt 1700 anställda utspridda på 19 länder, 

både i Europa och i Nordamerika. 2002 gick man i med holländska Lost Boys och blev ett av 

Europas största IT-bolag LB Icon.  

Till en början hade Icon kunder som SAS, Canon och den svenska posten. Idag är 

kundkretsen betydligt bredare och däri ingår bland andra, Audi, Mastercard och Sony. 

Icon är kanske ett av de bolag som bäst kännetecknar IT-branschen eftersom sedan starten 

1996 har man alltid haft ett negativt resultat. Senast 2004 blev resultat minus 13 mkr, vilket är 

fem gånger så lite som året innan du man hade ett negativt resultat på 66 mkr. Denna 

utveckling kan tyda på att man kan vara på väg mot sitt första plus resultat sedan 1996. Detta 

med tanke på resultatet som uppnåddes efter IT-kraschen år 2000 på över 2.6 miljarder.  

 

4.3.2.2 Verksamheten 
Icon Medialab eller som det numer heter LB Icon efter en fusion med holländska Lost Boys är 

ett konsultföretag som erbjuder sina kunder ett antal olika IT-lösningar vad gäller 

affärstjänster, företagsstrategier och marknadsföring. I kundkretsen ingår allt ifrån statliga 

myndigheter till bilfirmor.  

VD:n heter Robert Pickering och är sedan 2002 även koncernchef för företaget. 

Sedan 1999 har de haft en negativ utveckling på omsättningen och 2004 var första året då det 

vände och omsättningen ökade med 25 % från 482 mkr till 604 mkr. 

De har ett tiotal kontor runtom i Europa samt fyra kontor placerade i USA från New York i 

öst till San Francisco i väst. Under Maj 2005 stod aktien på ca: 43 kr. Detta är en ökning med 

30 % jämfört med slutkursen för 2004 då aktien stängde på ca 33 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden visar företagsstrukturen 
samt filialer 
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4.3.2.3 Värdering med P/S tal för 1999 och 2004 
 

Icon Medialab 2004 miljoner 
Försäljning  624,23 
Antal aktier 25,187 
  
Försäljning/aktie  24,78 
Aktiekurs 33,7 
Företagets P/S 1,36 
Branschens P/S 2,11 
Börsvärde 849 
Värdering enl. branschens P/S 1317 
Differens 55% 
 

 
 
 

4.3.2.4 Värdering med P/E tal  
 
LB Icon har varit ett förlust bolag sedan 1999 tills 2004, därför har vi inte gjort någon P/E 

värdering på detta företag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icon Medialab 1999 miljoner
Försäljning  416,6
Antal aktier 42,7
  
Försäljning/aktie 9,75
Aktiekurs vid bokslut 296
Företagets P/S 30,37
Bransch P/S 5,32
Börsvärde 12653
Värdering enl. branschens P/S 2216
Differens -82%
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4.4 Sammanställning av värderingar 
 

4.4.1 Sammanställning 1999 
 
Alla siffror i miljoner CSC ($) TietoEnator Framfab Proact WM-data Icon 
Resultat        402,9 69,1 24,3 0,1 665,8 -299
Försäljning  9 371 1 229 350,8 438,9 12 720 416,6
Antal aktier 166,3 77 13,1 7 73,8 42,7
        
Vinst/aktie  2,42 0,90 1,85 0,01 9,02 NEG
Försäljning/aktie  56,35 15,96 26,78 62,70 172,36 9,76
Börskurs (kr) 79,13 62 1550 90 525 296
P/S(Price/Sales) 1,40 3,88 57,88 1,44 3,05 30,34
P/E(Price/Earning) 32,66 69,09 835,60 6300 58,19 NEG
Bransch P/S 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32
Bransch P/E 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00
Värdering enl. P/S per aktie 299,78 84,92 142,47 333,56 916,94 51,91
Värdering enl. P/E per aktie 188,97 70,00 144,69 0,78 703,69 NEG
 

4.4.2 Sammanställning 2004 
 
Alla siffror i miljoner CSC ($) Teito Enator Framfab Proact WM-data Icon 
Resultat 519 261,7 17 -92,80 196,7 -12,8
Försäljning  14768 1525,3 325,8 883,6 8160 604,2
Antal aktier 188,3 82,9 1149,5 11,8 425,2 25,2
        
Vinst/aktie  2,76 3,16 0,01 NEG 0,46 NEG
Försäljning/aktie  78,43 18,40 0,28 74,88 19,19 23,98
Börskurs 29,3 23,58 0,45 17,6 14,4 33,7
P/S(Price/Sales) 0,37 1,28 1,59 0,24 0,75 1,41
P/E(Price/Earning) 10,63 7,47 30,43 NEG 31,13 NEG
Bransch P/S 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11
Bransch P/E 17,64 17,64 17,64 17,64 17,64 17,64
Värdering enl. P/S per aktie 165,48 38,82 0,60 158,00 40,49 50,59
Värdering enl. P/E per aktie 48,62 55,69 0,26 NEG 8,16 NEG
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5. Analys 
 
Som det framgår ur tabellerna i föregående stycke så har ett branschsnitt tagits fram med hjälp 

av ett antal branschspecifika företag. Dessa branschsnitt har använts sedan för värderingen av 

företagen. Detta avser de P/S och P/E tal som beräknats fram. De företagsspecifika P/S och 

P/E har till syfte att visa på hur stor skillnaden är mellan företagens multiplar och 

branschsnittet. 

 
5.1 Analys över 2004 
 
När vi avläste sammanställningstabellen över företagen kunde vi se att branschsnitten ger 

generellt högre värden på aktierna jämfört mot de aktuella börskurserna. Om man jämför mot 

företagens egna P/S och P/E värden så ser man nästan utan beräkningar att deras 

överrensstämmer mycket mer än vad branschens gör mot börskursen. Med detta menas då att 

vid användandet av företagens egna P/E tal så får man ett närmare värde till den riktiga 

börskursen. Detta beror på att företagen som vi sett har utgått ifrån egna vinster och 

försäljning vilket ger ett mer marknadsförankrat underlag för dessa multiplar. Eftersom detta 

dock är en jämförande värdering som vi har gjort, krävs det en mer branschspecifik beräkning 

och det är även av den anledningen som vi har använt oss av ett branschsnitt för värderingen 

av företagen.    

 

P/S talet har i ett fall varit mer korrekt som till exempel för TietoEnator under 2004. 

Börskursen för TietoEnator var under 2004 23.6 kr och det beräknade värdet med hjälp av P/S 

multipeln blev 38.8 vilket i och för sig är en skillnad på 64 % men då måste hänsyn tas till att 

P/E multipeln ger ett värde på 55,69 vilket är en skillnad på 235 %. Detta är det enda 

undantaget då P/S talet visar ett bättre relationsvärde gentemot den aktuella börskursen. Det 

måste tilläggas att två av de sex företagen gick med förlust vilket utesluter dem ur denna 

jämförelse (ProAct och Icon). Detta faktum leder oss in på att endast hälften av de undersökta 

företagen faller in under den utvärderingen.  

Nästan alla företagen har enligt våra beräkningar undervärderat sina aktier. Undantagen är 

Framfab och WM-Data som var övervärderade enligt vår P/E värdering på aktien. De var 

visserligen väldigt lite övervärderade. Med tittar man på de övriga två med P/E värden 

TietoEnator och CSC så ser man att de däremot de var undervärderade och de ligger ungefär i 

samma riktklass.  
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5.2 Analys över 1999 
 

I vår analys på sammanställningen för 1999 kom vi fram till att alla företag utom två är 

undervärderade. Framfab var väldigt övervärderad och hade en börskurs på 1550 kr. Enligt 

vår värdering borde börskursen ha legat på ca 145 kr. Det andra företag som är undervärderat 

är Icon, det enda förlustbolaget under 1999. I fallet Icon finns därför inget P/E värde detta är 

ett. Börskursen ligger för Icon på 296 kr. vid bokslutet medan det beräknade värdet medan vår 

värdering med hjälp av P/S multipeln ger ett värde per aktie på ca 52 kr. Vi anser att detta 

beror på den turbulenta marknaden som IT-branschen befinner sig i. Under 1999s beräkning 

gör ProAct en häftig utvikning när det gäller förhållande mellan P/S och P/E tal. I samtliga 

fall där vi fått ett fram en värdering enligt P/S och P/E multipeln har båda dessa antingen visat 

på ett under eller övervärderad aktie. ProAct har däremot olika resultat beroende på vilken 

multipel man använder sig av. Aktien är kraftigt övervärderad då P/E multipeln används och 

kraftigt undervärderad då P/S talet används. Vi har valt att kategorisera denna aktie till de 

undervärderade eftersom denna undersökning främsta beräkningsmetod just är P/S värdering. 

Vid närmare undersökning och en noggrannare titt på ProActs resultaträkning7 över 1999 syns 

det att företaget haft en väldigt hög försäljning i förhållande till vinsten, likaså gäller 

företagets kostnader för året. Detta med en omsättning som är väldigt hög i förhållande till 

vinsten är ett återkommande tecken som finns hos samtliga företag under detta år. Företagets 

P/E tal för 1999 har därför också blivit extremt högt och lagt sig på otroliga 6300. 

 
Mycket av detta beror på att företagen i denna bransch inte har så höga vinster per aktie vilket 

ger ett högre P/E-tal och som i sin tur ger ett lägre företagsvärde än om det baseras på P/S tal. 

IT-branschen har länge kännetecknats av höga försäljningssiffror men låga vinster och 

förluster. Två av företagen i denna undersökning är förlustbolag och som vi nämnt tidigare är 

dessa Icon och ProAct. Därför kommer dessa företag endast ha värderingar med P/S talet. 

När det gäller branschens P/S tal är de på samma nivå som företagens egna P/S tal vilket har 

gjort att denna beräkning anser vi vara mer rättvis då som sagt vissa företag redovisat 

förluster. När det gäller P/E talen är skillnaderna desto större mellan de olika företagen och 

därför är det en större skillnad mellan företagens egna P/E tal och branschsnittet. Detta måste 

tas till hänsyn när en slutlig värdering av företaget görs.  

 

                                                 
7 ProActs resultaträkning för 1999 finns bifogad längst bak 
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5.3 Jämförelseanalys 1999-2004 
 
 

Företag  
Differens 
P/S 1999

Differens 
P/S 2004 

Differens
P/E 1999

Differens
P/E 2004

TietoEnator 37% 65% 13% 136%
CSC 279% 465% 139% 66%
Framfab -91% 33% -91% -42%
ProAct 271% 798% -99% - 
WM-data 75% 181% 34% -43%
Icon -82% 55% - - 
Genomsnittlig 
förändring 81,5% 266% -0,8% 29,25%
 
(Tabellen visar den procentuella differensen mellan börsvärdet och värderingen med 
branschsnittet samt den genomsnittliga förändringen för samtliga undersökta bolag) 
 
Under 1999 hade majoriteten av bolagen ett lägre börsvärde än vad värderingen med 

branschsnittet hade, de som sticker ut från denna linje är Framfab och Icon. Som vi tidigare 

nämnt var dessa bolag övervärderade och som i Framfabs fall har man en liknande differens 

för P/E talet. Mellan bolagen skiljer sig värdena ganska mycket. T ex är WM-data det enda 

bolaget som har en differens likt den genomsnittliga under 1999. I tabellen visar genomsnittet 

att branschen är övervärderad enligt P/E (1999) beräkningen. Det är en väldigt liten 

övervärdering och beror på att Framfab och ProAct är övervärderade. Majoriteten i den 

spalten är dock undervärderade.  

 

När vi kommer till 2004 års beräkningar ser vi att samtliga företag är undervärderade enligt 

P/S talet. Här är det fler företag som ligger närmare till den genomsnittliga förändringen än 

tidigare år. Extremerna är ProAct och CSC som ligger långt över och Framfab som ligger 

långt under. P/E för 2004 visar att en tredjedel av bolagen var övervärderade, en tredjedel 

undervärderade och den sista tredjedelen var förlustbolag. Det som kan sägas om denna 

beräkning är att den genomsnittliga förändringen visar att IT-branschen är en undervärderad 

bransch. 

 

Generellt kan man säga att P/E beräkningen bäst beskriver den aktuella börskursen för 

beräkningstillfället. När man tittar på branschsnittet så ser vi att branschens P/S låg 1999 på 

5,32 medan fem år senare skulle gå ner till 2,11 vilket är en minskning på ca 60%. Denna 

minskning kan bero på dels två saker, det ena att försäljning har minskat och dels att priset på 

aktierna har sjunkit. I sammanställningstabellen ser vi att försäljning sjunkit i vissa fall mellan 
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åren, men den största faktor är att börskurserna gått ner drastiskt under denna period. Nu 

framgår inte börskurserna för samtliga branschspecifika företag som använts i beräkning men 

uppgifter för dessa finns att tillgå i bilagorna. Som exempel på detta kan vi titta på Framfabs 

aktie som 1999 stängde på 1550 kr och 2004 på 0,45. Framfab är ett extremfall men fler 

exempel av samma sort finns. TietoEnator är ytterligare ett exempel dock inte så extremt på 

hur börskursen har sjunkit. I TietoEnators fall så har kursen sjunkit med ca 62% de senaste 

fem åren.  

 
Det måste tilläggas till ovannämnda analys att antalet aktier i samtliga fall bortsett från Icon 

har ökat. Detta har självklart en påverkan på börskursernas förändring. Vi nämnde Framfabs 

stora utveckling gällande börskursen och vi kan tillägga här som det framgår ur 

sammanställningstabellen att antalet aktier ökat med 8778% till ca 1,15 miljarder. Detta gör 

att flera delar av samma kaka och därför får en mindre bit var. Icon som inte följer detta 

mönster har halverat antalet aktier till 25 miljoner. 

 

P/E talet som är den andra nyckelmultipeln i denna värdering har på samma sätt som P/S talet 

sjunkit. 1999 låg branschsnittet på 78 och 2004 låg det på 17 vilket är en minskning på 78%. 

Vi har inte tagit hänsyn till orsaker som nyemissioner, splittar och liknande kursrelaterade 

åtgärder, vi anser inte att det är nödvändigt med denna information eftersom vi har valt 

likartade bolag som följt i princip samma marknadsmönster. Det vi kom fram till gällande P/S 

talets minskning så berodde den till största delen på minskade börskursen vilket även är fallet 

med P/E talen.  
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6. Slutsatser 
 
Genom denna studie av dessa sex bolag har vi kommit fram till att P/S beräkningen är den 

som är den bästa vid värdering av förlustbolag. Nästan alla värderingsmetoder kräver positiva 

resultat men resultatet har ingen påverkan på P/S talet. Vi gjorde även värdering med P/E tal 

på de företag som inte hade negativa resultat. 

 

I början av detta arbete trodde vi att aktierna skulle vara väldigt övervärderade eftersom vi 

hade uppfattningen om att det var en av de stora orsakerna till IT-kraschen. Men enligt vår 

studie har det snarare visat sig vara motsatsen. Alla företag utom Framfab och Icon 1999 var 

undervärderade och 2004 var alla undervärderade utom Framfab och WM-Data (enligt P/E 

värdering). Vi trodde inte att det skulle se ut på detta sätt innan vi gjorde värderingarna.  

 
En annan slutsats som vi har kommit fram till är att relativvärderingen inte är en tillräcklig 

metod för att göra en bra värdering av företag. Detta framgår som tydligast i tabellen genom 

att jämföra de olika värdena från de olika multiplarna. Dessa skiljer sig väldigt mycket i de 

flesta fallen vilket i sin tur styrker att ingen av dessa multiplar ger det ”korrekta” värdet på 

företaget, eller i vårt fall på aktien. Vi antog från början även att P/S talet skulle ge det värde 

som bäst beskriver börskursen men i denna studie har vi som tidigare nämnt att P/E talet har 

speglat börskursen bättre. Den viktigaste fördelen med P/S talet är trotsallt att den 

beräkningen fungerar på alla företag trots förluster. Vi anser efter dessa värderingar att det 

verkliga värdet på aktien borde ligga någonstans mellan P/S och P/E värdet på aktien. Men 

detta gäller dock inte om det är dramatiska skillnader mellan dessa två. Ett exempel på detta 

är som vi tidigare nämnt fallet med ProAct 1999 där P/E värdet är 0,78 kr och P/S värdet är ca 

333 kr. Ett väldigt bra exempel på där de båda värderingarna gav nästan samma resultat var 

Framfab 1999, då P/S värdet var 142 kr och P/E värdet 144 kr. I detta fall kan man se vad 

värdet borde ha varit egentligen.  

 
Egentligen vid värderingar bör man ta större hänsyn till splittar och nyemissioner än vad vi 

gjort. Men inom IT-branschen är varken splittar eller nyemissioner ovanliga, därför är 

värderingarna inte helt perfekta än om man hade haft företag som inte hade gjort några splittar 

eller nyemissioner.  
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Vi anser att IT-branschen är på väg att stabiliseras allt mer nu för tiden. Ett exempel på detta 

är branschsnitten som idag har mer än halverats på de senaste fem åren. Dessa värden går mer 

och mer mot reella värden. Nu kan man inte säga vilket värde på dessa som är korrekta men 

P/E värdet brukar normalt sätt ligga runt 10 och branschsnittet för 2004 ligger på 17 vilket 

egentligen anses vara lite högt. IT-branschen är visserligen inte känt för att ha höga vinster 

vilket bidrar till detta höga P/E värde. Men som vi redan nämnt, dessa värden kommer 

antagligen att sjunka mer för varje år som går nu och det kommer inte att dröja allt för lång tid 

innan det har stabiliserats helt och hållet. Ett annat tecken på att IT-branschen håller på att 

återhämta sig är att ett flertal bolag för första gången på lång tid går med vinst.  

 

Än så länge kvarstår problematiken vid värderingar av förlustbolagen inom IT-branschen 

eftersom den trots allt inte har stabiliserats tillräckligt mycket. Variationen mellan de olika 

företagen är fortfarande för stor för att ge rättvisa värderingar. Fler personer vågar investera i 

IT-aktier idag jämfört mot två år sedan och förtroendet för IT-bolagen stärks mer och mer. 

Detta kommer att förbättra branschen och de kommer att kunna öka börskurserna successivt 

tills förtroendet är återställt. Enligt våra värderingar kan de flesta företagen öka börskursen till 

dubbla. Men som läget är nu befinner sig inte marknaden i ett sådant stadium där sådana 

höjningar är möjliga. Något man får ha i åtanke är att dessa värderingar inte är långsiktiga. 

Därför är det svårt att säga att börskurserna är alldeles för låga i ett helhetsperspektiv utan 

detta är hur de borde stå i under dessa år vi har gjort värderingarna på. 

 
Slutsatserna som man kan dra från den sista tabellen8 i denna uppsats där differensen mellan 

börsvärdet och värdering med branschsnitt visas är att branschen är generellt sätt 

undervärderad bortsett från P/E värderingen 1999. Men denna övervärdering på P/E 

beräkningen berodde på att det var två kraftigt övervärderade bolag, därför har vi kommit 

fram till att IT-branschen ständigt varit undervärderad oavsett vilken multipel som används. 

Vidare ser vi även att de genomsnittliga värdena för både P/S och P/E har ökat vilket innebär 

att företagen är mer undervärderade idag än 1999. Den genomsnittliga P/S värderingen under 

2004 är väldigt undervärderad vilket beror på att CSC och ProAct hade väldigt höga 

differenser.  

 
 
 
                                                 
8 Genomsnittliga förändring – Kap 5.3 
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7. Slutord och kritisk granskning 
 
Undersökningen som vi genomfört har som grund haft ett antal olika teorier som vi har följt. 

Det första skedet att hitta rätt teori är i sig en undersökning som måste noggrant planeras. Vi 

har använt oss endast av en teori, relativvärderingen. Detta kan tyckas att fler teorier borde ha 

använts, men vi anser att denna form av undersökning där jämförelse ligger i fokus bäst tolkas 

med relativvärderingen. En annan kritik som bör framhävas är att vi inte genomfört några 

intervjuer, detta på grund av känsligheten i värderingar variera oerhört beroende på vilken 

källan är. Vi hade även hoppats kunna få tag i flera förlustbolag och vid startskedet av 

uppsatsen var inte alla 2004 års redovisningsrapporter färdiga. Detta har medfört att till en 

början har vi arbetet med 2003 års siffror för att under arbetets gång fått ändra och vilket 

medfört att i några fall fått ändra beräkningarna.  

 

I denna form av analys är det viktigt att rätt siffror använts och behandlas korrekt. Vi har t ex 

inte ifrågasatt siffrorna i årsredovisningarna utan utgått från att allt är korrekt. En sådan 

prövning kanske skulle ge ett helt annat resultat men frågan är om det överhuvudtaget är 

möjligt att genomföra. Därför har t ex extremvärden som uppstått ej granskats och undersökts 

i vidare mån, utan utgångspunkten har varit att de stämmer. Däremot har vi inte använt oss av 

dessa extremvärden vid beräkningen av genomsnittstal, eftersom risken finns att de är 

felaktiga och för att de skulle ge ett vilseledande branschsnitt. 

 

Ytterligare kritik kan ligga i valet av företagen för analysering. Till en början ingick ett 30-tal 

potentiella företag som därifrån sållats till ett 15-tal företag. Dessa bolag utgjorde sedan 

tillsammans branschens genomsnitt. Bolagen som främst finns inom IT men också Telecom 

har haft under en femårsperiod haft likartade utveckling och med det menas uppgången vid  

IT tidens storhet till kraschen till idag. Inga har dvs. undvikit svängningarna i ekonomin. 

Sedan har sex av dessa använts för själva analysen. Valet av företag styrks med att de ger en 

bredd av marknaden utan att på överdrivna sätt avvika från de andra företagen i 

undersökningen. Det är bland annat därför utländska bolag finns med i branschsnittet och i 

valet av undersökta företag. 
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8.3 Årsredovisningar 
 
Årsredovisningar för 1999 samt 2004 från följande bolag: 

- CSC 
- Framfab 
- LB Icon 
- ProAct IT Group 
- TietoEnator 
- WM-Data 
- CA 
- Cisco 
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- Dell 
- IBM 
- Net Insight 
- Telia 
- Jeeves 
- Nokia 

 
 
 

8.4 WWW 
 
http://www.affarsvarlden.se 
 
http://www.ca.com 
 
http://www.ciscosystems.com 
 
http://www.csc.com 
 
http://www.dell.com 
 
http://www.di.se 
 
http://www.framfab.se 
 
http://www.ibm.com 
 
http://www.jeeves.com 
 
http://www.lbicon.se 
 
http://www.netinsight.se 
 
http://www.nokia.se 
 
http://www.proact.se 
 
http://www.realtid.se 
 
http://www.telia.se 
 
http://www.tietoenator.se/ 
 
http://www.wmdata.se 
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9. Bilagor 
 
Följande sidor innehåller resultat- och balansräkningar för de undersökta företagen i denna 
uppsats. 
 
 



Bilagor med Resultat- och balansräkning – 2004  
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Bilagor med Resultat och Balansräkning – 1999 
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