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Förord 

 

Vi vill härmed ta tillfället i akt att tacka alla som på något sätt bidragit till att denna studie har 

kunnat genomföras. Till att börja med vår handledare Erik Borg som har bidragit med tips och 

idéer om uppsatsens innehåll och utformning. Självklart vill vi även tacka ägarna till vårt 

fallföretag som givit oss möjligheten att genomföra denna studie. Utan deras samarbetsvilja 

hade denna studie inte blivit av. Ett stort tack även till de respondenter som tog sig tid att 

besvara våra frågor och på så sätt hjälpt oss med studien. Vi vill även tacka Rikard Norling, 

Nebo och Johan Mjällby för att de underlättat arbetet med uppsatsen under hösten.  

 

Avslutningsvis vill vi givetvis rikta ett stort tack till vår opponent Lisa Andersson som 

bidragit med många kloka synpunkter som varit till stort värde för oss. 

 

Stort tack! 

 

Mathias Loogna 

Tomas Kaving



 

 
 
 
 
 

Sammanfattning 

 

När en värdering av ett företag skall göras finns det flera olika typer av värderingsmetoder 

som kan användas. Bakgrunden till den här studien är att uppsatsförfattarna blev kontaktade 

av ägarna till ett företag som undrade vad deras företag skulle vara värt vid en eventuell 

försäljning. Det specifika med företaget är att det endast arbetar mot en kund, samt att 

företaget nästan inte har några materiella tillgångar. 

 

Syfte: Syftet är att kartlägga de olika värderingsmodeller som används vid värdering av 

företag, för att därefter klargöra vilken eller vilka metoder som är bäst lämpade för vårt 

fallföretag. Detta syftar till att resultera i en värdering av vårt fallföretag. 

 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av en grundlig litteraturstudie, samt 

en genomgång av tidigare forskning. Vidare har ett antal e-postintervjuer genomförts och 

slutligen presenteras en modell för värdering av vårt fallföretag. 

 

Teori: Den teoretiska delen av denna studie består av de värderingsmetoder som beskrivs i 

den litteratur som finns inom området. Vidare redovisas en del teori i form av tidigare 

forskning som publicerats i olika vetenskapliga tidskrifter. 

 

Empiri: Empirin består av två stycken e-postintervjuer med representanter för Nordeas, samt 

Swedbanks Corporate Finance avdelningar. Vidare har intervjuer genomförts med 

representanter för fallföretaget. Vi har även tagit del av information från fallföretagets 

ekonomisystem i form av balans- och resultatrapporter.  

 

Resultat: Denna studie visar att de lämpligaste värderingsmetoderna att använda vid 

värdering av ett företag i den specifika situation som vårt fallföretag befinner sig i, är 

kassaflödesmetoden samt residualvinstmetoden. Vidare visar studien att de vanligast använda 

värderingsmetoderna är multipelvärdering samt kassaflödesvärdering. Studien visar också att 

det är väldigt svårt att komma fram till ett exakt värde på ett företag då framtiden är oviss. 

 

Nyckelord: Företagsvärdering, Kapitalkostnad, Kassaflödesvärdering, Residualvinstvärdering 



 

 
 
 
 
 

Abstract 

When valuing a company there exist various possible valuation methods to use. The reason 

behind this study is that the authors were contacted by the owners of a company, who where 

interested to know how much their company would be worth in the case of a possible sale. 

Specific with this company is that it only has one customer and almost no tangible assets. 

 

Purpose: The purpose of this study is to make a survey of the different valuation methods that 

exist and to clarify which one is best suited in this particular case. This will result in a 

valuation of our case company. 

 

Method: We have used a qualitative method in the shape of a thorough literary study and an 

exposition of earlier research in the area of company valuation. Furthermore we have made 

two interviews by email with representatives from the Corporate Finance departments of 

Swedbank and Nordea. 

 

Theory:The theorethical framework of this study involves the different valuation methods 

that are described in the litterature that exists in the area.  We have also shown some theory in 

the shape of earlier research that has been published in various scientific magazines. 

 

Empirical foundation: The empirical foundation contains two interviews carried out by 

email with representatives from the Corporate Finance departments of Swedbank and Nordea. 

Interviews have also been made with representatives from our case company. The balance 

sheet and income statement from our case company’s economic system have also been 

studied.  

 

Conclusion: This study shows that the most suitable valuation methods for our case company 

are the Discounted Cash Flow Model and the Residual Income Model. The study also shows 

that the most commonly used valuation methods are Multiple Valuation and Discounted Cash 

Flow Valuation. Finally the study shows that it is very difficult to reach one precise value 

when valuing a company with an uncertain future. 

 

Keywords: Company Valuation, Cost of Capital, Discounted Cash Flow, Residual Income 
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1 Inledning 
 
Det är inte bara vid köp och försäljning av företag som en företagsvärdering kan bli aktuell. 

En företagsvärdering kan vara nödvändig att genomföra vid till exempel kreditgivning, 

börsintroduktion eller vid ett planerat samgående mellan företag.(Nilsson m.fl. 2006) När en 

värdering av ett företag skall göras finns det flera olika typer av värderingsmetoder som kan 

användas. Metoderna skiljer sig åt genom att de baseras på olika värdeskapande faktorer. 

Exempelvis går det att basera värderingen på företagets kassaflöden, dess utdelningar eller 

genom att relatera det till andra liknande företag och på det viset få fram ett värde. Det är 

dock inte alltid som värderingsmodellerna är helt lyckosamma och resulterar i ett rättvisande 

värde. Ett tidigt exempel på det är den så kallade ”South Sea Bubble” på 1720-talet då 

företaget South Sea Company’s aktier övervärderades. Under en sexmånadersperiod år 1720 

steg aktien med över 500 procent för att därefter sjunka som en sten. Det här sägs vara en av 

de tidigare ekonomiska bubblorna. (Harrison 2001) Ett mer närliggande och för många 

förmodligen mer bekant exempel är IT-bubblan som varade i början på 2000-talet. IT-

företagens aktier for upp i skyn med raket fart bara för att efter ett drygt halvår återvända till 

jorden och kraschlanda på någon procent av den nivå de uppnådde när de låg som högst. Den 

värderingsstrategi som användes under IT-bubblan gick i stora drag ut på att snabb expansion, 

stora utgifter och små inkomster inte var något att vara rädd för. Experterna sa att ett företags 

aktier inte skulle värderas efter vinst och utdelning utan efter omsättning. Expansion var ett 

värde i sig även om den till en början medförde stora förluster. Hur detta slutade vet vi alla. 

(Sjöberg 2002) Att värderingar slår fel kan bero på att de olika värdeskapande faktorerna kan 

vara svåra att uppskatta. Speciellt svårt kan det vara att värdera företag som i stort sett enbart 

har immateriella tillgångar. Inom exempelvis bemanningsbranschen råder nu stor optimism då 

branschen uppvisar positiva siffror och ökad tillväxt (www.almega.se). Men hur värderas 

egentligen ett företag där de enda egentliga tillgångarna är dess personal? 

 

1.1 Problembakgrund 

 

I denna studies begynnelse blev uppsatsförfattarna kontaktade av ägarna till ett företag som 

undrade om de kunde få hjälp med att genomföra en värdering av sin verksamhet. Företaget är 

ett bemanningsföretag med verksamhet inom framförallt lager och logistik med en omsättning 

på cirka tjugofem miljoner per år. I dagsläget finns endast avtal med en kund som lagt ut sin 
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lager och logistik verksamhet på entreprenad till vårt fallföretag. Kunden är ett stort 

börsnoterat företag som bedriver verksamhet över hela världen med en omsättning på XXXX 

miljarder kronor. I Norden har de en marknadsandel på ca XX procent av den totala 

marknaden. Vårt fallföretag bemannar sin kunds lagerverksamhet med cirka nittio personer 

därtill förekommer även en bemanning på vissa administrativa tjänster på cirka fem till tio 

personer. Kunden äger i stort sett alla de inventarier som behövs för att bedriva 

lagerverksamheten det vill säga truckar, maskiner med mera, vilket innebär att vårt 

fallföretags tillgångar i stort sett är den personal de förfogar över. Det avtal som finns mellan 

fallföretaget och deras kund är ett rullande tremånadersavtal som skall omförhandlas under år 

2007. Hur detta nya avtal kommer att formuleras gällande löptid, ersättningar och etc. är idag 

oklart.(Intervju med fallföretagets ägare 2006-11-02)   

 

Anledningen till att ägarna önskar få en värdering av företaget är att de har funderingar på att 

sälja sin verksamhet. Eftersom planerna på en försäljning än så länge är lösa funderingar vet 

varken kunden eller de anställda om dessa funderingar. Av denna anledning är situationen lite 

känslig varför vi i uppsatsen inte kommer att tala om namnen på vare sig vårt fallföretag eller 

deras kund. (Intervju med fallföretagets ägare 2006-09-29)  

 

1.2 Problemformulering 
 

Det finns en hel del olika metoder som används för att bestämma ett företags värde vid till 

exempel en försäljning. Många av dessa metoder bygger på fasta antaganden om företagets 

framtid och en värdering av företaget görs utifrån dessa antaganden. Problemet i det här fallet 

är att framtiden ter sig tämligen oviss. Företaget har bara en kund som genererar dess intäkter, 

vilka är garanterade så länge det finns ett kontrakt med kunden. Svårigheten för både köpare 

och säljare är att fastställa ett värde då det råder osäkerhet om hur länge företaget kan tänkas 

generera intäkter, samt att det inte äger materiella tillgångar för något nämnvärt värde. 

 

1.3 Syfte 
 
Denna studie har tre delsyften. Det första delsyftet är att kartlägga de olika 

värderingsmodeller som används vid värdering av företag. Det andra delsyftet är att ta reda på 

vilken eller vilka modeller som lämpar sig bäst att använda i det här specifika fallet, dvs. när 
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det råder stor osäkerhet om företagets framtid. Det tredje och sista delsyftet är att genomföra 

en värdering av det valda företaget.  

 

2 Metod 
 

I det här kapitlet förklaras de metoder och angreppssätt som använts för genomförandet av 

studien. Här redovisas även studiens avgränsningar.  

 

2.1 Avgränsningar 
 

Den här studien avgränsas först och främst till att omfatta ett fallföretag inom en specifik 

bransch, nämligen bemanningsbranschen. Vidare avgränsas den till säljarens perspektiv. Det 

innebär att värderingen görs för ägarna till företagets räkning och inte för eventuella köpare 

eller andra intressenter. Det här beror på att uppsatsarbetet bygger på en förfrågan från 

företagets ägare om att få en värdering av företaget inför en eventuell försäljning. Vidare 

avgränsas uppsatsen till fem värderingsmetoder på grund av att de är vanligt förekommande i 

litteraturen inom området. 

 

2.2 Fallstudie 
 

I denna studie har vi valt att använda oss av en fallstudie. Utgångspunkten och det som 

utmärker fallstudier är dess inriktning på bara en enda undersökningsenhet. Fallstudier 

innebär en djupare och mer detaljrik undersökning av det valda fallet, vilket i vårt fall är 

fallföretaget (Denscombe 2000). Värt att nämna är att fallstudier inte är någon egen metod 

utan en forskningsstrategi som kan innefatta både kvalitativa och kvantitativa ansatser 

(Johanessen, Tufte 2003) och när det gäller vår studie används en kvalitativ ansats.  

 

2.3 Ansats 

 

Vi har utgått från en deduktiv ansats. Utgångspunkten för den deduktiva ansatsen är en fast 

förståelseram (Andersen 1993). I vårt fall innebär det att de existerande teorier och modeller 

som finns inom företagsvärdering utgör grunden får denna studie. Genom den omfattande 
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litteraturstudien har vi skapat en teoretisk referensram som används som utgångspunkt för den 

värdering som görs av vårat fallföretag. Studien har även vissa induktiva inslag i och med att 

den empiri som samlas in i form av e-postintervjuer används i kombination med vår teoretiska 

referensram för att utveckla en modell för en värdering av vårt fallföretag. Den induktiva 

ansatsen innebär att man börjar med att samla in data där avsikten är att hitta generella 

mönster som kan göras till teorier eller generella begrepp (Tufte, Johanessens 2003). Vid 

värderingen av fallföretaget observerar vi olika ekonomiska variabler för att på det viset 

komma fram till ett värde på företaget. Även denna del av studien utgörs av ett induktivt 

resonemang (Andersen 1993). 
 

2.4 Sekundärkällor 
 

Vårt uppsatsarbete inleddes med insamling av sekundärkällor i form av en omfattande 

sökning efter, samt läsning av litteratur inom ämnet företagsvärdering och dess problematik. 

Sökning har främst skett via sökmotorerna som finns på Södertörns Högskolas biblioteks 

hemsida. Sökning av böcker har främst skett via Libris och böcker har lånats från Stockholms 

stadsbibliotek, Handelshögskolan i Stockholm, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 

Linköpings universitet samt Södertörns högskola. Sökning efter vetenskapliga artiklar har 

skett genom Business Source Elite, Emerald, JSTOR, Google scholar och Ekonomisk debatt.      

 

2.5 Primärkällor 
 

Den primär data som samlats in för denna studie består av de e-postintervjuer som redovisas. 

För att få tag på lämpliga respondenter kontaktade vi banker, revisionsbyråer och 

fondkommissionärer som kunde tänkas arbeta med företagsvärdering i den dagliga 

verksamheten. Dessa intervjuer har genomförts för att hjälpa oss att besvara ett av våra 

delsyften, nämligen att få svar på vilken värderingsmetod som passar bäst för en värdering av 

vårt fallföretag. Vi har även tagit del av information från vårt fallföretags ekonomisystem i 

form av resultat- och balansrapporter för det senaste året.     
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2.6 Validitet/Reliabilitet 
 

När det gäller val av datainsamlingsmetoder är det viktigt att studera metodernas reliabilitet 

och validitet. Båda begreppen hänger ihop med tillförlitligheten hos de metoder som används. 

(Carlsson 1990) Med validitet menas att man som forskare verkligen mäter det som avses att 

mätas (Ejvegård 2003), medan reliabiliteten avser den noggrannhet och säkerhet som kan 

uppnås med metoden. (Carlsson 1990) Validiteten i studien anser vi vara hög rakt igenom då 

vi tycker att de tre delsyften som sattes upp för studien har besvarats. Vi presenterar de inom 

litteraturen vanligast förekommande värderingsmetoderna varefter vi motiverar vilka som 

lämpar sig bäst att använda i det specifika fallet. Avslutningsvis görs en värdering av 

fallföretaget utifrån de tidigare delsyftena.  

 

Reliabiliteten anser vi vara god då det gäller de två första delsyftena. Vi tror att en liknande 

studie av de delsyftena utförd av andra forskare hade gett ett liknande resultat. Det sista 

delsyftets reliabilitet går givetvis att diskutera. Det beror på att företagsvärdering till stor del 

består av subjektiva bedömningar. En annan värderare kanske skulle göra andra antaganden 

om företagets framtid, vilket skulle resultera i ett annat värde. Dock anser vi att reliabiliteten 

är hög då vi gjort antaganden efter den information och de förutsättningar som funnits till 

hands. Vi tror med andra ord att en annan värderare med samma förutsättningar hade kommit 

fram till ett liknande resultat. 

 

2.7 Objektivitet/Professionellitet 
 

Ett grundläggande drag vid forskning är objektivitet, vilket kan uppfattas som att forskaren 

ska vara saklig, fördomsfri, opartisk och inte subjektiv så att hans egna känslor och 

uppfattningar får dominera i undersökningen. (Johanessen, Tufte 2003) Objektivitet kan också 

innebära värderingsfrihet och förutsättningslöshet. Då detta kan vara svårt att uppnå bör 

forskaren istället vara medveten om, samt vara öppen med sina värderingar och 

förutsättningar. (Andersen 1993) I vårt fall är det viktigt att komma ihåg att vi har blivit 

ombedda av ägarna till fallföretaget att göra en värdering av verksamheten. Ambitionen från 

vår sida är förstås att göra en så objektiv studie som möjligt utifrån de fakta vi får tillgång till. 

Då företagsvärdering är ett relativt nytt ämne för oss har vi inte några direkta förutfattade 

meningar om vilka värderingsmodeller som lämpar sig bäst för studien. Detsamma gäller 
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fallföretaget, då vi inte hade hört talas om det förrän vi kom i kontakt med ägarna strax innan 

uppsatsarbetet startade. 

 

Vid kvalitativ forskning är det viktigt att vara medveten om att forskarnas personliga 

bakgrund och värderingar kan påverka tolkningen av den insamlade 

informationen.(Denscombe 2000) I värderingen som görs i denna studie liksom vid andra 

företagsvärderingar finns det till viss del ett mått av subjektivitet. Detta medför att själva 

värderingen som presenteras i studien i praktiken inte blir helt objektiv, även om ambitionen 

är att den ska vara så objektiv som möjligt. Detta kan förklaras av att olika värderare utför 

värderingar utifrån sina egna erfarenheter och personliga uppfattningar. Genom att vara 

medvetna om detta försöker vi hålla en professionell distans både till våra uppdragsgivare, 

men även till själva värderingen som utförs i studien. 

 

2.8 Praktiskt tillvägagångssätt 

 

I begynnelsen av denna studie kunde vår kunskap inom ämnet företagsvärdering liknas vid ett 

stort mörker. För att sprida ljus i detta mörker inleddes arbetet med en noggrann 

litteraturstudie. Vi började med att sätta oss in i de olika värderingsmetoder som finns 

beskrivna i de böcker som finns inom området. Vidare läste vi ett antal vetenskapliga artiklar 

för att få en bättre förståelse för de olika värderingsmetodernas för- och nackdelar.  

 

Relativt tidigt i uppsatsarbetet började vi söka efter lämpliga respondenter som skulle kunna 

hjälpa oss med att få veta vilka värderingsmetoder som används i praktiken, samt vilka 

praktiska problem som eventuellt finns med dessa. Efter att intervjuerna hade sammanställts 

gjordes en analys av de olika värderingsmetodernas styrkor och svagheter vid olika 

värderingssituationer. Därefter inleddes en diskussion om vilken/vilka värderingsmetoder som 

skulle vara bäst lämpade att använda på vårt fallföretag. Denna diskussion utmynnade i att två 

värderingsmetoder ansågs lämpliga att använda vid värdering av fallföretaget.  

 

I samband med att denna diskussion fortgick, fick vi även tillgång till fallföretagets resultat- 

samt balansrapporter för det senaste året. Dessa rapporter sammanställdes för att på ett 

lätthanterligt sätt kunna användas vid värderingen. Värderingen utgår från dessa siffror vilka 

placeras i en modell som prognostiserar företagets framtid. Denna modell utmynnar slutligen i 
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ett rekommenderat prisintervall inom vilket en eventuell köpare och säljaren kan hålla sig 

inom. Modellen beskrivs närmare i kapitel 7.  

 

2.9 Metodkritik 

 

En kritik som vi är mycket väl medvetna om kan riktas mot denna studie är att den inte 

innehåller så mycket empiriskt material i form av intervjuer. Det visade sig redan i ett tidigt 

stadium att många av våra påtänkta respondenter ansåg sig ha en väldigt hög arbetsbelastning 

och därför inte kunde ställa upp på någon intervju. Av den anledningen innehåller studien ett 

mer omfattande teoretiskt material i form av tidigare forskning. Detta tror vi dock inte har 

påverkat studien negativt utan snarare tvärtom. Det menar vi beror på att vi genom det mer 

omfattande teoretiska materialet fått med flera undersökningar där de olika 

värderingsmetoderna prövats empiriskt. Dessutom stämmer de svar vi fått från de genomförda 

e-postintervjuerna ganska väl överens inbördes, men även med den litteratur vi läst och dels 

med den tidigare forskning vi tagit del av.  

  

Värt att nämna är att en av de påtänkta respondenterna även avböjde att ställa upp på grund av 

den speciella situation fallföretaget befinner sig i. Respondenten ansåg sig inte vilja ge 

rekommendationer för en värdering med den riskaspekt detta innebär. Totalt kontaktades 

nitton respondenter/företag.  

 

2.10 Källkritik 

 

För att bedöma denna studies trovärdighet kan det vara bra för läsaren att få en genomgång av 

de källor som vi har använt oss av. Den litteratur som ligger till grund för teorin om 

företagsvärdering är främst böcker som vi bedömer vara trovärdiga. Flera av författarna till 

dessa böcker hänvisas ofta till i vetenskapliga artiklar inom ämnet företagsvärdering. 

 

De artiklar som ingår i studien har till största delen publicerats i vetenskapliga tidskrifter 

varför vi anser de är lämpliga att ha med som tidigare forskning i uppsatsen. 
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När det gäller de intervjuer som genomförts anser vi att respondenterna är trovärdiga då de 

representerar stora aktörer inom bank- och finansmarknaden inom Sverige. Givetvis har även 

fallföretaget och dess representanter fungerat som källor i studien. En risk som kan tänkas 

med att säljaren av ett företag som uppdragsgivare är att de skulle vilja försköna situationen 

för företaget. Vi bedömer att så inte är fallet då vi dels har uppfattat representanterna för 

företaget som ärliga och dels eftersom vi fått ta del av rådata i form av balans- och 

resultaträkning. Där har vi själva kunnat se och bedöma företagets utveckling.  

 

3 Teoretisk referensram 
 

I det här kapitlet beskrivs de teoretiska fundament som studien vilar på. Till att börja med 

följer en genomgång av värderingsmetodernas historia. Därefter beskrivs skillnader vid 

värdering av privata och publika företag, varefter nuvärdesberäkning samt olika typer av 

kapitalkostnader förklaras. Efter det följer en beskrivning av flera olika modeller för att 

värdera företag. Slutligen redovisas vissa myter inom företagsvärdering 

 

3.1 Värderingsmetodernas historia 
 

Tidiga värderingsmetoder baserades dels på företagens utdelning, d v s avkastningen på 

aktiers inköpspris och dels på det bokförda värdet. Både i USA och i England betraktades 

aktier som en mer riskfylld variant av obligationer, men den synen ändrades i USA i och med 

börsboomen på Wall Street under 1920-talet. Vid den tiden fanns det många företag som hade 

vuxit under lång tid vilket innebar att deras vinster hade vuxit oproportionerligt mycket i 

förhållande till de utdelningar som gavs. Detta innebar att återhållna vinstmedel kunde 

återinvesteras i företagen för att på så vis generera ännu högre vinster i framtiden. I USA 

innebar det här att utdelningsbaserad avkastning som ett mått på att värdera företag övergavs, 

vilket dock inte inträffade i England. (Rutterford 2004) 

 

Skillnaden mellan USA och England var att i USA handlades det mest med aktier i företag 

som agerade på den inhemska marknaden, medan de engelska företagen ofta agerade långt 

utanför landets gränser. Det ledde till att det var snudd på omöjligt att få en förståelse för 

företagens omsättning, tillgångar vinstmarginaler osv. Det här i sin tur innebar att det enda 

sättet att värdera företagen på var genom att titta på dess utdelningar.  Dessutom var 
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kvaliteten på redovisningen betydligt bättre i USA. I England var utdelningen de viktiga 

siffrorna och inkomstuppgifter var mest till för att visa att det fanns täckning för utdelningen. 

Omsättningssiffror behövde inte redovisas förrän så sent som 1976 i England. På grund av 

redovisningsskillnaderna fokuserade engelska investerare på utdelning då de inte fick ut lika 

mycket information av företagens redovisning som deras amerikanska kollegor. (Rutterford 

2004) 

 

Flera försök har gjorts för att försöka beräkna företags verkliga värde, d v s värdet på 

företaget utan hänsyn till dess marknadsvärde. Dessa försök har ofta sammanfallit med 

kraftiga uppgångar eller nedgångar på börsen. I en börsuppgång kan marknadsvärdet på 

företag överskrida det bokförda värdet på dess tillgångar flera gånger om varför det blir 

viktigt för en analytiker att kunna bedöma om marknadsvärdet reflekterar det verkliga värdet 

eller om det skjutit i höjden på grund den rådande börsyran. (Rutterford 2004) 

 

Tankarna om att det verkliga värdet var nuvärdet av framtida utdelningar eller kassaflöden 

dök upp under mitten av 1900-talet. På 1960-talet presenterades den kända Gordons modell 

med antagande om evig tillväxt. Det som var problematiskt var dock att värdera företag med 

varierande tillväxt. Inte förrän i slutet av 1980- och början på 1990-talet började 

kassaflödesbaserade modeller vinna mark bland analytiker. CAPM gjorde det möjligt att 

bedöma en lämplig diskonteringsfaktor för aktierna eller företagen som skulle värderas. Trots 

det var ändå P/E-talsvärdering den fortsatt populäraste metoden. Det berodde till stor del på 

att analytiker hade så många företag att värdera och att det inte fanns tid att göra ordentliga 

kassaflödesanalyser. Mot slutet på 1990-talet tvingades dock analytikerna bedöma framtida 

kassaflöden då många av de nya IT-företagen som skulle värderas varken hade några 

tillgångar eller vinster att tala om men ändå förväntades ge vinst. (Rutterford 2004) Idag är 

kassaflödesmodeller den klart dominerande varianten då det gäller värdering av företag. 

(Sveriges Finansanalytikers Förening 2005) 

 

3.2 Publika och privata företag 

 

Vid värdering av ett aktiebolag råder det vissa skillnader beroende på om företaget är ett 

privat eller publikt bolag. Aktiebolag som är marknadsnoterade är så kallade publika företag 

medan icke marknadsnoterade aktiebolag är privata bolag. Den främsta skillnaden mellan 
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värdering av privata och publika bolag är att det inte finns någon referenspunkt i form av ett 

noterat marknadspris för de privata bolagen vilket kan göra det svårt att veta om företaget är 

under eller övervärderat. Ytterligare en skillnad är att de publika företagens aktievärde 

påverkas i mycket större grad av de olika faktorer som påverkar aktiemarknaden i stort som 

t ex valutakurser och ränteutvecklingen. Detta medför att de privata bolagens aktievärde inte 

fluktuerar lika mycket som de publika. Givetvis påverkas både privata och publika bolagens 

värde i lika stor utsträckning av industriella och lokala marknadsförhållanden.(Nilsson m.fl. 

2006)  

 

En annan viktig skillnad mellan publikt och privat bolag är att värdet på ett privat företag i 

större utsträckning kan vara kopplat till ägaren. En framgång kan vara direkt kopplat till 

ägarens personliga kontakter med det lokala näringslivet vilket en eventuellt ny ägare bör 

beakta vid en värdering av företaget. För publika bolag kan även ledningen för företaget ha 

stor betydelse för företagets värde. Detta kan visa sig genom att aktiekurser ofta förändras 

kraftigt vid byte av en företagsledning. Kopplingen mellan ledning och värde är dock inte lika 

starkt för ett publikt företag som för ett privat bolag.(Nilsson m.fl. 2006) 

  

Skillnaden när det gäller att investera i ett icke marknadsnoterat företag jämfört med ett 

publikt är att en investering är mindre likvid i ett icke marknadsnoterat företag. Med detta 

menas att det inte är lika enkelt eller går lika snabbt att sälja ett aktieinnehav i ett privat bolag 

som ett publikt, vilket gör att det är en större likviditetsrisk att investera i ett privat 

företag.(Nilsson m.fl. 2006) 

  

3.3 Nuvärdesberäkning 

 

För att på ett enkelt sätt förklara vad som menas med nuvärdesberäkning, samt hur det går till 

använder vi samma teorier som används vid investeringskalkyler. När ett företag skall besluta 

om en större investering som sträcker sig ett antal år framåt i tiden gäller det för 

företagsledningen att kunna bedöma investeringens lönsamhet. Företagsledningen måste 

försöka uppskatta om investeringen kan bli så pass lönsam att den genererar en så pass stor 

utdelning i framtiden att den återger dels det satsade kapitalet och dels de förlorade 

ränteintäkter som företaget exempelvis skulle kunna få om kapitalet istället satsas på den 

finansiella marknaden. För att kunna göra denna bedömning kan den så kallade 
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nuvärdesmetoden vara lämplig att använda. Denna metod innebär att man utgår ifrån den dag 

investeringen görs och räknar därefter om alla framtida in- och utbetalningar till denna 

tidpunkt med hänsyn till ränta på ränta effekter. (Olsson 1998) 

 

Formeln som används för att göra denna beräkning ser ut som följer: 

 
  
Nuvärde= Det framtida beloppet         

(1+kalkylränta)^antal år 
 

Nuvärdet är den summa som en framtida utdelning blir omräknat till dagens värde. 
 
Det framtida beloppet är den summa som en investering ger ett visst år. 
 
Summa enligt ovan divideras med 1+ en viss ränta (ex bankränta) upphöjt till hur många år i 

framtiden det framtida beloppet beräknas från. (Olsson 1998) 

 

Huruvida en investering är lönsam eller inte avgörs av om nuvärdet av 

inbetalningsöverskotten överstiger investeringens storlek eller inte. Med andra ord är en 

investering lönsam om den har ett nuvärde som är större än noll. (Olsson 1998) 

 

3.3.1 Kapitalkostnad 

 
3.3.1.1 CAPM 

 
För att en investerare skall investera i ett företags aktier kräver denne en viss kompensation 

eller avkastning på den summa som han investerar i företaget. Avkastningskravets storlek 

beror på hur riskfylld investeringen anses vara. En investering med en hög risk kompenseras 

av en högre avkastning än en investering med liten risk (Ross 2002). Det finns flera olika 

modeller som används för att beräkna en akties avkastningskrav. En av dessa modeller som 

beskriver relationen mellan ”risken” och avkastningskravet är en modell som heter ”Capital 

Asset Pricing Model” (CAPM). För att beräkna fram avkastningskravet med hjälp av denna 

modell används följand ekvation: 
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      _                                      _ 
      R            =       RF       +      β              x           (RM   - RF ) 
 
Förväntad          Riskfri        Beta      Riskpremie (Mellanskillnad   
avkastning         ränta       marknadsränta och  
        riskfri ränta)  (Ross 2002) 
 
  
Som synes innehåller ekvationen värden som riskfri ränta, marknadsränta och beta vilka 

förklaras nedan : 

 

Riskfri ränta: Som hörs på namnet är den riskfria räntan den avkastning som fås vid en 

investering och som inte innebär någon risk för investeraren. Denna ränta kan exempelvis fås 

vid köp av statsobligationer. Att räntan sägs vara riskfri beror på att en stat inte förväntas gå i 

konkurs (även om det är teoretiskt möjligt) och alltid fullfölja sina åtaganden. Den riskfria 

räntan väntas vara konstant över tiden och motsvarar vanligen samma ränta som en 10-årig 

statsobligation ger. (Copeland m.fl. 2000) 

 

Beta: Betavärdet är det mått på risk som CAPM baseras på. Betavärdet anger hur 

avkastningen på ett företags aktie varierar i förhållande till aktiemarknaden. En investering 

med hög risk har ett högt betavärde vilket påverkar avkastningskravet. Förhållandet mellan 

betavärdet och den förväntade avkastningen är linjärt det vill säga ökar betavärdet så ökar 

även det förväntade avkastningskravet. Hela aktiemarknadens betavärde är satt till ett. Detta 

innebär att om ett företags aktie har ett betavärde på ett så följer företagets aktiekurs exakt 

aktiemarknadens utveckling. Stiger Aktiemarknaden med en procent så stiger även företagets 

aktie lika mycket. Skulle ett företag däremot ha ett betavärde på två så innebär detta att 

företagets aktievärde förändrar sig dubbelt i jämförelse med aktiemarknadens utveckling 

vilket medför att även avkastningskravet stiger. Detta gäller givetvis även när aktiemarknaden 

vänder nedåt. Sjunker aktiemarknaden med en procent så medför det att ett företag som har ett 

betavärde på två rasar dubbelt så mycket det vill säga med två procent. Företag som befinner 

sig i en mindre riskfylld bransch och inte påverkas lika mycket av aktiemarknadens 

utveckling har oftast ett betavärde under ett. Exempelvis om ett företag har ett betavärde på 

0,26 och aktiemarknaden stiger med en procent så ökar detta företags aktie endast med 0,26 

%. Sammanfattningsvis kan sägas att betavärdet mäter reaktionen hos en aktie i relation till 

aktiemarknaden.(Ross 2002) 
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De finns flera olika faktorer som kan påverka ett företags betavärde. Exempelvis kan typ av 

produkt eller tjänst som företaget säljer vara en faktor som påverkar betavärdet. Ett företag 

som säljer ”sällanköpsprodukter” (t ex bilar) eller befinner sig på cykliska marknader har i 

allmänhet ett högre betavärde än företag som exempelvis säljer förbrukningsprodukter 

(dagligvaruhandel). En ytterligare faktor som kan påverka betavärdet är företagets 

skuldsättningsgrad. När ett företag ökar sin skuldsättning ökar även räntekostnaderna vilket 

medför att de fasta kostnaderna ökar vilket medför en ökad volatilitet i vinsten. Denna ökning 

medför ett ökat betavärde. (Nilsson m.fl. 2006) 

 

(RM   -  RF ): Det sista värdet i ekvationen  ovan  uttrycker riskpremien. Teoretiskt sett är 

riskpremien den extra kompensation som investerarna kräver för att investera i företaget. 

Riskpremien är mellanskillnaden av den förväntade avkastningen och den riskfria räntan. 

Riskpremien kan skattas på olika sätt. Antingen utifrån historiska data med antagandet att 

riskpremien är densamma som den historiska, eller genom att ett antal analytiker får spå 

vilken riskpremie som kan vara rimlig för framtiden för det aktuella företaget. (Nilsson m.fl. 

2006) Riskpremien har varierat en del genom åren. I början av år 2006 låg riskpremien på 

Stockholmsbörsen på 4,5 % enligt PricewaterhouseCoopers årliga rapport om riskpremier. 

(Öhrlings PriceWaterHouseCooper 2006) Detta kan jämföras med våren år 2003 då 

riskpremien var rekordhög dels tillföljd av den spruckna IT-bubblan och dels på grund av en 

oförutsägbar världsekonomi på grund av Irakkrig och hot om terrorattacker. Den generella 

riskpremien bland investerare låg vid denna tidpunkt på närmare 7 %. (Veckans Affärer nr 16 

april 2003)  

 

3.3.1.2 WACC 

 

Vid en värdering av ett företag måste hänsyn tas till företagets genomsnittliga kapitalkostnad. 

Denna kostnad beror i sin tur på hur företagets kapitalstruktur ser ut. Med kapitalstruktur 

menas på vilket sätt ett företag valt att finansiera sin verksamhet exempelvis med aktier, 

banklån eller en kombination av dessa. Hur ett företags kapitalstruktur ser ut kan på ett enkelt 

sätt illustreras med hjälp av ett paj diagram  
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Figur 1 Kapitalstruktur 

Värdet på företager  
V = A+B

  
Banklån

60%

Aktier
40%

 
  
Paj diagrammet visar en kapitalstruktur för ett företag som valt att finansiera sin verksamhet 

dels med aktier (40 %) och dels med banklån (60 %). Summan av marknadsvärdet på aktierna 

(eller eget kapital) och banklånet kan även definieras som värdet på företaget. (Ross 2002). 

Oavsett på vilket sätt ett företag väljer att finansiera sin verksamhet kommer långivare 

och/eller aktieägare att vilja ha ersättning (avkastningskrav) för den risk de tar för att 

finansiera företagets verksamhet. Långivarnas avkastningskrav motsvaras av företagets 

räntekostnader medan kostnaden för det egna kapitalet (företagets aktier) är det samma som 

aktieägarnas avkastningskrav. Långivarnas avkastningskrav är i regel lägre än aktieägarnas på 

grund av att långivarna vid en eventuell konkurs oftast är prioriterade fordringsägare. Därmed 

utsätts långivarna för en lägre risk vilket då även medför lägre avkastningskrav. Vid 

beräkning av företagets genomsnittliga kapitalkostnad görs en sammanvägning av 

ersättningen till både aktieägare och långivare. (Nilsson m.fl. 2006) 

 

Den ekvation som oftast används för beräkning av den genomsnittliga kapitalkostnaden går 

under namnet WACC ( Weighted-Average-Cost-of-Capital) och ser ut på följande sätt: 

 

rWACC   =         S         rs (1 – t)    +          EK         rE  

  S  +  EK                        S  +  EK  
 

rWACC  Genomsnittlig kapitalkostnad eller det totala avkastningskrav som riktas mot 
företagets rörelse.  

S       Skulder (ex banklån) 
EK   Eget Kapital (ex aktier) 

rs (1 – t) Räntekostnad (långivarnas avkastningskrav) efter skatt 

rE        Kostnad för Eget Kapital (aktieägarnas avkastningskrav)     
t Skattesats 
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Den första delen av ekvationen visar hur stor del skulderna utgör av företagets totala 

finansiering. Denna del multipliceras med långivarnas avkastningskrav. Som synes justeras 

långivarnas avkastningskrav med företagets skattesats på grund av att räntekostnaderna är 

avdragsgilla (räntekostnaden påverkar företagets beskattningsbara resultat). Den andra delen 

av ekvationen redogör hur stor del det egna kapitalet (aktier) utgör av den totala 

finansieringen som sedan multipliceras med aktieägarnas avkastningskrav. Aktieägarnas 

avkastningskrav justeras inte med företagets skattesats på grund av att utdelningar inte är 

avdragsgilla.(Ross 2002) 

 

Företagets genomsnittliga kapitalkostnad är alltid lägre än vad kostnaden för eget kapital är på 

grund av att ett företags räntekostnader är skattesubventionerade vilket medför att den 

genomsnittliga kapitalkostnaden är lägre. (Ross 2002) 

 

Vid beräkning av WACC skall endast det kapital som är avkastningskrävande ingå i 

beräkningen. Det innebär att räntefria skulder som t ex leverantörsskulder inte tas med vid 

beräkningen av WACC. (Nilsson m.fl. 2006). 

 

3.4 Värderingsmodeller 

 

3.4.1 Utdelningsbaserad modell 

 

Den utdelningsbaserade modellen bygger på antagandet om att den avkastning investerare får 

från investeringar i publikt handlade företag är de pengar företagen ger till sina aktieägare i 

form av avkastning. Därför skulle värdet på aktien vara detsamma som nuvärdet av de 

utdelningar företaget lämnar, vilket ger följande modell:1 (Damodaran 2001) 

  

      t = ∞ 

Va =  ∑      Utdelning t 

       t = 1       (1 + re)^t   

 

 

                                                 
1
 Författarnas omarbetning av Damodarans modell 
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Där:  

Va = Aktievärdet 

Utdelning t = Utdelningen år t 

Re = Kostnaden för eget kapital (aktieägarnas avkastningskrav) 

 

Via den här beräkningen går det att få fram nuvärdet på aktien år för år, men det krävs ett par 

justeringar av modellen för att komma fram till ett värde som tar hänsyn till det faktum att ett 

företag förväntas fortsätta sin verksamhet i all framtid. Ett sätt att bedöma aktievärdet är att 

förutsätta konstant ökning i företagets utdelningar. Då ser modellen som kallas Gordons 

modell, ut som följer:2 (Damodaran 2001) 

 

Va = Utdelning t+1 

            (re – g) 

 

Där g = Den konstanta tillväxten.  

 

Modellen är ganska enkel och förutsätter att utdelningarna från företaget ifråga fortsätter öka 

på en konstant nivå i all framtid. Ofta är detta inte fallet, utan ett företag kan ha relativt höga 

utdelningar som sjunker och lägger sig på en ganska stabil nivå i fas med ekonomin i 

samhällets utveckling. Genom att räkna ut nuvärdet av företagets utdelningar då det befinner 

sig i en stabil period med konstant utdelningsgrad får man fram det så kallade terminalvärdet. 

Genom att addera det till värdet för perioden med högre utdelningar får man fram det totala 

aktievärdet. Modellen ser då ut som följer: 3 (Damodaran 2001) 

 

      t = n 

Va =  ∑      Utdelning t    +   Terminalvärde n 

       t = 1       (1 + re)^t        (1 + re)^n 

 

Där n är det antal år företaget förväntas ha en hög tillväxt och terminalvärdet baseras på 

antagandet om stabil tillväxt efter år n.  

 

 

                                                 
2
 Författarnas omarbetning av Damodarans modell 
3
 Författarnas omarbetning av Damodarans modell 
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Terminalvärdet räknas ut på följande sätt: 

 

Terminalvärde = Utdelning n + 1 

          ( re –g)  

 

Utdelningsbaserad modell var den första modellen med diskonterat kassaflöde som användes i 

praktiken. Den klargör vissa fundamentala saker om värdering, men den har också en hel del 

brister. Ett exempel är att alla företag inte lämnar utdelning. Vissa företag, exempelvis de  

med hög tillväxt använder sin vinst för att investera i den egna verksamheten vilket också kan 

förväntas av dem. (Damodaran 2001) 

 

3.4.2 Kassaflödesbaserad värdering 

 

Kassaflödesbaserade värderingsmodeller fokuserar på de kassaflöden som företaget genererar 

till sina ägare. I kassflödesbaserade modeller har kassabegreppet en vidare betydelse än mynt 

och sedlar. Till begreppet hör alla likvida omsättningstillgångar, som banktillgodohavanden, 

postgiro och kortfristiga placeringar som snabbt kan omvandlas till kassa. Det är likviditeten i 

dessa tillgångar som gör att de räknas in i kassabegreppet. Ett företags kassaflöde kan ses som 

det maximala belopp som företaget kan överföra till sina aktieägare utan att behöva avstå från 

framtida tillväxt. (Nilsson m.fl. 2006) 

 

De flesta diskonteringsmodeller baseras på antaganden om företags tillväxt. Därför går det 

inte att räkna med att hela den vinst ett företag genererar kan delas ut till aktieägarna. En viss 

del av vinsten måste investeras i den egna verksamheten för att kravet på tillväxt ska 

uppfyllas. Alltså utgörs de potentiella utdelningarna till aktieägarna av det kassaflöde som är 

kvar efter att företaget genomfört de investeringar som behövs för att skapa framtida tillväxt 

samt betalat av på sina lån. Detta mått benämns normalt fritt kassaflöde. (Nilsson m.fl. 2006) 

 

Vid beräkning av ett företags kassaflöde utgår man normalt ifrån företagets vinst. Det är en 

viss skillnad om syftet med beräkningen är att värdera hela företaget, eller om syftet är att 

värdera aktievärdet (d v s det egna kapitalet). Vid värdering av aktievärdet utgår beräkningen 

från nettoresultatet. Är det istället värdet på hela rörelsen (d v s värdet på företaget som 

helhet) som ska beräknas utgår kassaflödesberäkningen från rörelseresultatet efter skatt 
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(resultat efter avskrivningar justerat för skatt), alternativt från nettoresultatet justerat för 

räntekostnad (d v s att räntekostnaden återförs). (Nilsson m.fl. 2006) 

 

Efter detta måste man beräkna hur mycket företaget har investerat för att kunna skapa 

framtida tillväxt. Det är då viktigt att skilja på investeringar som kostnadsförs direkt och 

investeringar som tas upp som anläggningstillgångar för att därefter skrivas av. Det bör även 

påpekas att det inte bara är investeringar i anläggningstillgångar som krävs för att skapa 

framtida tillväxt, utan det kräver även investeringar i rörelsekapital. (Nilsson m.fl. 2006) 

 

Slutligen går det att beräkna det fria kassaflödet till antingen företaget eller aktieägarna, 

beroende på om det är företagsvärdet eller aktievärdet som ska beräknas. Vid beräkning av 

aktievärdet ska även hänsyn tas till företagets nettoupplåning, vilket innebär nytagna lån 

minus återbetalda lån. (Nilsson m.fl. 2006) 

 

Nedan följer en beskrivning av hur det fria kassaflödet beräknas: 

 

3.4.2.1 Fritt kassaflöde till företaget 

 

• Nettoresultat (årets resultat) 

• + Avskrivningar 

• - Ökning kundfordringar 

• - Ökning varulager 

• - Ökning av övriga rörelsekapitalpåverkande kortfristiga skulder 

• + Ökning i leverantörsskulder och andra icke räntebärande kortfristiga skulder 

• + Ökning i uppskjuten skatt 

• + Räntekostnad efter skatt 

• - Investeringar i materiella anläggningstillgångar 

• - Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 

• - Nettoökning övriga anläggningstillgångar (Tex. finansiella anläggningstillgångar) 

• = Fritt kassaflöde till företaget (FKFF) (Nilsson m.fl. 2006) 

 



 

19
 
 
 

3.4.2.2 Fritt kassaflöde till aktieägarna 

 
• Fritt kassaflöde till företaget 

• + Ökning långfristiga lån 

• – Räntekostnad efter skatt 

• = Fritt kassaflöde till aktieägarna (FKFA) (Nilsson m.fl. 2006) 

 

Som framgår av beräkningen är det framförallt företagets avskrivningar, investeringar i 

anläggningstillgångar och rörelsekapitalbehovet som måste beaktas då kassaflödet beräknas. 

Avskrivningarna påverkar resultatet men utgör i sig inte någon utbetalning varför det återförs 

vid beräkning av kassaflödet. Företag måste även investera i olika sorters 

anläggningstillgångar för att öka eller bibehålla sin tillväxt. Då dessa investeringar inte syns i 

resultaträkningen måste de dras bort vid beräkning av kassaflödet. Kassaflödet måste också 

justeras för förändringar i rörelsekapitalet. En ökning av rörelsekapitalet innebär att tillgångar 

binds upp och inte kan användas på något annat sätt varför kassaflödet minskar. På samma 

sätt innebär en minskning av rörelsekapitalet att kassaflödet ökar. (Nilsson m.fl. 2006) 

 

Vid beräkning av det fria kassaflödet till företaget (FKFF) krävs även justeringar för 

finansiella poster. Eftersom FKFF mäter värdet på företagets verksamhet oavsett hur den är 

finansierad, måste nettovinsten justeras. Det innebär att räntekostnaden efter skatt återförs vid 

beräkning av FKFF. Då ett företag värderas med en kassaflödesbaserad diskonteringsmodell 

finns nämligen företagets finansieringskostnad beaktat i form av diskonteringsräntan. Detta 

eftersom det är den genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) som används som 

diskonteringsränta. Att räntekostnaden inte finns med i FKFF innebär alltså att detta 

kassaflöde inte påverkas av storleken på företagets lånefinansiering. För den sakens skull 

innebär det inte att företagets skuldsättningsgrad inte påverkar värdet av företaget. Om 

företagets skuldsättningsgrad exempelvis ökar innebär det rimligtvis att kapitalkostnaden ökar 

vilket gör att diskonteringsräntan (WACC) ökar vilket i sin tur innebär att företagets värde 

sjunker. Det kan även vara så att om företaget har en väldigt liten andel lån, kan en ökad 

skuldsättning minska kapitalkostnaden vilket skulle höja värdet på företaget. (Nilsson m.fl. 

2006) 
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Det går att räkna ut kassaflödet på flera sätt och som nämnts ovan går det att utgå från 

rörelseresultatet istället för nettoresultatet. En uträkning skulle då kunna bli som följer: 4 

 

• EBIT * (1-skattesats) 

• + avskrivningar 

• - ökning av rörelsekapital 

• - investeringar i anläggningstillgångar 

• = Fritt kassaflöde till företaget (Damodaran 2001) 

 

EBIT betyder här Earnings Before Interest and Taxes vilket på svenska motsvarar 

rörelseresultat efter avskrivningar och är alltså ett resultatmått innan finansiella justeringar.  

Detta resultat justeras sedan för företagets skattesats. På det här viset behöver man inte 

återföra räntekostnaden på det sätt som behövs om man utgår från nettoresultatet. (Nilsson 

m.fl. 2006) 

 

En fördel med den här metoden är att det inte behöver vara företagets effektiva skatt som tas 

med i beräkningen utan det går att använda sig av schablonskatt istället. Det här kan vara 

nyttigt då den effektiva skatt företaget betalar inte är i nivå med den skattesats som gäller för 

företaget, vilket kan bero på att företaget exempelvis gjort stora förluster vilket används för att 

minska skatten för kommande perioder. Frågan är då vilken skattesats som är bäst att 

tillämpa. Om tanken är att tillämpa samma skattesats för varje år i värderingen är det bättre att 

använda en schablonskattesatts eftersom det inte går att räkna med att företag exempelvis 

skjuter på skatten i evig tid. Däremot finns det inget som säger att det inte går att använda 

olika skattesatser för olika perioder. Om den effektiva skatten skiljer sig mycket från 

schablonskattesatsen går det att använda den effektiva skatten för den första perioden för att 

därefter öka eller minska skattesatsen närmare schablonskatten över tiden. (Damodaran 2001) 

 

3.4.2.3 Beräkning av företags värde med kassaflödesmodellen 

 

En beräkning av företagsvärde eller aktievärde med kassaflödesmodellen påminner till stor 

del om den värdering som används vid utdelningsbaserade modeller. Den stora skillnaden är 

att det fria kassaflödet istället för utdelningar används som avkastningsmått.  

                                                 
4
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En enkel kassaflödesmodell för beräkning av aktievärde ser ut så här: (Nilsson m.fl. 2006) 

 

 FKFA1 
Va =      re - g    
 

Där:  

Va  = Aktievärdet idag 

FKFA1 = Förväntat fritt kassaflöde till aktieägarna år 1 (nästa år) 

re = Aktieägarnas avkastningskrav (CAPM) 

g = Årlig tillväxttakt i det fria kassaflödet till aktieägarna  

 

För en värdering av hela rörelsen ser modellen i stort sett likadan ut: (Nilsson m.fl. 2006) 

 

FKFF1 
Vf =  re – g 
 

Där: 

Vf  = Företagsvärdet idag 

FKFF1  = Förväntat fritt kassaflöde till företaget år 1 (nästa år) 

Re  = Genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) 

g  = Årlig tillväxttakt i det fria kassaflödet till företaget  

 

De två stora skillnaderna här är att vid beräkning via det fria kassaflödet till aktieägarna 

diskonteras kassaflödet med aktieägarnas avkastningskrav, alltså CAPM. Vid beräkning via 

det fria kassaflödet till företaget å andra sidan måste hänsyn tas till hela företagets 

finansiering, d v s både dess tillgångar och skulder, varför man i det läget använder den 

viktade kapitalkostnaden (WACC) som diskonteringsränta. (Pereiro 2002) Dessutom beräknas 

som synes kassaflödet före lånekostnaden vid FKFF och efter lånekostnaden vid FKFA. 

(Damodaran 2001) 

 

3.4.2.4 Kassaflödesberäkning med flera prognosperioder 

 

All värdering bygger på prognoser av företagens framtid. Det blir av naturliga skäl svårare att 

göra väl underbyggda prognoser ju längre fram i tiden de avser. Därför är det vanligt att bara 

göra detaljerade prognoser för några år framåt i tiden, normalt inte längre än fem till tio år. 
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Under denna prognosperiod är det möjligt att tillväxttakten och lönsamheten varierar från år 

till år. För den tid som ligger efter prognosperioden antas det att företaget och den bransch det 

verkar i har uppnått ett moget stadium med hållbar tillväxt och lönsamhet. För tillväxten 

innebär detta en tillväxt i nivå med den allmänna BNP-tillväxten. Den långsiktiga 

lönsamheten däremot kan vara svårare att bedöma. Den kan variera mellan olika branscher, 

men också mellan företag inom samma bransch. Ett marknadsledande företag har ofta en 

högre lönsamhet än nästa företag osv. (Sveriges Finansanalytikers Förening 2005)  

 

Den kassaflödesbaserade modellen med flera prognosperioder ser i stort sett likadan ut som 

den utdelningsbaserade modellen. Skillnaden är att det är de framtida fria kassaflödena som 

diskonteras istället för de framtida utdelningarna. En modell för värdering av ett företag med 

den kassaflödesbaserade modellen ser då ut som följer:5 (Damodaran 2001) 

 

       t = n 

Va =  ∑        FK t         +   Terminalvärde n 

       t = 1      (1 + re)t    (1 + re)n 

 

Där: 

Va = Aktievärdet 

FK t  = Det förväntade fria kassaflödet år t 

Re  = Kapitalkostnaden 

 

FK i den här modellen kan antingen vara det fria kassaflödet till aktieägarna (FKFA), eller det 

fria kassaflödet till företaget (FKFF). Den diskonteringsfaktor som används i den här 

modellen beror som vi tidigare nämnt på om det är aktievärdet eller företagsvärdet som 

beräknas. Om det är aktievärdet som beräknas utifrån FKFA används aktieägarnas 

avkastningskrav, vanligtvis CAPM som diskonteringsränta. Är det istället företagsvärdet som 

beräknas utifrån FKFF används istället den viktade kapitalkostnaden WACC. (Nilsson m.fl. 

2006)   

 

 

                                                 
5
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3.4.2.5 Terminalvärde 

 

En vanligt använd modell för att beräkna terminalvärdet är genom att använda sig av en 

modell med evig tillväxt. Det är samma princip som vid den utdelningsbaserade modellen, 

nämligen att ett företag förväntas gå in i en mogen fas och utvecklas i takt med den allmänna 

ekonomiska tillväxten. Modellen för att räkna ut terminalvärdet ser ut som följer:6 

(Damodaran 2001) 

 

Terminalvärde = FK n + 1 
       ( re –g)  

 

I den här modellen utgörs alltså täljaren av det första året efter prognosperiodens slut. Det här 

är en mycket vanlig modell för att beräkna terminalvärdet, men många är inte medvetna om 

att den eviga tillväxttakten faktiskt kan vara negativ. Om så är fallet kommer företaget bli 

mindre för varje år för att slutligen upphöra. Detta ger alltså en möjlighet att värdera företag 

som inte förväntas överleva för all framtid. (Damodaran 2001) 

 

3.4.2.6 Likvidation 

 

Vid vissa företagsvärderingar går det att förutsätta att företaget i fråga kommer att lägga ner 

verksamheten någon gång i framtiden och sälja av sina tillgångar. Terminalvärdet blir då 

företagets likvidationsvärde och bygger på tillgångarnas bokförda värde reglerat för eventuell 

inflation. Om det bokförda värdet exempelvis tio år från nu är 2 miljarder, den genomsnittliga 

åldern på tillgångarna är fem år och den förväntade inflationen är 3 % får vi ett 

likvidationsvärde på: (Damodaran 2001) 

 

2 miljarder * (1.03)^5 = 2,319 miljarder, vilket beskrivs i modellen: 

bokförda värdet * (1 + inflationen) upphöjt till genomsnittlig ålder på tillgångarna 

 

 

 

                                                 
6
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3.4.2.7 Flerstegsmodell 

 

Som nämnts ovan görs ofta prognoser i två steg. Först prognostiseras en period med högre 

tillväxt och därefter en period med mer mogen tillväxt. Vid en värdering innebär detta att man 

först diskonterar de fria kassaflödena till nuvärde för varje år i prognosperioden. Därefter 

räknar man ut ett slutvärde för tiden efter prognosperioden med evig tillväxt, som också det 

diskonteras till nuvärde. För att komma fram till värdet på företaget summeras sedan värdena 

för de olika prognosperioderna. I vissa fall kan det även vara lämpligt att använda sig av en 

modell i flera steg, t ex en trestegsmodell. Prognosen kan då säga att företaget har hög tillväxt 

de närmaste fem åren för att därefter ha en måttlig tillväxt i fem år. Slutligen går sedan 

företaget in i fasen med en långsiktigt hållbar tillväxt.(Sveriges Finansanalytikers Förening 

2005) 

 

3.4.3 Residualvinstvärdering 

 

På latin betyder ordet residual kvarbliven eller återstående. Och det är just detta som 

residualvinstmodellen går ut på. En residualvinst kan sägas vara det som återstår av företagets 

vinst efter det att hänsyn tagits till aktieägarnas avkastningskrav och på det kapital som har 

investerats i företaget. (Nilsson m.fl. 2006) 

 

En residualvinst uppstår genom att företaget ifråga har en högre avkastning än vad investerare 

och aktieägare hade förväntat sig att företaget skulle generera. Företag har därmed även ett 

bättre resultat än genomsnittet i den bransch de är verksamma inom. Konkurrensfördelar är 

oftast anledningen till varför ett företag lyckas bättre än genomsnittet i branschen. 

Konkurrensfördelar kan exempelvis vara patent, exklusiva marknadskanaler eller så kan 

företaget vara marknadsledande när det gäller tekniskt kunnande. Att ett företag alltid skall ha 

en så pass hög lönsamhet att det uppstår residualvinster är osannolikt eftersom hög lönsamhet 

lockar till sig fler konkurrenter till branschen. Detta kan i sin tur eventuellt minska företagets 

lönsamhet vilket även får till följd att residualvinsterna till slut uteblir (Nilsson m.fl. 2006).   

 

Liksom vid den kassaflödesbaserade värderingsmodellen kan residualvinstmodellen användas 

vid både direkt- (aktievärdering) och indirektvärdering (företagsvärdering) (Nilsson m.fl. 

2006). Skillnaden mellan dessa två olika värderingar är att den direkta värderingen visar vad 
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företaget är värt för aktieägarna och den indirekta värderingen visar vad företaget är värt för 

samtliga kapitalägare (aktieägare och långivare) (Nilsson m.fl. 2006). Båda dessa olika 

värderingar förklaras nedan. Vi börjar med den direkta värderingen. 

 

3.4.3.1 Direkt värdering 

 
För att bestämma aktievärdet med hjälp av residualvinstmodellen används följande ekvation: 
 
Va =  BV0  +  RVA1    +  RVA1    +  RVA1    ...            ∞ 
                     (1 + re)      (1 + re)ⁿ     (1 + re)ⁿ  
 
Va       = Aktievärde 
re      = Aktieägarnas avkastningskrav 
BV0    = Bokfört värde eget kapital vid tidpunkten för värderingen 
RVA  = Förväntade framtida residualvinster till aktieägarna vid respektive period. 
 n       = Antal år  
 
Företagets värde är detsamma som summan av eget kapital och nuvärdet de framtida 

residualvinsterna. Residualvinsten är här preciserad som vinst utöver det normal och beräknas 

enligt följande ekvation: 

 
RVAt  =  RRt  -  (re  x  BVt – 1) 
 
RVAt    = Residualvinsten till aktieägarna vid tidpunkt t 
RRt       = Redovisat nettoresultat vid tidpunkt t 
Re         = Aktieägarnas avkastningskrav 
BVt – 1  = Eget kapital i slutet av föregående år (ingående balans IB) 
 

Uttrycket i parentesen fastställer vad aktieägarna förväntar sig att företaget skall generera för 

avkastning på det kapital de satsat i företaget. Som nämndes ovan uppstår en positiv 

residualvinst om vinsten är större än den förväntade avkastningen. Skulle vinsten däremot 

vara mindre än den förväntade avkastningen uppstår en så kallad negativ residualvinst. Ett 

företag som förväntas generera negativa residualvinster för en lång tid framöver bör fundera 

över att sälja ut delar av verksamheten eller i värsta fall avveckla den. (Nilsson m.fl. 2006)  

 

För att kunna använda denna modell krävs information om hur stor andel av företagets vinst 

som delas ut till aktieägarna. Denna information behövs för att kunna beräkna företagets 

framtida bokförda värde (det egna kapitalet). Det bokförda värdet behövs i sin tur för att 

kunna uppskatta företagets framtida residualvinster. För att detta skall vara möjligt antar man 

att den så kallade kongruensprincipen är uppfylld (Nilsson m.fl. 2006). Kongruensprincipen 
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innebär att alla resultatförändringar skall föras över resultaträkningen. Principen behövs 

eftersom det annars skulle vara möjligt att föra resultatpåverkande poster direkt mot eget 

kapital. (Artsberg 2005) Detta kan även uttryckas enligt följande (Nilsson m.fl. 2006): 

 
Bokfört värde vid årets början 

+ Årets resultat 

+ Tillskott av kapital  

- Uttag av kapital (utdelningar) 

= Bokfört värde vid årets slut 

 
3.4.3.2 Indirekt värdering 

 
Som nämndes ovan kan även residualvinstmodellen liksom den kassaflödesbaserade modellen 

användas för att uppskatta vad företaget är värt för samtliga investerare det vill säga både 

långivare och aktieägare. För att bestämma företagets värde med hjälp av 

residualvinstmodellen används följande ekvation: 

 
Vf  =  BV0  +  S0  +      RVF1       +    RVF2            +     RVF3            …              ∞             
            (1 +r WACC)    (1 +r WACC)ⁿ     (1 +r WACC) ⁿ 
 
 
Vf        = Företagsvärde 
r WACC = Genomsnittlig kapitalkostnad 
BV0     = Bokfört värde eget kapital vid tidpunkt för värdering. 
S0        = Marknadsvärde räntebärande skulder. 
RVF    = Förväntade framtida residualvinster till företaget vid respektive period 
n          = Antal år. 
 
Enligt modellen utgörs företagsvärdet av summan av investerat avkastningskrävande kapital 

och nuvärdet av framtida residualvinster till företaget. Avkastningskrävande kapital går även 

under namnet sysselsatt kapital (Ksyss). När denna värdering skall göras bör det tilläggas att 

det endast är just det sysselsatta kapital som skall ingå i beräkningen. Räntefria lån ingår alltså 

inte på grund av att de inte är avkastningskrävande. (Nilsson m.fl. 2006) 

 

Ett företags residualvinst beräknas enligt följande ekvation:  

 
RVFt  =  RFRJSt  -  ( rWACC  x  Ksyss t-1) 
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RVFt       = Residualvinst till företaget vid tidpunkt t 
RFRJSt    = Redovisat resultat före räntekostnader justerat för skatt vid tidpunkt t 
r WACC    =  Genomsnittlig kapitalkostnad 
Ksyss t-1  =  Sysselsatt kapital i slutet av föregående år. 
 
Vid denna beräkning används inte företagets nettoresultat utan istället används redovisat 

resultat före räntekostnader justerat för skatt (RFRJS). Anledningen till detta är att vi vill 

erhålla ett mått på företagets prestation som är oberoende av företagets kostnad för 

främmande kapital (lån). Hänsyn till långivarnas avkastningskrav tas istället genom att den 

genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) används vid beräkningen. (Nilsson m.fl. 2006) 

 

Residualvinsten ger här en bild av det mervärdeskapande som har skett i företaget efter det att 

både långivarnas och aktieägarnas avkastningskrav på det sysselsatta kapitalet har beaktats.  

Om det även i framtiden finns förväntningar om positiva residualvinster kan företaget 

värderas högre än det sysselsatta kapitalet (summan av marknadsvärdet på lån och aktier) 

vilket är företagets normala värde. (Nilsson m.fl. 2006)   

 
För att kunna beräkna ett företags eventuella framtida residualvinster krävs det en 

uppskattning på hur stort sysselsatt kapital företaget (Ksyss) kommer att behöva i framtiden. 

Följande ekvation antas styra utvecklingen av det sysselsatta kapitalet. 

 
SYSSKAPt  =  BVt –1  +  RRt  -  Ut  +  St-t  -  At 
 
BVt – 1  = Eget kapital i slutet av föregående år (ingående balans IB) 
RRt        = Redovisat nettoresultat vid tidpunkt t 
Ut          = Utdelning vid tidpunkt t 
St-t         = Marknadsvärde räntebärande skulder. 
At            =  Nettoamortering på skulderna. 
 
Som synes ökar det sysselsatta kapitalet i samma utsträckning som företagets skuldbörda. 
(Nilsson m.fl. 2006) 
 

3.4.4 Multipel- och relativvärdering 

 

Relativvärdering går enkelt uttryckt ut på att jämföra tillgångar med andra liknande tillgångar 

där marknadspriset är känt sedan tidigare. Vid värdering av företag blir det jämförande 

objektet alltså liknande företag som handlas på börsen eller som nyligen ingått i ett 

företagsuppköp. Marknadsvärdet räknas sedan ut med hjälp en så kalla prismultipel vars 

grundformel visas nedan.  
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Prismultipel = Priset på det jämförda företaget 

 Relevant ekonomisk parameter för jämförelseobjektet (Pereiro 2002)  

 

Man dividerar alltså jämförelseobjektets pris med en jämförelsevariabel för att få fram en 

multipel som används vid värderingen. Beräkningen av ett företags värde kan då uttryckas 

med följande generella formel: 

 

Uppskattat värde = Prismultipel * Företagets jämförelsevariabel (Nilsson m.fl. 2006) 

 

Ett vanligt exempel på jämförande värdering är via det så kallade P/E-talet (Price Earnings 

ratio). Där divideras företagets aktiekurs med vinsten per aktie (Price per share/Earnings per 

share). Vi kan tänka oss ett enkelt exempel. Vi ska värdera ett onoterat företag och tittar 

därför på ett liknande företag vars aktier handlas på börsen och det alltså finns ett 

marknadspris. Genom att dividera jämförelseobjektets aktiepris med dess vinst per aktie får vi 

fram P/E-talet 5. Om det företag vi ska värdera har en vinst på 1 000 000 kronor får vi i så fall 

ett värde på: 5 * 1 000 000 = 5 000 000 kronor. (Nilsson m.fl. 2006) 

 

Relativvärdering är en relativt populär värderingsmetod att använda av flera anledningar. Till 

att börja med kan en värdering baserad på multiplar och jämförelseföretag genomföras med 

betydligt färre antaganden, samt göras betydligt snabbare än en kassaflödesvärdering. 

Dessutom är en relativvärdering enklare att förstå och även att presentera för eventuella 

intressenter än kassaflödesvärderingen. Vidare är det betydligt större chans att 

relativvärderingen reflekterar den rådande stämningen på marknaden då de jämförelseföretag 

som används har ett noterat marknadspris. (Damodaran 2001) 

 

Relativvärderingens styrka kan också sägas vara dess svaghet. För det första gör den enkelhet 

med vilken det går att använda en multipel och några jämförelsebara företag att värdet kan bli 

felaktigt då viktiga variabler som tillväxt, risk och potentiellt kassaflöde ignoreras. För det 

andra innebär det faktum att relativvärdering speglar det rådande marknadsläget att 

värderingen kan bli felaktig. Är marknaden övervärderad innebär det att relativvärderingen 

genererar ett för högt värde, samt på motsvarande sätt genererar ett för lågt värde vid en 

undervärderad marknad. Slutligen kan sägas att även om alla värderingar har ett visst inslag 

av subjektivitet gör den dåliga transparensen vad det gäller de underliggande antagandena vid 

relativvärderingen den särskilt sårbar för manipulation. En analytiker kan genom att välja 
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”rätt” multipel och ”rätt” jämförelseföretag rättfärdiga nästan vilket värde som helst. 

(Damodaran 2001) 

 

3.4.4.1 Täljare och nämnare i multipeln 

 

Det finns flera olika typer av multiplar som kan användas vid relativvärdering. Täljaren utgörs 

normalt av marknadsvärdet på företagets aktier, d v s det egna kapitalet. Alternativt kan den 

utgöras av företagsvärdet, vilket innebär marknadsvärdet på de totala tillgångarna 

(marknadsvärdet på tillgångarna plus marknadsvärdet på företagets skulder). Multipelns 

nämnare kan delas in i flera grupper. Den första är de som är relaterade till företagets 

bokförda inkomster medan nästa istället tar hänsyn till företagets försäljning eller intäkter. 

Slutligen kan nämnaren också relatera till tillgångarnas bokförda värde, alternativt 

tillgångarnas återanskaffningsvärde. (Pereiro 2002)  

 

Exempel på en multipel som baseras på företagets bokförda inkomster är det så kallade P/CF-

talet som mäter företagets aktiekurs i förhållande till kassaflöde per aktie. En multipel som 

istället baseras på företagets försäljning är det så kallade P/S-talet som mäter företagets 

aktiekurs i förhållande till försäljningen per aktie. Slutligen är ett exempel på en multipel 

baserad bokfört värde det så kallade P/BV-talet som mäter företagets aktiekurs i förhållande 

till det egna kapitalets balansvärde per aktie i den senaste årsredovisningen. (Nilsson m.fl. 

2006) 

 

3.4.5 Substansvärdering 

 

En så kallad substansvärdering innebär en uppskattning av företagets värde utifrån dess 

tillgångs- och skuldstruktur, alltså företagets substans. Den fås genom att beräkna de enskilda 

tillgångarna och skuldernas nettovärde. En definition av substansvärdet är: 

 

 Substansvärdet är detsamma som värdet på investerat eget kapital i företaget, dvs. Det 

sammanlagda marknadsvärdet på företagets tillgångar efter avdrag för marknadsvärdet på 

företagets skulder. (Nilsson m.fl. 2006)  
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Med marknadsvärde menas här återanskaffningsvärdet eller försäljningsvärdet för företagets 

tillgångar som finns upptagna i balansräkningen. I Sverige värderas tillgångar i 

balansräkningen till stor del enligt den så kallade försiktighetsprincipen till historiska 

anskaffningsvärden som i sin tur minskats med avskrivningar. Då en substansvärdering utgår 

från uppskattade marknadsvärden blir det ofta nödvändigt att justera vissa poster i 

balansräkningen, varför substansvärdet även kallas för justerat eget kapital. (Nilsson m.fl. 

2006) 

 

När det gäller tjänsteföretag är inte substansvärderingen en lämplig metod för att avgöra 

företagets värde. Personalens kompetens är det som skapar värde åt dessa företag. Normalt 

sett har dessa företag alltså mycket immateriella tillgångar och värdet på företaget utgörs av 

förväntningar om framtida vinster, varför de värderas långt över de värden som finns 

bokförda i balansräkningen. (Nilsson m.fl. 2006) 

 

3.4.6 Myter om företagsvärdering 

 

Luis Pereiro som skrivit boken Valuation of companies in emerging markets menar att över 

fyrtio års förbättringar inom finansteori har skapat åtminstone två myter inom 

företagsvärdering som en värderare bör vara medveten om. För det första finns det en myt om 

att det finns ett enda exakt värde för ett företag. Värdet kan vara exakt i den mån att det går att 

få fram en siffra med flera decimaler, men det innebär inte att värdet är korrekt. Enligt Pereiro 

ligger värdet på ett företag så att säga i betraktarens öga. På de finansiella marknader där 

aktier handlas dagligen och där alla aktörer har tillgång till samma information (förutsatt att 

marknaden är effektiv) blir priset något som köpare och säljare enas om genom otaliga 

transaktioner. För många tillgångar, som till exempel privata firmor som inte handlas publikt, 

kan uppfattningen om värde däremot skilja sig stort mellan köpare och säljare. (Pereiro 2002) 

 

Den värderingsteknik som används kan ofta få en stor betydelse för det värde som genereras 

för företaget vilket innebär att det är naivt att tro att det på ett enkelt sätt går att definiera ett 

enda säkert värde för ett företag. Ofta används därför flera olika metoder för att definiera ett 

”värdeutrymme” för företaget. Det innebär alltså en hjälp till köpare och säljare med inom 

vilket utrymme de kan förhandla. (Pereiro 2002) 
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Den andra myten enligt Pereiro är att ju exaktare modell desto exaktare värdering. Med det 

menar han att en värderare som litar på att modellen ska ge ett korrekt värde just på grund av 

alla exakta beräkningar riskerar att förlora fokus på vad det verkligen är som genererar värde 

till ett företag. Enligt Pereiro ägnar många analytiker för mycket tid till att få modellen att bli 

mer perfekt istället för att noggrant studera företaget ifråga. (Pereiro 2002) 

 

3.5 Bransch- och företagsanalys 
 

Här beskrivs viktiga aspekter om företags förutsättningar som bör beaktas vid 

företagsvärdering. De aspekter som beskrivs är branschanalys och nyckeltal. 

3.5.1 Branschanalys 

 

Vid värdering av ett företag som bygger på prognoser om företagets framtid 

(kassaflödesbaserade och utdelningsbaserade metoder) är det viktigt att analysera företagets 

vinstdrivare och riskfaktorer. Det är genom att identifiera dessa som en analytiker kan 

uppskatta om ett företag kan förväntas uppehålla nuvarande lönsamhet och göra realistiska 

prognoser om eventuell framtida tillväxt. Vilken bransch företaget verkar inom och hur det 

förhåller sig till sina konkurrenter är viktiga delar då man analyserar ett företag och dess 

vinstdrivare samt riskfaktorer. (Nilsson m.fl. 2006) Michael Porters five strength analysis kan 

vara ett lämpligt hjälpmedel att använda för att kontrollera rimligheten i de antaganden som 

görs om företagets framtid. Den här analysen består av: 

 

• Barriers to entry (Hot från nyetableringar I branschen) 

• Substitutes (Hot från ersättningsprodukter) 

• Power of supply (Säljarna/leverantörernas förhandlingsstyrka) 

• Power of customers (Köparna/kundernas förhandlingsstyrka) 

• Industry rivalty (Graden av konkurrens mellan existerande företag i branschen) 

(Sveriges Finansanalytikers Förening 2005) 

 

Enligt Porter beror överlönsamhet på konkurrensen inom branschen. Det innebär att huruvida 

företagen kan behålla sina potentiella vinster beror på den relativa förhandlingsstyrkan mellan 

företagen inom branschen, deras kunder och leverantörer. Teoretiskt sett är vinsten inom en 

bransch en funktion av det pris som kunderna är villiga att betala för företagens produkter och 
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tjänster. Priset på företagens tjänster beror till stor del på om det förekommer konkurrens 

mellan företagen inom branschen. Det innebär att högre konkurrens inom en bransch innebär 

lägre vinster som i sin tur innebär lägre lönsamhet. (Porter 1983) 

 

Befinner sig en bransch i tillväxt innebär det att de olika företagen inom branschen kan växa 

utan att ta marknadsandelar av varandra. I en stagnerande bransch däremot är detta den enda 

möjligheten att växa vilket gör att sannolikheten för priskrig ökar. Balansen mellan 

konkurrenterna inom branschen påverkar förutsättningarna för lönsamhet. Finns det något 

företag som dominerar branschen kan det till stor del diktera villkoren för övriga aktörer. 

Finns ett antal stora aktörer finns det risk för att prissättningen blir i det närmaste samordnad, 

medan det i en bransch som består av många små aktörer råder en betydligt större risk för 

priskrig. (Porter 1983) 

 

Differentieringen av produkter påverkar också branschen. Finns det många produkter på 

marknaden som uppfattas likvärdigt av kunderna har de förmodligen lättare att byta mellan 

produkterna. Inom sådana marknader är risken för priskrig större. Stordriftsfördelar kan också 

göra att risken för priskrig ökar. Detta eftersom kostnaden per producerad enhet sjunker med 

större volym varför företag har incitament att ta marknadsandelar genom prisdumpning. 

(Porter 1983) 

 

Enligt ekonomisk teori kan inte en bransch visa överlönsamhet under längre perioder. Detta 

beror på att en bransch som visar överlönsamhet lockar till sig nyetableringar av företag vilket 

leder till ökad konkurrens och minskad lönsamhet. I praktiken beror dock antalet 

nyetableringar även på hur svårt det är att etablera ett nytt företag i branschen. Kännetecknas 

en bransch av små etableringshinder samtidigt som lönsamheten är god är det troligt att nya 

aktörer söker sig dit. Tre faktorer är framförallt avgörande för hur stora barriärerna är för 

nyetableringar. Dels kan stordriftsfördelar inom branschen göra det svårt att etablera nya 

företag. Dessutom kan en tidig etablering vilket lett till stora konkurrensfördelar göra det svårt 

för andra aktörer att etablera sig. Dessutom kan juridiska hinder i form av till exempel patent 

och andra rättigheter göra det svårt att etablera nya företag inom en bransch. (Porter 1983) 

 

Konkurrens från ersättningsprodukter är också en faktor att ta hänsyn till vid bedömning av 

företag och branscher. Förekomsten av ersättningsprodukter begränsar branschens 
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vinstpotential i och med att priserna på originalprodukterna inte kan överstiga priset på 

jämförbara substitut med hur mycket som helst. (Porter 1983) 

 

Vid en analys av branschen tittar man även på kunder och leverantörers förhandlingsstyrka. 

Kunderna kan pressa priser och öka konkurrensen i branschen genom att spela ut olika 

konkurrenter mot varandra, vilket sker på bekostnad av branschens lönsamhet. Om 

produkterna inom branschen i hög grad är standardiserade eller odifferentierade blir kunderna 

mer priskänsliga, eftersom produkterna inte skiljer sig åt från en säljare till en annan. 

Kundernas priskänslighet påverkas också av hur stor del av kundens kostnader som en 

produkt utgör. Om produkten utgör en stor andel är kunden mer villig att försöka få ett 

gynnsamt pris gentemot om produkten utgör en relativt liten kostnad. Även om kunderna är 

priskänsliga beror det slutliga priset på den relativa förhandlingsstyrkan, vilket innebär 

kostnaden för respektive part att inte genomföra affären. Den relativa förhandlingsstyrkan 

påverkas av antalet säljare och köpare på marknaden. Finns det få köpare och många säljare 

har köparna stor förhandlingsstyrka och vice versa. (Porter 1983) 

 

Leverantörernas förhandlingsstyrka påminner om köparnas förhandlingsstyrka. Ju fler 

potentiella kunder leverantören har desto större förhandlingsstyrka och tvärtom. Ju viktigare 

komponent en produkt utgör för köparen desto större förhandlingsstyrka får leverantören 

(Porter 1983) 

 

Ett annat hjälpmedel som på ett bra sätt kan ge en överblick över de kritiska faktorer som 

påverkar ett företags framtid är en så kallad SWOT-analys. (Nilsson m.fl. 2006) SWOT står 

för styrkor (Strentgths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot 

(Threats). Möjligheter och hot är externa faktorer som händer i företagets omgivning. 

Möjligheter kan till exempel vara någon ny teknik som kan tänkas gynna företaget, medan hot 

kan vara aktiviteter hos någon eller flera av företagets konkurrenter. Styrkor och svagheter är 

istället faktorer inom företaget och då särskilt faktorer som är viktiga för företagets framgång. 

En styrka skulle exempelvis kunna vara om företaget är ledande på marknaden, medan en 

svaghet kan vara att företagets produkter har svaga varumärken. (Kotler s. 83-85) 
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3.5.2 Nyckeltal 

 

För att investerare och aktieanalytiker lätt skall kunna få en överblick över hur pass 

framgångsrikt ett företag är kan så kallade finansiella nyckeltal användas. Dessa nyckeltal 

används exempelvis vid jämförelser av lönsamhet och tillväxt mellan dels tidigare år och dels 

vid jämförelser mellan företaget i fråga och dess konkurrenter. Jämförelser kan även göras 

med genomsnittet i den bransch företaget befinner sig i. (Schroeder 2005)  

 

En noggrant genomförd nyckeltalsanalys kan ge intressant information till samtliga 

intressenter i företaget såväl ägare som anställda, långivare och potentiella köpare av 

företaget. Vid en noggrann nyckeltalsanalys bör nyckeltal samlas in från flera olika källor. De 

nyckeltal som bör användas vid en nyckeltalsanalys är: 

 

• Egna nyckeltal 

• Konkurrenters nyckeltal 

• Branschnyckeltal 

 

Företagets egna nyckeltal beräknas med hjälp av information från företagets årsredovisningar. 

Här handlar det om att studera företagets lönsamhet och tillväxt mm. Oftast används en 

longitudinell metod när det gäller de egna nyckeltalen. Denna metod går ut på att ett antal 

nyckeltal studeras över en serie av år. Detta görs för att kunna se trender eller trendbrott i 

form av förändringar i företagets verksamhet och prestation. När det gäller konkurrenters 

nyckeltal samlas dessa in för att kunna jämföra det egna företaget med sina konkurrenter och 

på sätt se om företaget är bättre eller sämre än sina konkurrenter. Metoden som används vid 

denna typ av jämförelse kallas för tvärsnittsmetoden. Det viktiga vid jämförelser av nyckeltal 

mellan olika konkurrenter är att kontrollera hur dessa har beräknats annars är risken stor att 

man jämför helt olika saker. Branschnyckeltal ger viktiga riktmärken för de företag som 

analyseras. Dessa nyckeltal brukar sammanställas av olika branschorganisationer och kan ge 

information om bland annat branschens utveckling. (Nilsson m.fl. 2006) 

 

Innan man påbörjar en nyckeltalsanalys med hjälp av ett företags räkenskaper kan det finnas 

skäl till att justera företagets balans- och resultaträkning. När man justerar ett företags balans- 

och resultaträkning tar man hänsyn till olika poster (händelser) som har inträffat under 

räkenskapsåret och som är av engångskaraktär (händelser som inte ingår i företagets normala 
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verksamhet). Det kan t ex vara tillfälliga intäkter eller kostnader som måste elimineras 

eftersom de försvårar jämförelsen mellan olika år och företag. Dessa poster brukar kallas för 

jämförelsestörande poster. (Hansson 2001) 

 

Nedan redovisas ett antal vanligt förekommande nyckeltal: (Hansson 2001) 

 

Rörelsemarginal  

 

Det justerade rörelseresultatet visar det överskott som företaget får från den verksamhet de 

bedriver och som ska täcka de räntekostnader företaget har och dessutom ge en acceptabel 

vinst. Om man vill jämföra rörelseresultatet mellan olika år och företag kan man ställa det i 

relation till nettoomsättningen. Detta mått kallas för rörelsemarginalen och beräknas på 

följande sätt: 

 
Rörelsemarginal (%) = Justerat rörelseresultat 
                 Nettoomsättningen (just) 
       

Soliditet 

 

Detta nyckeltal visar hur mycket det egna kapitalet är i relation till det totala kapitalet och kan 

beräknas enligt någon av följande två formler: 

 
Andel eget kapital (%) = Justerat eget kapital   
                    Justerat totalt kapital  
 
Eller 
  
Andel eget kapital (%) = Totalt justerat eget kapital  
                    Totala justerade tillgångar    

 

Räntabiliteten för eget kapital 

 

Räntabiliteten för eget kapital är kanske det viktigaste måttet ur aktiemarknadens synpunkt. 

Vid företagsanalyser visas och kommenteras måttet vanligen utifrån aktiemarknadens 

perspektiv. Vid beräkningen av detta nyckeltal består det egna kapital av vad balansräkningen 

visar plus 72 % av de obeskattade reserverna som finns i företaget. Detta egna kapital kallas 

oftast för justerat eget kapital och beräknas i genomsnitt för året enligt följande formel: 
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Justerat eget kapital vid årets början + justerat eget kapital vid årets slut 
                  2 
   
Det är detta kapital som ägarna haft bundet i företaget under året och vill få avkastning på. 

Detta justerade egna kapital sätts sedan i relation till det justerade årsresultatet. Detta eftersom 

det justerade årsresultatet efter skatt är vad som blir kvar till ägarna. Räntabiliteten för eget 

kapital beräknas enligt följande formel: 

 

 
Räntabilitet för  
eget kapital (EK)  =  Justerat årsresultat             
Efter skatt (%)         Genomsnittligt justerat EK  
 

 

Omsättning/anställd 

 

För att kunna mäta och jämföra företagets produktivitet kan nyckeltalet omsättning per 

anställd användas. Det är dock ett ganska vanskligt nyckeltal att använda vid jämförelser 

mellan olika företag på grund av att det inte tar hänsyn till vare sig mekaniseringsgrad eller 

kapitalintensitet. Tjänste- och rena konsultföretag kan däremot använda detta nyckeltal vid 

jämförelser utan problem.  Nyckeltalet beräknas enligt följande formel:  

 

Omsättning/anställd =  Nettoomsättningen   
                Genomsnittligt antal anställda   
 

Kunskapsföretag kan även redovisa nettoomsättningen per intäktsperson för att på så sätt mer 

fokusera på relationen mellan intäkternas storlek och antalet personer som är involverade i 

arbetet med att generera intäkterna.                

 

Likviditet  

 

Med kassalikviditet menas relationen mellan omsättningstillgångar exklusive varulager och 

kortfristiga skulder. Kassalikviditeten beräknas enligt följande formel: 
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Kassalikviditet (%) = Omsättningstillgångar - varulager 
               Kortfristiga skulder 
 

Ett företag med god kassalikviditet har ett likviditetsmått på 100 % (eller 1,0). En 

kassalikviditet på 100 % innebär att företaget direkt skulle kunna betala sina kortfristiga 

skulder.(Hansson 2001) 

 

3.6 Tidigare forskning om olika värderingsmetoder 
 

Här görs en genomgång av tidigare forskning som gjorts av olika värderingsmodeller. Denna 

kommer tillsammans med den ovan redovisade teorin att ligga till grund för den diskussion 

som förs i denna studie om vilken värderingsmodell som passar vårt fallföretag. 

 

3.6.1 Multipelvärdering 

 

I The Journal of Investings sommarnummer 2004 skriver Thomas Eberhart en artikel där han 

diskuterar hur känslig multipelvärdering är för de jämförelseföretag som används. Eberhart 

beskriver med ett exempel hur svårt det kan vara att hitta lämpliga jämförelseföretag. Han 

värderar företaget Churchill Downs på två olika sätt med hjälp av en EBIT-multipel (Earnings 

Before Interest and Taxes). I första fallet använder han sig av Standard Industrial 

Classification (SIC) koder, viket är ett sätt att klassificera inom vilken bransch ett företag 

verkar (http://www.sec.gov) för att komma fram till de jämförelseföretag som ska användas. I 

det andra fallet däremot väljer han istället jämförelseföretag utifrån vilken bransch 

Morningstar placerar Churchill Downs inom. Morningstar är ett företag som producerar 

investeringsinformation för olika internationella marknader. 

(http://corporate.morningstar.com) Det värde han kommer fram till för företaget är 44 % lägre 

då han använder jämförelseföretag utifrån Morningstars klassificering än via SIC-koder. 

Eberhart menar som sagt att multipelvärderingen kan vara känslig för vilka jämförelseföretag 

som används samtidigt som det finns väldigt många system tillgängliga för att definiera ett 

företags branschtillhörighet. I exemplet ovan som gäller ett företag inom hästkapplöpning har 

Morningstar listat företaget inom nöjesbranschen medan företaget med SIC-koder 

klassificeras inom kommersiell idrott. Det gör att de företag som används som 
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jämförelseföretag skiljer sig åt väsentligt vilket också förklarar den stora skillnaden i den 

slutliga värderingen. (Eberhart 2004) 

 

I artikeln Multiples used to estimate corporate value beskriver beskriver Lie och Lie en studie 

där de undersöker korrektheten i värderingen av 8621 företag med hjälp av tio olika multiplar. 

Genom att jämföra multipelvärderingarna med företagens marknadsvärde försöker de komma 

fram till vilken typ av multipelvärdering som ger den mest korrekta värderingen för olika 

typer av företag. De kommer fram till att multipelvärdering baserad på det bokförda värdet 

ger mer korrekt värdering än multiplar baserade på försäljning eller vinst för de flesta typer av 

företag. Dock varierade träffsäkerheten i multipelvärdering beroende på företagens storlek, 

lönsamhet och andelen immateriella tillgångar. Det visade sig också finnas typer av företag 

där multipeln baserad på bokfört värde inte fungerade lika bra även om den överlag fungerade 

bäst, medan multipeln baserad på försäljning överlag fungerade sämst. Multipeln baserad på 

bokfört värde fungerade bäst på stora företag samt på företag med låga vinster. För företag 

med höga vinster genererade multipeln baserad på bokfört värde en något för låg värdering, 

medan multipeln baserad på försäljning visade en något för hög värdering. Lie och Lie menar 

att det i många fall därför kan vara lämpligt att använda en kombination av multiplar i vissa 

fall. Rent generellt såg forskarna att värdering med hjälp av multiplar fungerade bäst på 

finansföretag, vilket kan bero på att deras tillgångar till stor del är av mer likvid art och därför 

lättare att värdera än många andra tillgångar. Det kan förstås vara en liknande anledning 

bakom det faktum att multipelvärdering av företag med mycket immateriella tillgångar var 

minst träffsäkra i undersökningen. (Lie och Lie 2002) 

 

I artikeln Valuing IPOs undersöker Kim och Ritter hur väl multipelvärdering fungerar vid 

värdering av företag vid börsintroduktioner (IPOs). De kommer fram till att multipelvärdering 

baserad på företags historiska siffror inte fungerar särskilt bra. Detta i och med att exempelvis 

P/E-tal för publikt handlade bolag inom samma bransch kan skilja sig så mycket att i stort sätt 

vilket värde som helst kan rättfärdigas. Istället menar de att för att få en rimlig värdering med 

hjälp av multiplar fungerar det bättre att använda prognoser om framtiden. (Kim och Ritter 

1999) Samma slutsats kommer Lie och Lie fram till i sin undersökning om multipelvärdering. 

(Lie och Lie 2002) 

 

Enligt Kim och Ritter är en vanlig uppfattning att det är svårare att värdera unga företag 

jämfört med att värdera äldre sådana. Därför delar de upp sin population av undersökta 
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företag i just äldre och yngre. Studien bekräftade hypotesen att antal fel vid värderingarna 

blev betydligt mindre för de äldre företagen. (Kim och Ritter 1999) 

 

De använder sig av två olika metoder vid valet av jämförelseföretag till multipelvärderingen. 

Dels använder de en firma som är specialiserad på att värdera IPOs till att välja ut 

jämförelseföretag och dels använder de nyligen genomförda IPOs inom samma bransch som 

jämförelseföretag. Det visar sig i undersökningen att värderingen som görs med 

jämförelseföretag utvalda av det specialiserade företaget fungerar bättre än när företagen 

enbart valts från samma bransch. (Kim och Ritter 1999) 

 

3.6.2 Kassaflödesvärdering 

 

I artikeln The Valuation of Cash Flow Forecasts: An Empirical Analysis jämför Kaplan och 

Ruback kassaflödesmetoden med multipelvärdering för företag som använt så kallade Highly 

Leveraged Transactions. Det är en form av lån som kan användas till exempel då ledningen i 

ett företag köper loss företaget från ägarna. Alternativt kan företaget köpa tillbaka aktier eller 

göra en stor utdelning för att minska aktievärdet och på det sättet minska attraktionskraften 

för att undvika ett uppköp (Kaplan och Ruback 1995) 

 

Kaplan och Ruback jämför kassaflödesmetoden med multipelvärdering där de vid 

multipelvärderingarna använt företag inom samma bransch, eller företag som genomgått 

samma typ av transaktioner som jämförelseföretag. De menar att kassaflödesvärdering ger 

minst lika bra värden som multipelvärdering, särskilt som en del av antagandena vid 

kassaflödesvärderingarna säkert går att förbättra. Vidare skriver de att multipelvärdering ger 

bättre värden än kassaflödesvärdering förutsatt att de jämförelseföretag som används har 

samma risk och framtida kassaflöden som det företag som ska värderas. I praktiken är detta 

dock inte fallet eftersom två företag inte kan vara exakt likadana. Den kassaflödesbaserade 

modellen å andra sidan bygger på korrektheten i uppskattningar i framtida kassaflöden, risk 

samt antaganden om företagets kapitalkostnad inklusive en historisk uppskattning om 

riskpremien. Det här innebär att det finns flera faktorer som kan påverka korrektheten både i 

kassaflödesvärdering och i multipelvärdering. (Kaplan och Ruback 1995) 
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Kaplan och Ruback påpekar även att ledningen för företag kan ha incitament för att överdriva 

alternativt underskatta framtida förväntade kassaflöden vid HLT-transaktioner. Exempelvis 

kan kassaflöden överdrivas då det finns misstanke om att de annars inte räcker för att få den 

finansiering som behövs för transaktionen. Alternativt kan de underskattas då misstanke finns 

att kassaflödena är för höga för att få den typ av speciallån som HLT innebär. (Kaplan och 

Ruback 1995) 

 

I European Financial Management, vol. 10, nummer 4 2004 presenterades studien ”How 

Fundamental are Fundamental Values? Valuation Methods and their Impact on the 

Performance of German Venture Capitalists”. Denna studie byggde på intervjuer med 

representanter för 53 stycken olika tyska riskkapitalbolag. Syftet med studien var att försöka 

få svar på vilka olika värderingsmodeller dessa riskkapitalbolag använde sig av för att värdera 

olika eventuella investeringar och hur användningen av dessa olika värderingsmodeller 

påverkad investeringens utveckling. (Dittmann, m.fl. 2004) 

 

Studien visade att varje riskkapitalist i genomsnitt använde sig av tre olika modeller vid varje 

värderingstillfälle för att på så sätt få fram ett så pass korrekt värde som möjligt för den 

eventuella investeringen och även för att minska antalet mindre lönsamma investeringar. De 

vanligaste modellerna som användes var den kassaflödesbaserade värderingsmodellen och 

multipelvärdering. Studien visade även att endast cirka en tredjedel av de som använde sig av 

den kassaflödesbaserade värderingsmodellen beräknade kapitalkostnaden med hjälp av 

CAPM eller WACC. Istället beräknades kapitalkostnaden fram genom modeller som tagits 

fram av riskkapitalbolaget själva. Forskarna delade därför upp den grupp som använde sig av 

den kassaflödesbaserade värderingsmodellen i två grupper. En grupp bestod av riskkapitalister 

som använde sig av CAPM eller WACC det vill säga de gjorde en mer objektiv beräkning av 

kapitalkostnaden medan den andra gruppen bestod av riskkapitalister som gjorde en mer 

subjektiv bedömning av kapitalkostnaden. Det visade sig att det fanns ett samband mellan att 

använda sig av en mer objektiv beräkning av kapitalkostnaden (WACC, CAPM) och att inte 

göra dåliga investeringar. Det vill säga en objektiv beräkning av kapitalkostnaden medför en 

reducering av mindre lönsamma investeringar. (Dittmann m.fl. 2004) 
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3.6.3 Residualvinst-, kassaflödes- och utdelningsbaserad modell 

 

I en artikel i Journal of Accounting Research under våren 2000 presenterade Francis, Olsson 

och Oswald en studie där de försöker få fram verkliga värden på företag genom att jämföra 

värderingsmodeller baserade på dels utdelningar, kassaflöden och residualvinster. Deras 

undersökning visar att residualvinstmetoden ger betydligt träffsäkrare värderingar än både 

kassaflödes- och utdelningsmetoden. (Francis m.fl. 2000) 

 

De menar att en förklaring till att residualvinstmetoden till synes ger mer korrekta värden kan 

vara att den har inslag av dels en kassaflödeskomponent (residualvinsten) och dels en 

aktiekomponent (bokfört värde). Utdelnings- och kassaflödesmetoden däremot innehåller 

enbart kassaflödeskomponenten. Det innebär att residualvinstmetoden fungerar bättre än de 

andra då felbedömningar om det egna kapitalet (t ex olika redovisning gällande forskning och 

utveckling) är mindre allvarliga än felbedömningar om framtiden i form av diskonteringsränta 

och tillväxttakt. Det innebär alltså att felbedömningar om det egna kapitalet slår hårdare mot 

residualvinstmetoden, medan felbedömningar om framtiden slår hårdare mot de andra. 

(Francis m.fl. 2000) 

 

De tittar också på hur träffsäkra prognoser om framtiden är för de olika metoderna där både 

kassaflödes- samt residualvinstmetoden i deras undersökning allmänt ger något 

överoptimistiska prognoser. Däremot visar sig prognoserna för residualvinster vara något mer 

träffsäkra än de för kassaflöden. Att prognoser för framtida utdelningar visar sig mest 

träffsäkra menar forskarna är föga överraskande då många företag inte gärna ändrar sin 

utdelningspolicy. (Francis m.fl. 2000) 

 

I sommarupplagan av Contemporary Accounting Research från år 2001 kritiserar Russell 

Lundholm och Terry O’Keefe tidigare undersökningar som empiriskt visat att 

residualvinstmetoden ger mer träffsäkra värderingar än utdelnings- och kassaflödesmetoden. 

De menar att det är onödigt att göra empiriska undersökningar av olika modeller som 

teoretiskt sett ska generera samma värden om de används på rätt sätt. Lundholm och O’Keefe 

skriver att anledningen till att residualvinstmetoden visat sig ge träffsäkrare värden i 

empiriska undersökningar är att ett antal fel begåtts vid tillämpandet av metoderna. Det första 

felet som enligt författarna påverkar värderingarna är då ett felaktigt terminalvärde används. 

Vi kan exempelvis tänka oss en värdering som innehåller en prognosperiod på 5 år och en 
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period med evig tillväxt inleds från år 6. Felet enligt författarna är att utgå från kassaflödet, 

alternativt residualvinsten för år 5 och multiplicera detta med 1+g (den eviga tillväxten). 

Istället bör en beräkning göras för år 6 genom att multiplicera de olika posterna i 

resultaträkningen och balansräkningen som ingår i respektive metod med 1+g. Därefter kan 

residualvinsten eller kassaflödets terminalvärde beräknas innan de diskonteras. Den första 

varianten tar inte hänsyn till de olika posternas utveckling vilket enligt Lundholm och 

O’Keefe resulterar i att värdena för de olika metoderna kommer att variera. (Lundholm och 

O’Keefe 2001) 

 

Ett annat fel som Lundholm och O’Keefe menar påverkar värderingen vid användande av 

residualvinst- samt kassaflödesmetoderna har att göra med den diskonteringsränta som 

används. De menar att när ett företags eviga tillväxt värderas används samma 

diskonteringsränta för evig tid vilket genererar ett felaktigt värde. Det beror på att detta 

förfarande förutsätter att företaget kommer att ha samma skattesats och kapitalstruktur för all 

framtid. Enligt författarna är detta inte rimligt. Däremot påverkar inte detta de enskilda 

metoderna på olika sätt, utan de påverkas i samma utsträckning. (Lundholm och O’Keefe 

2001) 

 

Det sista felet som författarna beskriver har att göra med vad de kallar the missing cash flow. 

Felet de hittar i de empiriska undersökningarna är att residualvinstmetoden i ett antal fall inte 

tar hänsyn till att företagen gör utdelningar, vilket medför att det egna kapitalet värderas för 

högt framåt i tiden. Dessutom menar Lundholm och O’Keefe att ränteintäkter finns med vid 

användandet av residualvinstmetoden men inte vid användandet av kassaflödesmetoden. Det 

beror på att i de empiriska undersökningarna används den variant av kassaflödesmetod som 

utgår från EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) vilket alltså är ett resultatmått som inte 

tar hänsyn till ränteintäkter. (Lundholm och O’Keefe 2001) 

 

Foerster och Sapp har gjort en undersökning där de undersöker hur väl diskontering av ett 

företags framtida utdelningar korrelerar med företagets marknadspris. Undersökningen har 

genomförts genom att titta på The Bank of Montreal under en period på drygt 120 år bakåt i 

tiden. De använder en vanlig utdelningsbaserad värderingsmodell där de gör ett antagande om 

att analytikers förväntningar om framtida utdelningar exakt stämmer överens med de faktiska 

utdelningar som gjorts av företaget under åren. Desutom jämför de detta med en variant där 

de använder Gordons Modell och där den eviga tillväxten dels baseras på ett genomsnitt av 
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hur utdelningarna faktiskt ökat, samt dels på den faktiska allmänna ekonomiska tillväxten 

BNP. Vid diskonteringen använder de CAPM som diskonteringsränta. Då The Bank of 

Montreal är ett relativt stabilt företag har ett betavärde på ett använts, och riskpremien har 

beräknats genom olika snittberäkningar av den amerikanska marknadens avkastning minus 

avkastningen på amerikanska korta statsobligationer. Resultatet de kommer fram till är att en 

utdelningsbaserad modell väl förklarar värdet på företagets aktie genom historien med relativt 

få variationer mellan av modellen predicerade värden och verkliga marknadsvärden. 

Intressant är att användandet av Gordons Modell där BNP använts för att uppskatta de 

framtida utdelningarna är den metod som över tiden bäst stämmer överens med de faktiska 

marknadsvärdena. Dock påpekar författarna att generaliserbarheten är låg i studien då de 

enbart undersökt ett företag. Men de menar att modeller som diskonterar utdelningsbaserade 

kassaflöden tycks fungera väl på ett företag med stabil utdelningstillväxt. (Foerster och Sapp 

2005) 

 

4 Empiri 

 

Här följer en redogörelse för den empiri vi samlat in i form av intervjuer med 

yrkesverksamma analytiker.  

 

4.1 Intervju med representant för fallföretag 2/11-2006 
 

Här följer en beskrivning av vårt fallföretag samt en redogörelse för den situation det befinner 

sig i. Vi vill återigen påpeka att representanten för företaget vill vara anonym på grund av den 

särskilda situation företaget befinner sig i.  

 

Företaget bedriver lager - och logistikverksamhet åt en kund. Kunden i fråga är ett stort 

börsnoterat bolag med distributionscentraler över hela världen och har en stor marknadsandel 

i norden. Vårt fallföretag bemannar upp framförallt lagerverksamheten men även några 

administrativa tjänster åt kunden. Sammanlagt har vårt fallföretag cirka 100 personer 

anställda som alla arbetar åt denna kund. 90 av dessa arbetar med lagerverksamheten medan 

övriga har mer administrativa tjänster. Avtalet med kunden löper rullande med en 

uppsägningstid på tre månader och skall omförhandlas i april år 2007. Vårt fallföretag startade 
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sin verksamhet september 2005 och är fortfarande inne på sitt första verksamhetsår (brutet 

räkenskapsår från september 2005- 31 december 2006).   

 

De materiella tillgångar som behövs för den dagliga verksamheten som t ex truckar och 

övriga maskiner tillhandahålls av kunden. Det innebär att vårt fallföretag fungerar som ett 

bemanningsföretag och att dess tillgångar är av immateriell karaktär i form av den personal de 

förfogar över. Majoriteten av de anställda är behovs- eller visstidsanställda. Endast fem eller 

sex personer har fast anställning. Det innebär att uppsägningstiden för de anställda är kortare 

än uppsägningstiden på avtalet med kunden och därmed tar inte vårt fallföretag någon risk när 

det gäller eventuella nedläggningskostnader.          

4.2 E-post-intervju med Daniel Hummel Swedbank  
 

När det gäller val av värderingsmetod menar Daniel Hummel att det är typ av företag snarare 

än huruvida företaget är börsnoterat eller ej som påverkar användbarheten hos de olika 

metoderna. Exempelvis är kassaflödesvärdering inte lämplig vid värdering av banker och 

försäkringsbolag, medan substansvärderingen inte är tillämpbar vid värdering av exempelvis 

Internetbolag som saknar tillgångar.  

 

Daniel Hummel berättar vidare att det är vanligt att använda flera värderingsmodeller vid 

värdering av företag.  Detta resulterar i princip alltid i ett flertal resultat som tillsammans 

utgör ett intervall. Han menar vidare att multipelvärdering/relativvärdering är en metod som i 

princip alltid går att tillämpa. Ju fler olika värderingsansatser som används, desto mer 

underbyggd värderingsslutsats. I samband med IPO’s (börsintroduktion) är relativvärderingen 

synnerligen viktig då värdet i stor grad påverkas av marknadens syn, vilken ju återspeglas i 

relativvärderingen. 

 

Det man försöker göra vid relativvärdering är att identifiera noterade jämförelsebolag som är 

jämförbara utifrån risk och tillväxt. Vanligtvis hittar man dessa bland bolag som är 

verksamma inom samma bransch och på samma marknad. I avsaknad av sådana bolag kan 

man försöka hitta andra branscher där den förväntade tillväxten och risken är liknande. 

Bolagens storlek har givetvis också inverkan på värderingen, varför det ofta är viktigt att ta 

med storleken som urvalskriterium. 
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Enligt Daniel Hummel är de vanligaste multiplarna är EV/Sales, EV/Ebitda, EV/Ebit, P/E, 

P/BV. Den mest avgörande skillnaden är att EV-multiplarna inte påverkas av bolagets 

kapitalstruktur. Samtidigt tar inte EV/Sales-multipeln hänsyn till lönsamhet. Det vanligaste är 

att man använder sig av flertalet multiplar.   

 

Den kapitalkostnad som används vid kassaflödesvärdering är enligt Daniel Hummel CAPM 

och WACC. Skattning av betavärdet görs genom att utgå ifrån jämförelsebolagens 

betavärden. Sedan kan justeringar göras utifrån särskilda antaganden från fall till fall. Den 

riskfria räntan och marknadens riskpremie är densamma för alla bolag. Däremot är det ofta så 

att man justerar upp avkastningskravet för det fall att det rör sig om ett litet bolag eller en 

illikvid tillgång på grund av den högre risken detta innebär.  

 

Vid värdering av företag som går en relativt osäker framtid tillmötes påverkas värderingen 

genom att företaget i fråga har en större riskfaktor att ta hänsyn till. Denna risk kan 

återspeglas i diskonteringsräntan/avkastningskravet genom ett högre beta eller genom ett 

påslag på avkastningskravet. Ett annat alternativ skulle kunna vara att ta fram olika scenarier 

och sannolikhetsbedöma dem var för sig för att på så sätt komma fram till ett 

sannolikhetsviktat slutresultat enligt Daniel Hummel. 

 

4.3 E-post intervju med Stefan Sundell Nordea 
 

När det gäller val av värderingsmetod menar Stefan Sundell att man använder samma typ av 

metod oavsett om det gäller noterade eller onoterade företag. Det innebär 

kassaflödesvärdering, relativvärdering samt att titta på vad liknande företag har sålts för. När 

det gäller vårt fallföretag anser Stefan Sundell att en kassaflödesvärdering borde vara mest 

lämplig att använda sig av. Bolagets verksamhet är ju mycket begränsad och har en mycket 

stor exponering mot en kund. Värdet på bolaget är därför starkt avhängigt av det kassaflöde 

som kommer till bolaget från den kunden. Kassaflödet är i sin tur avhängigt av löptid, intäkter 

och kostnader för att genomföra uppdraget.  

 

Eftersom det är vanligt att använda flera olika metoder vid en värdering kommer man ofta 

fram till ett prisintervall. Vid försäljning av företag förekommer ofta ett flertal alternativa 

scenarion, varför ett prisintervall kan vara lämpligt menar Stefan Sundell.  
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Stefan Sundell menar vidare att multipelvärdering är vanligt förekommande vid värdering av 

onoterade företag. Detta eftersom de ger en viss indikation om hur den typen av bolag 

värderas. Då vårt fallföretag är ett bemanningsföretag rekommenderar han exempelvis att titta 

på hur t ex Poolia och Proffice värderas på börsen på obelånade multiplar som exempelvis  

EV/EBITA. Vid multipelvärdering försöker man hitta jämförelse företag inom samma 

bransch och helst i samma storlek. Man kan även leta efter bolag med liknande affärsmodell 

men som inte direkt befinner sig i samma bransch. De multiplar som är vanligast att använda 

vid värdering av ett onoterat företag är EV/EBITA och EV/EBITDA.  

 

Den kapitalkostnad som används är enligt Stefan Sundell framförallt CAPM men är företaget 

skuldsatt används även WACC.  För att komma fram till ett lämpligt betavärde tycker Stefan 

Sundell att det är lämpligt att titta på betavärden för Poolia och Proffice och skatta betavärdet 

för vårt fallföretag utifrån dessa. För att bedöma riskpremien rekommenderar Stefan Sundell 

oss att titta på PricewaterhouseCoopers rapport om riskpremier. Han menar vidare att på 

grund av den höga risken för vårt fallföretag bör en extra riskpremie på cirka 5-10 procent 

läggas på den normala riskpremien. Stefan Sundell tycker även att ett alternativ för att få med 

den riskaspekt som finns för vårt fallföretag skulle vara att värdera kassaflödet under 

nuvarande kontraktsperiod och sätta ett lågt slutvärde (terminal value) för att återspegla risken 

att inte kontraktet förnyas. 

   

5 Analys av värderingsmetoderna 

 

Här kommer en analys göras av de olika värderingsmetoderna utifrån den teoretiska 

referensramen samt empirin. Analysen kommer sedan att ligga till grund för vår diskussion 

om vilken metod som lämpar sig bäst i det här fallet.  

 

Tidiga värderingsmetoder baserades till stor del på företagens utdelning men övergavs till viss 

del på grund av att företagen investerade en del av sin vinst i den egna verksamheten för att 

generera tillväxt. I artikeln om Montreal Bank visar Foerster och Sapp att utdelningsbaserad 

metod fungerar relativt väl vid värdering av ett företag med en stabil utdelningspolicy. När det 

gäller vårt fallföretag finns det faktorer som talar emot denna typ av värderingsmetod. 

Fallföretaget är ett relativt ungt företag som är inne på sitt första verksamhetsår. Av den 
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anledningen finns det ännu inte någon utdelningspolicy i företaget. Det finns av samma 

anledning förstås ingen historik av tidigare utdelningar att grunda en värdering på.  

 

En annan metod som kan vara svår att tillämpa på vårt fallföretag är substansvärdering. Det 

finns en ganska enkel förklaring till detta. Eftersom det är ett bemanningsföretag är det 

personalens kompetens som skapar värde åt företaget. Fallföretaget äger inte heller mycket 

inventarier då det är deras kund som äger mycket av de inventarier som används i den dagliga 

verksamheten. Då substansvärdering till stor del bygger på värdering av företagets tillgångar 

kan detta vara en olämplig metod att använda. 

 

Daniel Hummel och Stefan Sundell anser att multipelvärdering är en bra metod att använda 

vid värdering av företag, eftersom man då får med marknadens syn på liknande företag. Även 

Kaplan och Ruback skriver i sin artikel att multipelvärdering ger bra värden. Dock förutsätter 

det att de jämförelseföretag som används har samma risk och kassaflöden som det företag 

som skall värderas, vilket enligt Kaplan och Ruback inte är möjligt. Eberhart är även han inne 

på svårigheten att hitta lämpliga jämförelseföretag vid multipelvärdering och han visar tydligt 

hur stor skillnaden kan bli om olika jämförelseföretag används. Lie och Lie som i sin studie 

undersökt värdering baserade på ett flertal olika multiplar visar att olika multiplar fungerar 

olika väl beroende på vilken typ av företag som skall värderas. Dessutom drar de slutsatsen att 

multipelvärdering fungerar mindre bra på företag med mycket immateriella tillgångar. Kim 

och Ritter redogör i sin undersökning för hypotesen att unga företag är svårare att värdera än 

äldre vid användandet av multipelvärdering. Detta visar sig också stämma i deras empiriska 

undersökning. 

 

Två faktorer som talar emot användandet av multipelvärdering vid värdering av vårt 

fallföretag är dels att det är ett ungt företag, samt dels att dess tillgångar till stor del är av 

immateriell natur. En ytterligare faktor som talar emot användandet av multipelvärdering är 

att det kan vara svårt att hitta lämpliga jämförelseföretag. Dels är företaget privat vilket gör att 

det blir svårare att få fram siffror för lämpliga jämförelseföretag än om det hade varit publikt. 

Visserligen skulle det gå att använda exempelvis publika bemanningsföretag som 

jämförelseföretag, vilket Stefan Sundell rekommenderar, men det är svårt att se att deras 

situation skulle gå att jämställas med vårt fallföretag. Det här beror på att företagets situation 

är ganska ovanlig. Med det menar vi situationen med bara en kund där det är oklart för hur 

långt fram i tiden företaget kan generera intäkter. 



 

48
 
 
 

 

Till skillnad mot de ovan nämnda värderingsmetoderna har vi när det gäller vårt fallföretag 

tillgång till det material som krävs för att göra en bra värdering via residualvinst- eller 

kassaflödesmetoden. Som tidigare beskrivits i värderingsmetodernas historia (kapitel 3.2) 

började kassaflödesmetoden användas allt flitigare i slutet av 1990-talet på grund av att allt 

fler IT-företag grundades. Dessa företag kan till viss del liknas vid vårt fallföretag i och med 

att de inte heller hade några större materiella tillgångar. En skillnad är dock att många av 

dessa IT-företag inte gav någon vinst utan det var förväntningar om framtida vinst som ledde 

till att företagen övervärderades. Fallföretaget å andra sidan är redan idag vinstgivande. Enligt 

Dittmann m.fl. är kassaflödesmetoden en vanligt använd metod bland analytiker och det är 

även den metod som Stefan Sundell rekommenderar att använda vid värdering av vårt 

fallföretag. Kaplan och Ruback visar också i sin undersökning att kassaflödesmetoden ger 

minst lika träffsäkra värderingar som multipelvärdering. Francis m.fl. menar att 

residualvinstmetoden ger betydligt träffsäkrare värderingar än kassaflödesmetoden. Det kan 

bero på att den förutom kassaflödeskomponenten även innehåller en aktiekomponent i form 

av det bokförda värdet. Lundholm och O’Keefe ifrågasätter dock om residualvinstmetoden 

verkligen skulle vara bättre än kassaflödesmetoden. De hävdar att om metoderna används 

korrekt ska de generera exakt samma värde.  

 

CAPM är den kapitalkostnad som används vid företagsvärdering enligt både Daniel Hummel 

och Stefan Sundell. Alternativt kan WACC användas då företaget är skuldsatt och då det 

framtida värdet skall diskonteras för alla finansiärer. Enligt Dittmann mfl ger CAPM och 

WACC en mer objektiv beräkning av kapitalkostnader än andra metoder, vilket även leder till 

bättre underlag för investeringar.    

  

Enligt både Daniel Hummel och Stefan Sundell är det vanligt att använda flera olika 

värderingsmetoder vid företagsvärdering. Detta resulterar i princip alltid i ett flertal resultat 

som tillsammans utgör ett intervall. Luis Pereiro skriver att på de finansiella marknaderna där 

aktier handlas dagligen blir priset något som säljare och köpare enas om genom otaliga 

transaktioner. När det istället handlar om privata företag som inte handlas publikt kan 

uppfattningen om företagsvärdet skilja sig mellan köpare och säljare. Pereiro menar att det är 

naivt att tro att det på ett enkelt sätt går att definiera ett enda säkert värde för ett företag. 

Därför skriver även han att flera olika värderingsmetoder ofta används för att uppnå ett 

”värdeutrymme” (intervall) inom vilket köpare och säljare kan förhandla.   
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6 Diskussion 

 

Här följer diskussionen som syftar till att klargöra vilken eller vilka värderingsmetoder som 

lämpar sig bäst vid en värdering av vårt fallföretag. 

 

Efter ovan genomförda analys av de olika värderingsmetoderna ser vi att det finns ett antal 

metoder som inte direkt lämpar sig vid en värdering av vårt fallföretag. Vi anser att 

utdelningsbaserad modell faller bort i och med att företaget är relativt nystartat och 

fortfarande är inne på sitt första verksamhetsår. Av den anledningen har det heller inte haft 

några utdelningar varför det blir svårt för oss att göra en bedömning av framtida utdelningar. 

Därför anser vi att det inte är en lämplig modell att använda.  

 

En populär metod som vi tycker verkar både lättanvänd samt bra på det viset att den till viss 

del avspeglar marknadens syn på företaget är multipelvärdering. Tyvärr anser vi att denna 

metod inte lämpar sig vid en värdering av vårt fallföretag. Det beror på att företaget är privat 

och vi tycker att det befinner sig i en ovanlig situation då det bara har en kund samt ett avtal 

som gör att det är oklart hur länge verksamheten kommer fortgå. Vi tror därför att det kan 

vara svårt att hitta lämpliga jämförelseföretag och vi har tidigare visat hur fel värderingen kan 

slå om fel jämförelseföretag används. Dessutom kan som konstaterats ovan, multipelvärdering 

även slå fel för unga företag, samt för företag med mycket immateriella tillgångar. Av dessa 

anledningar anser vi att även denna metod faller bort i vår studie. 

 

Vi anser att någon djupare motivering till varför substansvärdering inte är lämpligt att 

använda i detta fall är snudd på överflödig. Då substansvärdering går ut på att värdera de 

materiella tillgångarna och företaget inte besitter några dylika av egentligt värde säger det sig 

självt att metoden inte är lämplig. 

 

De värderingsmetoder vi anser fungera bäst att tillämpa på fallföretaget är kassaflödes- samt 

residualvinstmetoden. För de tre övriga värderingsmetoderna finns det som vi visat olika 

faktorer som skulle påverka värderingen i så hög grad att det vore svårt att använda dessa 

metoder för att få fram ett rättvisande värde. Vi anser att dessa faktorer däremot inte påverkar 

värderingen vid användandet av kassaflödes- och residiualvinstmetoden. Vid användandet av 

de metoderna fokuseras på företagets egen redovisning till skillnad mot multipelvärdering där 
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fokus även ligger på andra företag. Att företaget inte har någon utdelningshistorik påverkar 

inte heller dessa metoder eftersom de värderar företagets kassaflöden och residualvinster. Det 

är som vi tidigare beskrivit belopp som företaget skulle kunna föra över till sina aktieägare 

utan att behöva avstå från framtida tillväxt. Med andra ord ökar företagets värde för ägarna 

även om pengarna inte delas ut, utan stannar inom företaget. Tillgångarnas karaktär påverkar 

inte heller värderingen vid användandet av kassaflödes- eller residualvinstmetoden. Det är 

trots allt inte tillgångarna som värderas, utan de framtida kassaflöden och residualvinster som 

dessa tillgångar förväntas generera. Svårigheterna vid användandet av kassaflödes- samt 

residualvinstmetoden är att göra antaganden om framtiden som värderingen baseras på. Det 

finns alltid ett visst mått av subjektivitet med i värderingen.  

 

Som redogjorts för tidigare inom studien är en vanlig uppfattning att det inte finns ett enda 

korrekt värde vid värdering av ett företag. Det är en åsikt som vi till fullo instämmer i. Av den 

anledningen anser vi att det är lämpligt att använda sig av minst två metoder för att värdet på 

företaget ska hamna inom ett visst intervall.  
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7 Värdering av fallföretaget 
 

Avsikten med det här kapitlet är att besvara det sista delsyftet. Det innebär alltså att här 

presenteras en värdering av fallföretaget. Inledningsvis redogörs för de antaganden som 

gjorts vid värderingen. Därefter förklaras den modell som används vid värderingen och 

slutligen presenteras värderingen och resultatet. 

 

7.1 Antaganden 
 

Som nämnts i teorikapitlet bygger företagsvärderingar på prognoser om framtiden. Det gäller 

givetvis även i vår studie. Nedan följer en redogörelse för de antaganden som ligger till grund 

för värderingen av vårt fallföretag.  

 

Vid värderingen av vårt fallföretag har vi valt att dela upp prognosen om framtiden i två delar. 

De första fyra åren räknar vi med en tillväxt på tre procent per år. Därefter förväntar vi oss att 

företaget går in i en period med evig tillväxt på två procent. Anledningen till dessa 

antaganden är dels att vi tror att företagets kund befinner sig i en relativt mogen bransch. Dels 

tror vi även att avtalet mellan fallföretaget och kunden inte kommer att förändras i någon 

större utsträckning. Vi tror att avtalet i stort sett kommer att följa den allmänna 

konjunkturutvecklingen, vilken enligt Konjunkturinstitutet kommer att ligga på cirka tre 

procent för de närmaste åren. När det gäller den eviga tillväxten justerar vi ned den till två 

procent eftersom Sverige idag befinner sig i en högkonjunktur vilken vi knappast tror kommer 

vara för evigt (www.konj.se). 

 

Detta medför att fallföretagets rörelseintäkter och rörelsekostnader kommer att öka med tre 

procent de närmaste åren i vår modell.  När det gäller de finansiella intäkterna och 

kostnaderna anser vi att de är så marginella att de bortses från i vår modell. Detta innebär 

också att de problem som Lundholm och O’Keefe diskuterar i sin artikel med att 

ränteintäkterna bidrar till att kassaflödes- och residualvinstmetoderna ger olika värden inte 

uppstår i vår värdering.  

 

Företagets materiella tillgångar förväntar vi oss vara konstanta och ligger därmed på samma 

nivå för varje år i vår modell. Vi har inte heller tagit hänsyn till några eventuella 
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avskrivningar. Det beror på att företaget fortfarande är inne på sitt första verksamhetsår och 

ännu inte beslutat om nivån på avskrivningarna. Vi menar att detta inte påverkar värderingen i 

någon större utsträckning på grund av att de materiella tillgångarna har ett väldigt litet värde. 

Detsamma gäller de finansiella tillgångarna.  

 

De fordringar företaget har förväntas att öka med BNP-tillväxten. Detta gäller dock inte för 

skattekontot och fordran övriga koncernbolag vilka helt försvinner under år 1. Företagets 

likvida medel (kassa och bank) ökar till 400 000 kr år 1 för att därefter ligga på samma nivå 

framöver, då vi anser att det är en rimlig nivå för att bedriva den operativa verksamheten. De 

kortfristiga placeringarna består av företagets vinst. Eftersom företaget ännu inte har någon 

utdelningspolicy har vi valt att låta hela vinsten stanna i företaget som kortfristiga placeringar. 

Detta antagande kommer dock att justeras vilket beskrivs nedan. 

 

Aktiekapitalet är konstant på 100 000 kr. Förutom aktiekapitalet utgörs det egna kapitalet 

även av balanserade vinstmedel. 

 

Företagets kortfristiga skulder består av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder. 

Dessa väntas öka med BNP-tillväxten.         

 

7.1.2 Kapitalkostnad 

 

Eftersom vårt fallföretag har valt att enbart finansiera sin verksamhet med eget kapital och 

inte genom banklån finns det enbart en kapitalkostnad vi kan använda oss av nämligen 

CAPM. Detta medför även att det inte finns någon anledning att göra åtskillnad på de fria 

kassaflödena samt residualvinsterna till aktieägarna respektive hela företaget (FKFF-

FKFA/RVA-RVF). Vi kommer därför bara göra värderingar till aktieägarna då företaget inte 

har några andra finansiärer att ta hänsyn till. Att beräkna kapitalkostnaden med hjälp av 

WACC är alltså inte aktuellt i denna studie. 

 

I värderingen använder vi två olika värden av CAPM på dels 12,85 % och dels 16,75 %, som 

har räknats ut med hjälp av ett antal antaganden som redogörs för nedan. 
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Den riskfria räntan (RF ) antas ligga på 3,75 % då det är den senaste noteringen för en tioårig 

statsobligation (www.rgk.se). 

 

Som tidigare nämnts låg riskpremien (RM   - RF ) på Stockholmsbörsen på rekordhöga nivåer 

under våren 2003 dels till följd av den spruckna IT-bubblan, men även på grund av en 

oförutsägbar världsekonomi på grund av bland annat Irakkrig och terrorattacker. Den 

generella riskpremien bland investerarna på Stockholmsbörsen låg vid denna tid på ca 7 %. 

(Lindsten 2003) Då vi ser en eventuell investering i vårt fallföretag som en högriskinvestering 

antar vi en riskpremie på en lika hög nivå, d v s 7 %. Enligt Stefan Sundell på Nordea är ett 

köp av vårt fallföretag förenat med så pass stor risk att det kan vara motiverat med ett tillägg 

till den generella riskpremien (4,5 % enligt PWC:s undersökning) på 5-10 %. Därför redovisar 

vi värderingar både med en riskpremie på 7 %, samt en riskpremie på 10 %. Det bör påpekas 

att detta är subjektiva bedömningar från vår sida. En eventuell köpare kan tänkas ha ett annat 

avkastningskrav vilket läsaren av studien bör ha i åtanke.   

Betavärdet (β) uppskattas till 1,3. Det är en uppskattning som gjorts utifrån de betavärden som 

fanns noterade för Poolia och Proffice på finansportalen 2006-12-14 (www.finansportalen 

.se), vilket var något Stefan Sundell på Nordea rekommenderade att använda som 

jämförelseföretag.  

 

7.2 Modellen 

 

Nedan följer en presentation av den värdering som genomförts av vårt fallföretag. 

Värderingen kommer att presenteras i olika delar. Till att börja med redovisas företagets 

resultat- och balansräkning för företagets första tolv månader. Som nämnts tidigare har 

företaget ännu inte haft något årsbokslut trots att verksamheten pågått i över ett år. För att 

kunna göra en värdering har vi simulerat ett räkenskapsår från 22/9-05 till 30/9-06. Till att 

börja med presenteras dessa siffror kvartalsvis varefter följer en kassaflödesanalys för de 

kommande kvartalen. Siffrorna för de kommande kvartalen baseras på ett snitt för hela året, 

varefter antaganden om framtiden gjorts. Redovisningen av dessa siffror anser vi är motiverad 

då företagets kontrakt med kunden löper med tremånadersintervall och att ägarna till 

fallföretaget uttryckt ett intresse för att se dessa siffror. Däremot redovisas inte någon 

slutgiltig värdering av företaget baserade på dessa siffror. Det kan dock även vara intressant 
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att visa för en eventuell köpare att företaget genererar kassaflöden löpande under 

kontraktstiden. 

  

Efter denna redogörelse presenteras företagets resultat- och balansräkning på helårsbasis. Här 

har samma princip vad gäller bokslut (simulerat räkenskapsår) använts som vid den tidigare 

presentationen. Antaganden om framtiden har gjorts för de närmaste fyra åren varefter 

värdering via kassaflödes- samt residualvinstmetoden presenteras. När det gäller 

residualvinstmetoden är det den metod som presenteras i kapitel 3.4.3 som används. Detta för 

att det är den metod som presenteras i den litteratur vi läst, samt att den visat sig ge goda 

empiriska resultat (Francis m.fl.). Vissa av de justeringar som görs medför dock att de fel som 

Lundholm och O’Keefe påpekar kan inträffa vid residualvinstvärdering elimineras (ökningen 

av eget kapital, samt hänsyn till ränteintäkter).  

 

Till att börja med presenteras kassaflöden samt residualvinster för varje år och slutligen 

terminalvärdet som räknats ut genom att multiplicera sista årets värde med 1 + evig tillväxt. 

Varje års värde samt terminalvärdet har därefter multiplicerats med diskonteringsfaktorn för 

respektive år, d v s 1/1+CAPM^t för att komma fram till dess nuvärden. Slutligen har 

nuvärdena summerats samt för residualvinstmetoden även summerats med bokfört värde år 0 

(Eget Kapital samt balanserade vinstmedel ingående balans år 1) för att generera ett 

företagsvärde. Som vi nämnt ovan presenteras två värderingar för varje metod, med olika 

riskpremie.   

 

När det gäller residualvinstmetoden presenteras ytterligare en värdering för varje 

riskpremienivå. Som tidigare nämnts har vi utgått från att hela vinsten stannar i företaget som 

kortfristiga placeringar, vilket resulterar i att det egna kapitalet ökar för varje år. Detta innebär 

även att residualvinstvärderingen påverkas (vilket också Lundholm och O’Keefe påpekar i sin 

artikel). I och med att avkastningskravet är konstant kommer residualvinsterna minska i takt 

med att det egna kapitalet ökar. Därför presenterar vi även en residualvinstvärdering där vi 

låter det egna kapitalet ligga på samma nivå som år 1. Vi anser detta vara rimligt då det inte är 

troligt att företaget låter vinsterna ligga orörda år efter år. Vid kassaflödesvärderingen finns 

ingen anledning att göra denna korrigering då kassaflödesmetoden inte utgår från det egna 

kapitalet.  
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Sist i modellen presenteras fyra av de fem nyckeltal som redogjordes för i teorikapitlet. Det 

som inte redovisas är omsättning per anställd, vilket beror på att fallföretag har väldigt få 

heltidsanställda och många behovsanställda. Därför anser vi att en redovisning av det 

nyckeltalet inte fyller någon funktion. 

Tyvärr kan vi inte heller fästa någon större vikt vid de nyckeltal vi faktiskt redovisar. Som 

exempel kan nämnas fallföretagets soliditet som år 1 ligger på cirka 140 % vilket kan 

jämföras med det börsnoterade bemanningsföretaget Proffice som de senaste åren har haft en 

soliditet på cirka 20-30 % (Proffice årsredovisning 2005, www.proffice.se). 

 

Anledningen till att nyckeltalen blir så missvisande förklaras till stor del med att vårt 

fallföretag fortfarande är väldigt nytt. Som nämnts tidigare finns det ingen utdelningspolicy 

ännu vilket medför att det är oklart hur mycket av vinsten som blir i företaget. Vi kommer 

därför inte lägga någon energi på att göra någon nyckeltalsanalys.  Ytterliggare en anledning 

till att avstå från en nyckeltalsanalys är att fallföretaget befinner sig i en ganska unik situation 

vilket gör att vi får svårt att hitta något annat företag att jämföra med.  
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7.2.1 Kvartalsvis kassaflödesanalys 
 
Antaganden           
Tillväxt 2 år framåt 3%          
BNP/år 3%          
BNP/kvartal 0,007417072          
Schablonskatt  28%          
           
Resultaträkning Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Helår Snitt/kvartal Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

22/9-05-30/9-06 dec-05 mars-06 juni-06 sept-06       
           
Rörelseintäkter 3 628 055 6 251 252 3 520 959 4 732 629 18 132 895 4 533 224 4 566 847 4 600 720 4 634 843 4 669 220 
           
Lokalkostnader -4 480 -37 760 -52 800 -59 033 -154 073 -38 518 -38 804 -39 092 -39 382 -39 674 
Försäljningskostnader -9 459 -12 540 -6 367 -3 184 -31 550 -7 888 -7 946 -8 005 -8 064 -8 124 
Övriga externa kostnader -91 172 -83 466 -143 084 -441 753 -759 475 -189 869 -191 277 -192 696 -194 125 -195 565 
Personalkostnader -1 641 775 -3 349 153 -3 809 447 -2 717 687 -11 518 062 -2 879 516 -2 900 873 -2 922 389 -2 944 065 -2 965 901 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Summa rörelsekostnader -1 746 886 -3 482 919 -4 011 698 -3 221 657 -12 463 160 -3 115 790 -3 138 900 -3 162 181 -3 185 636 -3 209 264 
            
Rörelseresultat 1 881 169 2 768 333 -490 739 1 510 972 5 669 735 1 417 434 1 427 947 1 438 538 1 449 208 1 459 957 
            
Finansiella intäkter 0 14 22 116 152 38 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 -114 0 0 -114 -29 0 0 0 0 
            
Res.efter finansiella poster 1 881 169 2 768 233 -490 717 1 511 088 5 669 773 1 417 443 1 427 947 1 438 538 1 449 208 1 459 957 
           
Skatt -526 727 -775 105 137 401 -423 105 -1 587 536 -396 884 -399 825 -402 791 -405 778 -408 788 
Årets resultat 1 354 442 1 993 128 -353 316 1 087 983 4 082 237 1 020 559 1 028 122 1 035 747 1 043 430 1 051 169 
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Balansräkning Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Helår  Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

 dec-05 mars-06 juni-06 sept-06       
Tillgångar            
    Utg, balans Ing. balans       
Materiella tillgångar 29 900 56 598 56 598 317 420 317 420  317 420 317 420 317 420 317 420 
Finansiella tillgångar 0 0 0 100 000 100 000  100 000 100 000 100 000 100 000 
Summa anläggningstillgångar 29 900 56 598 56 598 417 420 417 420  417 420 417 420 417 420 417 420 
            
Kundfordringar 1 421 945 1 616 587 636 722 790 166 790 166  796 027 801 931 807 879 813 871 
Skattekonto -1 450 14 -69 950 72 344 72 344  0 0 0 0 
Fordringar öv. Koncernbolag 0 0 0 4 250 000 4 250 000  0 0 0 0 
övriga förutbet kostn och uppl int 33 600 630 955 1 050 310 1 286 942 1 286 942  1 296 487 1 306 103 1 315 791 1 325 550 
Öv fordringar 1 028 15 432 -822 528 494 528 494  532 414 536 363 540 341 544 349 
Summa fordringar 1 455 123 2 262 988 1 616 260 6 927 946 6 927 946  2 624 928 2 644 397 2 664 011 2 683 770 
            
Kassa och bank 1 766 258 3 752 097 3 969 042 233 065 233 065  400 000 400 000 400 000 400 000 
Kortfristiga placeringar       2 561 970 2 556 015 2 550 016 2 543 972 
Summa omsättningstillgångar 3 221 381 6 015 085 5 585 302 7 161 011 7 161 011  3 024 928 3 044 397 3 064 011 3 083 770 
           
Summa tillgångar 3 251 281 6 071 683 5 641 900 7 578 431 7 578 431  3 442 348 3 461 817 3 481 431 3 501 190 
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Eget Kapital/Skulder Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Helår  Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

 dec-05 mars-06 juni-06 sept-06       
            
Aktiekapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  100 000 100 000 100 000 100 000 
Balanserade vinstmedel       4 082 237 4 082 237 4 082 237 4 082 237 
Summa eget kapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  4 182 237 4 182 237 4 182 237 4 182 237 
            
Långfristiga skulder            
            
långfristiga skulder 34 290 -9 958 -5 154 0 0  0 0 0 0 
            
Summa långfristiga skulder 34 290 -9 958 -5 154 0 0  0 0 0 0 
            
Kortfristiga skulder             
            
Leverantörsskulder 72 851 8 249 14 625 33 693 33 693  33 943 34 195 34 448 34 704 
Övriga icke räntebärande skulder 1 162 971 1 323 996 1 373 730 1 774 973 1 774 973  1 788 138 1 801 401 1 814 762 1 828 222 
Summa kortfristiga skulder 1 235 822 1 332 245 1 388 355 1 808 666 1 808 666  1 822 081 1 835 596 1 849 210 1 862 926 
     0       
Årets resultat 1 354 442 1 993 128 -353 316 1 087 983 4 082 237  1 028 122 1 035 747 1 043 430 1 051 169 
Skatt årets resultat 526 727 775 105 -137 401 423 105 1 587 536  399 825 402 791 405 778 408 788 
     0       
Summa eget kapital och skulder 3 251 281 6 071 689 5 641 886 7 578 439 7 578 439  6 004 318 6 017 832 6 031 447 6 045 163 
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Kassaflödesanalys Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Helår  Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

 dec-05 mars-06 juni-06 sept-06       
           
EBIT * (1-Skattesats) 1 354 442 1 993 200 -353 332 1 087 900 4 082 209  1 028 122 1 035 747 1 043 430 1 051 169 
 + Avskrivningar 0 0 0 0 0  0 0 0 0 
 - Ökning rörelsekapital  -2 695 817 415 929 3 236 896 0  -172 846 -5 955 -5 999 -6 043 
 - Ökning i anläggningstillgångar -29 900    -29 900  0 0 0 0 
 = Fritt kassaflöde till företaget 1 324 542 -702 617 62 597 4 324 796 5 009 317  855 276 1 029 793 1 037 431 1 045 125 
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7.2.2 Värdering av fallföretaget 

 
Antaganden med riskpremie: 7% 10%    
Tillväxt 4 år framåt 3%     
Riskfri ränta 3,75% 3,75%    
Riskpremie 7% 10%    
Betavärde 1,3 1,3    
CAPM 12,85% 16,75%    
BNP/år 3%     
Schablonskatt  28%     
Evig tillväxt 2%     
      
Resultaträkning      
22/9-05-30/9-06 ÅR 0 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 
      
Rörelseintäkter 18 132 887 18 676 874 19 237 180 19 814 295 20 408 724 
  0 0 0 0 
Lokalkostnader -154 073 -158 695 -163 456 -168 360 -173 411 
Försäljningskostnader -31 550 -32 497 -33 471 -34 476 -35 510 
Övriga externa kostnader -759 475 -782 259 -805 727 -829 899 -854 796 
Personalkostnader -11 518 062 -11 863 604 -12 219 512 -12 586 097 -12 963 680 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 
Summa rörelsekostnader -12 463 160 -12 837 055 -13 222 166 -13 618 831 -14 027 396 
      
Rörelseresultat 5 669 727 5 839 819 6 015 013 6 195 464 6 381 328 
      
Finansiella intäkter 152 0 0 0 0 
Finansiella kostnader -114 0 0 0 0 
      
Res.efter finansiella poster 5 669 765 5 839 819 6 015 013 6 195 464 6 381 328 
      
Skatt -1 587 534 -1 635 149 -1 684 204 -1 734 730 -1 786 772 
Årets resultat 4 082 231 4 204 670 4 330 810 4 460 734 4 594 556 
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Balansräkning      
      
Tillgångar      
      
Materiella tillgångar 317 420 317 420 317 420 317 420 317 420 
Finansiella tillgångar 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 
Summa anläggningstillgångar 417 420 417 420 417 420 417 420 417 420 
      
Kundfordringar 790 166 813 871 838 287 863 436 889 339 
Skattekonto 72 344 0 0 0 0 
Fordringar öv. Koncernbolag 4 250 000 0 0 0 0 
övriga förutbet kostn och uppl int 1 258 013 1 295 753 1 334 626 1 374 665 1 415 905 
Öv fordringar 557 422 574 145 591 369 609 110 627 383 
Summa fordringar 6 927 945 2 683 769 2 764 282 2 847 211 2 932 627 
      
Kassa och bank 233 066 400 000 400 000 400 000 400 000 
Kortfristiga placeringar  2 543 968 6 724 012 11 029 458 15 464 067 
Summa omsättningstillgångar 7 161 011 5 627 737 9 888 294 14 276 668 18 796 693 
      
Summa tillgångar 7 578 431 6 045 157 10 305 714 14 694 088 19 214 113 
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Eget Kapital/Skulder      
      
Aktiekapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 
Balanserade vinstmedel  4 082 231 8 286 900 12 617 710 17 078 444 
Summa eget kapital 100 000 4 182 231 8 386 900 12 717 710 17 178 444 
      
Långfristiga skulder      
      
långfristiga skulder 0 0 0 0 0 
      
Suma långfristiga skulder 0 0 0 0 0 
      
Kortfristiga skulder      
      
Leverantörsskulder 33 693 34 704 35 745 36 817 37 922 
Övriga icke räntebärande skulder 1 774 973 1 828 222 1 883 069 1 939 561 1 997 748 
Summa kortfristiga skulder 1 808 666 1 862 926 1 918 814 1 976 378 2 035 670 
      
Årets resultat 4 082 231 4 204 670 4 330 810 4 460 734 4 594 556 
Skatt årets resultat 1 587 534 1 635 149 1 684 204 1 734 730 1 786 772 
      
Summa eget kapital och skulder 7 578 431 6 045 157 10 305 714 14 694 088 19 214 113 
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Kassaflödesanalys ÅR 0 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4   
        
EBIT * (1-Skattesats) 4 082 203 4 204 670 4 330 810 4 460 734 4 594 556   
 + Avskrivningar 0 0 0 0 0   
 - Ökning rörelsekapital  -190 842 -24 625 -25 364 -26 125   
 - Ökning i anläggningstillgångar  0 0 0 0   
 = Fritt kassaflöde till företaget  4 013 827 4 306 184 4 435 370 4 568 431   
        

Kassaflödesvärdering         

Riskpremie 7 % ÅR 0 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4  Terminalvärde 
Kassaflöde 0 4 013 827 4 306 184 4 435 370 4 568 431  42 947 462 
Diskonteringsfaktor 1 0,886132034 0,785229981 0,69581744 0,616586123  0,616586123 
Nuvärde  3 556 781 3 381 345 3 086 208 2 816 831  26 480 809 
        

      Företagsvärde 39 321 974 
        

Kassaflödesvärdering        

Riskpremie 10 % ÅR 0 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4  Terminalvärde 
Kassaflöde 0 4 013 827 4 306 184 4 435 370 4 568 431  31 591 862 
Diskonteringsfaktor 1 0,856531049 0,733645438 0,628390097 0,538235629  0,538235629 
Nuvärde  3 437 968 3 159 212 2 787 143 2 458 892  17 003 865 
        

      Företagsvärde 28 847 081 
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Residualvinst direkt         

Riskpremie 7 % ÅR 0 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4  Terminalvärde 
Nettoresultat  4 204 670 4 330 810 4 460 734 4 594 556   
Eget kapital  4 182 231 8 386 900 12 717 710 17 178 444   
CAPM  12,85% 12,85% 12,85% 12,85%   
Normal vinst  537 417 1 077 717 1 634 226 2 207 430   
Residualvinst  3 667 253 3 253 093 2 826 508 2 387 126  22 441 184 
        
Diskonteringsfaktor 1 0,8861320337 0,7852299811 0,6958174401 0,6165861232  0,6165861232 
Nuvärde residualvinst  3 249 670 2 554 426 1 966 734 1 471 869  13 836 922 
        
Summa residualvinster 23 079 621       

 + Bokfört värde år UB 0 4 182 231     Företagsvärde 27 261 852 
        

Residualvinst direkt         

konstant EK Riskpremie 7 %        
 ÅR 0 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4  Terminalvärde 
Nettoresultat  4 204 670 4 330 810 4 460 734 4 594 556   
Konstant Eget kapital  4 182 231 4 182 231 4 182 231 4 182 231   
CAPM  12,85% 12,85% 12,85% 12,85%   
Normal vinst  537 417 537 417 537 417 537 417   
Residualvinst  3 667 253 3 793 393 3 923 317 4 057 139  38 140 849 
        
Diskonteringsfaktor 1 0,8861320337 0,7852299811 0,6958174401 0,6165861232  0,6165861232 
Nuvärde residualvinst  3 249 670 2 978 686 2 729 913 2 501 576  23 517 118 
        
Summa residualvinster 34 976 962       

 + Bokfört värde år 0 UB 4 182 231     Företagsvärde 39 159 193 
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Residualvinst direkt        

Riskpremie 10 %        
 ÅR 0 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4  Terminalvärde 
Nettoresultat  4 204 670 4 330 810 4 460 734 4 594 556   
Eget kapital  4 182 231 8 386 900 12 717 710 17 178 444   
CAPM  16,75% 16,75% 16,75% 16,75%   
Normal vinst  700 524 1 404 806 2 130 216 2 877 389   
Residualvinst  3 504 146 2 926 004 2 330 517 1 717 167  11 874 643 
        
Diskonteringsfaktor 1 0,8565310493 0,7336454383 0,6283900971 0,5382356292  0,5382356292 
Nuvärde residualvinst  3 001 410 2 146 649 1 464 474 924 240  6 391 356 
        
Summa residualvinster 13 928 130       

 + Bokfört värde år UB 0 4 182 231     Företagsvärde 18 110 360 
        
Residualvinst direkt        

konstant EK Riskpremie 10 %       
 ÅR 0 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4  Terminalvärde 
Nettoresultat  4 204 670 4 330 810 4 460 734 4 594 556   
Eget kapital konstant  4 182 231 4 182 231 4 182 231 4 182 231   
CAPM  16,75% 16,75% 16,75% 16,75%   
Normal vinst  700 524 700 524 700 524 700 524   
Residualvinst  3 504 146 3 630 286 3 760 210 3 894 032  26 928 223 
        
Diskonteringsfaktor 1 0,8565310493 0,7336454383 0,6283900971 0,5382356292  0,5382356292 
Nuvärde residualvinst  3 001 410 2 663 343 2 362 879 2 095 907  14 493 729 
        
Summa residualvinster 24 617 267       

 + Bokfört värde år UB 0 4 182 231     Företagsvärde 28 799 498 
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7.2.3 Nyckeltal 

 
Finansiella nyckeltal      
      
Rörelsemarginal 31% 31% 31% 31% 31% 
Soliditet 55% 139% 123% 117% 0% 
Räntabilitet på eget kapital 191% 67% 41% 30% 53% 
Kassalikviditet 396% 302% 515% 722% 923% 
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7.3 Resultat av värdering och slutdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att beskriva de vanligaste metoderna för att värdera företag och 

därefter se vilka metoder som skulle passa att tillämpa vid värdering av vårt fallföretag, för att 

avslutningsvis göra en värdering av fallföretaget. Allteftersom studien fortgick visade det sig 

att ett antal av de beskrivna värderingsmetoderna inte var lämpliga att använda i vårt specifika 

fall. Vi tänker då på relativ-/multipelvärdering, substansvärdering, samt utdelningsbaserad 

värdering. De metoder som utifrån den insamlade teorin och empirin visade sig mest lämpade 

var kassaflödes- samt residualvinstmetoden. Under resans gång blev det allt tydligare att en 

eventuell investering i vårt fallföretag är förenat med en större risk än vid många andra 

företagsförvärv. Det beror på att framtiden är relativt osäker när det gäller hur länge företaget 

kommer generera intäkter, vilket de professionella värderare vi varit i kontakt med har 

påpekat. Det har inte varit helt givet hur denna riskaspekt bör beaktas och en värderare vi varit 

i kontakt med avböjde till och med att ställa upp på en intervju. Detta på grund av att han inte 

ville ge rekommendationer i ett specifikt fall förenat med en så stor risk. Gemensamt för de 

värderare vi intervjuat är i alla fall att de rekommenderat ett högre avkastningskrav genom 

högre beta eller riskpremie för att kompensera den högre risken. Därför har vi i vår värdering 

använt både en högre riskpremie, samt ett högre betavärde än vad som vore fallet vid ett 

mindre riskfyllt förvärv. 

 

I den värderingsmodell vi presenterar i uppsatsen har riskaspekten en ganska central roll. 

Detta i form av att vi presenterar värderingar med två olika riskpremier för de olika 

värderingsmetoderna. På detta sätt skapas även ett prisintervall som vi anser att köpare och 

säljare kan förhandla inom. Tanken var från början att de olika värderingsmetoder vi använde 

skulle skapa ett prisintervall. Detta blev också fallet då vi lät årets positiva resultat stanna i 

företaget som eget kapital. Detta förfarande påverkar inte den kassaflödesbaserade 

värderingen, men däremot residualvinstmetoden. Detta på grund av att kravet på avkastning 

baseras på det egna kapitalet. Vi tycker inte att det är rimligt att ett företag med så litet 

kassabehov och ett så stort positivt resultat låter pengarna växa på hög utan att göra 

investeringar eller utdelningar. Därför valde vi att göra en variant på residualvinstvärderingen 

där vi låter det egna kapitalet vara konstant på ca fyra miljoner, vilket skulle innebära att 

företaget delar ut hela sin vinst från år 1. När vi gjorde denna justering som vi anser vara 

rimlig fick vi ett resultat som var så gott som lika med resultatet vid kassaflödesvärderingen. 
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Detta medförde alltså att vi inte fick det prisintervall mellan de två metoderna som vi hade 

hoppats på. Ett sådant intervall skapades som sagt istället genom en justering av riskpremien. 

Det tror vi kan vara lämpligt med tanke på att köpare och säljare säkert har olika uppfattning 

om eventuell risk med företaget. 

 

I uppsatsen presenteras även en kvartalsvis kassaflödesvärdering. Avsikten med denna är att 

säljaren ska kunna visa för en eventuell köpare vilka kassaflöden företaget kan tänkas 

generera per kvartal det närmaste året. Detta kan vara intressant då det kontrakt företaget har 

haft med sin kund löper på just tremånadersbasis.  

 

Avslutningsvis vill vi även rekommendera säljare och köpare av vårt fallföretag att hålla sig 

inom intervallet 28-39 miljoner kronor, vilket kan tyckas vara ganska stort men med tanke på 

svårigheten som finns med att bedöma riskaspekten med vårt fallföretag anser vi att detta 

intervall är ett rimligt förhandlingsutrymme. Det ska återigen påpekas att detta är en 

bedömning utifrån de subjektiva antaganden vi har gjort. En annan värderare skulle kunna 

komma fram till andra värden. 

 

7.4 Kritisk granskning 
 

En kritik som kan riktas mot denna studie är det faktum att både fallföretaget samt dess kund 

inte har kunnat nämnas vid namn. Det beror som tidigare nämnts på att fallföretaget eventuellt 

ska säljas och att kunden ännu inte är medveten om detta. Det här tror vi kan göra det svårt för 

läsaren att till fullo sätta sig in i företagets situation. Övrig kritik som kan riktas mot denna 

studie har behandlats i metodkapitlet.  

 

7.5 Förslag på vidare forskning 
 

Vi tycker att det vore spännande att följa upp denna studie någon gång i framtiden då 

företaget har varit verksamt i ett par år för att göra en ny värdering. Dels med samma 

värderingsmetoder som används i denna studie, men även med andra som exempelvis 

multipelvärdering, vilken skulle kunna vara mer lämplig att använda då företaget bedrivit 

verksamhet i ett par år.
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Bilaga 1 

 
Intervjumall 
 

1. Vilken metod/metoder är bäst att använda vid värdering av ett onoterat företag? Vilka 

faktorer påverkar val av metod/metoder? 

2. Är det vanligt att använda multipelvärdering vid värdering av onoterade bolag? 

3. Hur väljer man ut företag att jämföra med då man använder multipelvärdering? 

Använder man företag inom samma bransch, eller i samma storleksordning osv.? 

4. Vilka multiplar är vanligast att använda vid företagsvärdering? Särskilt för ett onoterat 

företag? 

 

 

5. Hur väljer man betavärdet, riskfri ränta samt riskpremie för ett onoterat företag,? 

6. Vilken kapitalkostnad används vid diskontering? CAPM? WACC? Övriga? 

7. Är det vanligt att använda flera olika värderingsmetoder för att komma fram till ett 

värde? 

8. När ni gör en företagsvärdering, räknar ni fram ett exakt värde eller blir det ett max- 

och ett minimivärde, dvs. ett prisintervall? Är det skillnad vid aktievärdering gentemot 

värdering av ett företag inför en försäljning? 

9. Som vi beskrivit är framtiden för fallföretaget relativt osäker. Det finns alltså ett antal 

framtida scenarier. En viss risk finns förstås alltid att kontraktet med kunden inte 

förlängs, även om det inte är troligt. Däremot är det osäkert hur långt kontrakt som 

skrivs, samt vad som händer då det kontraktet ska omförhandlas. Det vi funderar över 

hur man vanligen för in den riskaspekten detta medför i värderingen? 

 

Tack för din medverkan! 

 
 


