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Titel: Acne Jeans – En analys och företagsvärdering 

 

Bakgrund och problem 

Många svenska modeföretag är idag delägda av riskkapitalbolag och onoterade. I takt med att 

modebranschen har blivit allt mer uppmärksammad finns det ett ökat intresse att värdera dessa 

företag som förväntas ta sig in på börsen. Acne Jeans är ett av dessa företag som har växt 

väldigt mycket den senaste tiden och väntas vara nästa företag på tur. Därav är det intressant 

att se till vilket börsvärde de kan tänkas få samt vilka skäl som finns bakom en 

börsintroduktion.    

  

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att analysera företaget Acne Jeans AB för att beräkna ett 

företagsvärde vid börsintroduktion. Undersökning kan vara intressant för att få djupare inblick 

i Acne Jeans samt att få förståelse för hur en företagsvärdering av ett onoterat tillväxtföretag 

kan te sig.  

 

Avgränsningar 

Undersökningens företagsvärdering är begränsad till relativ- och kassaflödesvärdering.  

 

Metod 

Uppsatsen har en fallstudieansats där Acne Jeans belyses ur flera perspektiv. Dessa perspektiv 

har sin grund i tilltagna analysmodeller.  

 

Analys och diskussion 

Acne Jeans kännetecknas av en kraftig tillväxt och bedöms få ett börsintroduktionsvärde på 

1,9 miljarder kronor. Företaget kommer troligtvis att noteras på börsen inom de närmsta åren 

bland annat som en följd av deras ägandestruktur.  



 

 

Abstract 

Bachelor thesis in busniess administration, Södertörn Högskola, VT 2008. 

Author: Jakob Martin and Johan Nordström 

Advisor: Curators Lars-Gunnar Berntson and Åke Bertilsson  

Title: Acne Jeans – An analysis and valuation 

 

Background and problem 

Many of today’s companies in the Swedish fashion industry are private and joint owned by 

venture capitalists. As the notice for the fashion industry has grown the interest has arisen for 

valuing the companies that are the next candidates for the public market. Acne Jeans is one of 

these companies that have had high growth the last years and are expected to be the next 

company in line. Therefore it is of interest to see which price and reasons that is associated 

with an initial public offering.      

 

Purpose 

The purpose of the study is to analyze Acne Jeans AB to calculate its company value when 

going public. This will give greater insight in Acne Jeans as well as understanding for the 

valuation of private growth companies.  

 

Limitations  

The valuation of the study is limited to relative and cash flow -based valuations. 

 

Methodology 

The thesis is a case-study where Acne Jeans is looked at from different approaches that are 

based on common models of analysis.    

 

Analysis and discussion 

Acne Jeans is continuously growing and are estimated a value of 1.9 billion kronor at an 

initial public offering. The company will most likely go public as a result of its ownership 

structure.  

Keyword 

Valuation, public offering, venture capital. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrund och problem som leder fram till 

frågeställningar och syfte. 

 

1.1 Problembakgrund  

 

En av de senare händelserna på aktiemarknaden var den uppblåsta IT-branschen under slutet 

av 90 talet, eller IT-bubblan. Den bransch som på senaste tid fått snarlik uppmärksamhet i 

Sverige är modebranschen. Veckans affärer jämför de högt värderade modeföretagen idag 

med IT-företagen för tio år sedan och menar att det finns ett jämlikt investeringstryck. Men 

det råder delade meningar om branschens framtida utveckling. En del experter menar att den 

långa haussen nått sin topp och står framför en utrensning i och med det börsras som inlett 

året 2008. Men det finns även de som tror på en fortsatt stark tillväxt av svenska modeföretag 

och menar att siffrorna har varit missvisande då företagen ändå visat på starka siffror.1  

 

Sverige exporterade mode för 8,7 miljarder bara under första halvåret 2007, det var en tillväxt 

på nio procent mot året innan. I likhet med IT-företagen för 10 år sedan har den högt 

värderade modebranschen föranlett börsintroduceringar. Detta går hand i hand med de teorier 

som menar att företag tenderar att börsintroduceras när branschen är högt värderad något som 

i sin tur även lockar till sig externa finansiärer i form av riskkapital. Riskkapitalbolaget 3i såg 

tidigt en tillväxtpotential i modebranschen och investerade i modeföretaget Gant. En 

investering som de kunde realisera redan 2004 när Gant börsintroducerades. På senare tid har 

även andra riskkapitalbolag fått upp ögonen för svenska klädesföretag och investerat i företag 

såsom Odd Molly, WESC Filippa K, J Lindeberg, Whyred och Acne. För riskkapitalbolag är 

det viktigt redan innan investeringstillfället att det finns ett sätt att realisera investeringen, en 

exit. Den exit som anses vara mest lönsam är att sälja av sitt innehav genom en 

börsintroduktion.2 Många av de svenska modeföretagen har ännu inte introducerats på börsen 

men har för avsikt att göra det inom en nära framtid. Börsintroduktion är ett av de tillfällen då 

                                                
1 Klädaktierna faller på börsen, http://www.fashionnet.se/iuware.aspx?pageid=1780&ssoid=76562 
2 Isaksson, A (1997) Exitstrategier – Motiv och konsekvenser 
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det är intressant att göra en företagsvärdering.3 Men det är svårare att värdera onoterade 

företag jämfört med noterade främst på grund av tillgången av information. Det är nämligen 

nödvändigt att ha en djupare förståelse för företaget och dess bransch för att kunna utföra 

värderingen. 

 

Med ett ökat fokus på modeföretagen samt problemet med att värdera onoterade företag finns 

ett intresse i att titta närmare på ett typfall. Denna uppsats kommer att belysa Acne Jeans då 

företaget planerar en börsintroduktion och återspeglar samma ägarförhållanden som många 

andra modeföretag. De har sedan 2006 riskkapitalbolaget Öresund som delägare och i likhet 

med många andra riskkapitalbolag är de intresserade av att ta sina investeringar till börsen. 

Mats Qviberg delägare i Öresund nämnde redan vid investeringstillfället att Acne Jeans skulle 

komma att börsintroduceras.  

 

”Det är meningen att bolaget ska gå mot börsen så småningom. Sedan om det sker om två, tre 

eller fem år, det vet jag inte. Avsikten med investeringen är att det ska finnas en exit” 

 

Tillväxten hade då legat på 100 % de tre senaste åren och visade en vinst (EBIT) på 20 

miljoner kronor. Stefan Dahlbo på Öresund medger att 2007 skulle ha varit ett bra tillfälle att 

börsintroducera Acne Jeans men menar att de har varit fullt upptagna att förbereda företaget 

till nästa steg. De satsar nämligen på att ta ett större kliv in på den internationella marknaden. 

Detta tillsammans med den ökade investeringslusten för företag inom modebranschen skapar 

ett intresse av att besvara följande frågor: 

 

• Vilka skäl finns för att Acne Jeans ska börsintroduceras? 

• Vad kommer deras företagsvärde vara vid börsintroduktion? 

• När kan en börsintroduktion tänkas ske? 

 

 

1.2 Syfte 

 

Uppsatsen syftar till att analysera Acne Jeans AB för att beräkna ett företagsvärde vid 

börsintroduktion.  

                                                
3 Nilsson et al (2002) Företagsvärdering: Med fundamental analys 
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1.3 Avgränsningar 

 

Undersökningen kommer att avgränsa sig till ett begränsat antal värderings- och 

analysmodeller som presenteras senare under teoriavsnittet. Detta är gjort utifrån vad vald 

litteratur presenterats som mest förekommande. Valet av modeller har även påverkats av 

författarnas förförståelse och tillämpbarhet för värdering av ett onoterat företag som Acne 

Jeans. Årsredovisningsdata är avgränsad från 2002-2006 på grund av tillgången av 

information. 

 

Gällande fastställandet av tidpunkt för företagets börsintroduktion är uppsatsen avgränsad till 

att endast undersöka när optimala förutsättningar råder och således inte ett exakt datum. Detta 

då en sådan bedömning skulle sakna akademisk förankring.  
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2. Metod 

 

Detta kapitel beskriver undersökningens metodiska genomförande och utgångspunkt såväl 

som den kritik som kan riktas till vald metod.  

  

2.1 Metodansats 

 

Denna undersökning har för avsikt att tolka och skapa förståelse för Acne Jeans och grundar 

sig på ett hermeneutiskt förhållningssätt. Det hermeneutiskt forskningsperspektiv innebär att 

tolka ett fenomen i den kontext den förekommer i utan att generalisera eller att söka efter en 

absolut sanning. Forskarens egen förståelse, kunskaper, tankar, och känslor skall användas 

som ett verktyg för att närma problemet. Positivismen menar dock att resultaten ska vara 

generaliserbara och objektiva.4 

 

Syftet med denna studie är inte att få fram generaliserbara resultat. En grund i undersökningen 

är att göra en företagsvärdering av Acne Jeans något som förutsätter ett subjektivt perspektiv. 

Mycket av de data som används är kvalitativ som tolkas för att tillämpas för 

företagsvärderingen. Även fast det hermeneutiska synsättet genomsyrar uppsatsen tar den inte 

helt avstånd från det positivistiska förhållningssättet då många av teorierna har en positivistisk 

grund.  

 

En undersökning kan även formas utifrån tre olika angreppsperspektiv, ett deduktiv, induktivt 

och abduktivt angreppssätt. Vid ett deduktivt angreppssätt utgår forskaren ifrån befintliga 

teorier vilka han sedan drar slutsatser ifrån, till skillnad från ett induktivt angreppssätt då 

forskaren studerar ett objekt utan förankrade teorier. En abduktiv utgångspunkt kan ses som 

en blandning mellan den deduktivt och induktivt formen.5 Denna uppsats har ett deduktivt 

perspektiv eftersom den utgår från att applicera teorier och förkunskaper på insamlad data. 

 

Inom samhällsvetenskapen görs det en skillnad mellan två olika ansatser för en undersökning, 

den kvantitativa - och den kvalitativa ansatsen. Den kvantitativa ansatsen påminner mycket 

                                                
4 Patel, R. & Davidson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning 
5 Ibid 
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om den naturvetenskapliga metoden men är formad för att studera människor och mänskliga 

fenomen. Syftet med en kvalitativ ansats däremot är att få fram omfattande beskrivningar och 

lämpar sig bra på fenomen där det sen tidigare inte finns mycket forskat material på. Dessa 

två ansatser är dock inte nödvändigtvis oförenliga med varandra utan kan kombineras, vilket 

kallas för metodtriangulering. En fördel är att det går att se fenomenet ur flera olika 

perspektiv och får därför en större bredd på det insamlade materialet.6 

 

Denna studie har en fallstudieansats med kvantitativa och kvalitativa data. Ansatsen kan 

därför närmast beskrivas som metodtriangulering då det bakomliggande målet med 

värderingen är att få en djupare förståelse för den studerade enheten och dess omgivning. 

Fördelen med fallstudier är att den avgränsar sig och koncentrerar sig på ett specifikt fall för 

att få en mer genomgående förståelse. Denna forskningsstrategi är även lämpad då det som 

undersöks är relativt komplext. 7 De kvalitativa data som är underlaget för analysen och 

prognostiseringen av Acne Jeans och den kvantitativa är främst i form av redovisningsdata 

från årsredovisningar. Undersökningen är även uteslutande grundad på artiklar, 

årsredovisningar samt annan litteratur och är således genomgående baserad på sekundärdata. 

 

En undersökning klassificeras ofta vanligen ur tre olika perspektiv- explorativa, deskriptiva 

och hypotesprövande. Denna undersökning är till stor del deskriptiv då syftet är att kunna 

beskriva nuvarande och tidigare förhållanden hos Acne Jeans och branschen. Deskriptiva 

undersökningar innebär att forskaren endast ser till ett få tal begränsade aspekter för 

fenomenet.8 Men då meningen även är att kunna beskriva framtida förhållanden blir 

undersökningen till viss del även explorativ och förutsägande. Syftet med explorativa 

undersökningar är att samla in en stor mängd kunskap och används då ämnet är relativt 

outforskat.9 

 

 

                                                
6  Johanessen, A & Tufte, P. A (2002) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
7 Ibid 
8 Patel, R. & Davidson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning 
9 Ibid 



Acne Jeans – modig börskandidat 

-6- 
 

2.2 Datainsamling 

 

Informationen som ligger till grund för denna undersökning är inhämtad från kända 

artikeldatabaser såsom JSTOR, Affärsdata och Buisness source elite. Men för att kunna bygga 

upp mycket relevant nutidsfakta om Acne Jeans har det även gjorts sökningar i Mediearkivet. 

 

För att kunna bygga upp den teoretiska referensramen har det även krävts material från 

ledande litteratur inom värdering och analys av företag. 

 

2.3 Metodkritik 

 

Med anledning till att studien bygger på sekundärdata och saknar primärdata som intervjuer 

kan möjligtvis studiens djup kritiseras. Men eftersom en företagsvärdering mestadels består 

av sekundärdata så bör inte resultatet påverkas märkbart. 

 

Informationen som studien bygger på kan anses komma från trovärdiga källor, då litteraturen 

som byggt upp det teoretiska ramverket för studien är nationellt och internationellt kända och 

accepterade inom forskningsvärlden. Informationen som har varit grund för det empiriska 

resultatet kommer från ett flertal olika källor så som artiklar, intervjuer, prospekt, tidigare 

högskolearbeten och hemsidor. Genom att samla information från blandade källor har 

avsikten varit att undvika missvisande information. Även om någon källa kan vara vinklad av 

personliga och kommersiella skäl så minskar risken för att helheten blir missvisande i och 

med bredden i källornas ursprung.  

 

Eftersom relativt mycket av informationen som empirin och därmed också analysen är skapad 

och bygger på fakta som är generellt för modebranschen och inte specifikt för Acne Jeans kan 

detta ha påverkat värderingen av Acne Jeans. All fakta och information måste också tolkas för 

att kunna användas för empirin vilket då oavsiktligt kan påverkas subjektivt av författarna. 

 

Validitet tar upp frågan hur väl data representerar ett fenomen, det vill säga om studien 

undersöker data som är grund för själva problemet.10 Att värdera ett yngre företag som haft 

onormalt stor tillväxt kan försvåra och i värsta fall ge en missvisande värdering av företaget. 

                                                
10 Johanessen, A & Tufte, P. A (2002) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
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Flera subjektiva aspekter påverkar även värderingen och en feltolkning av faktorer kan leda 

till att felaktig data påverkar resultatet. Detta kan minska undersökningens validitet. 

 

Datas tillförlitlighet i en undersökning brukar kallas för reliabilitet och syftar till att ifrågasätta 

hur representativt resultatet är för det undersökta fenomenet.11 Som tidigare nämnts är 

värdering subjektivt i naturen vilket leder till att en reproduktion av värderingen mycket väl 

kan leda till skilda resultat. Utifrån detta kan reliabiliteten ifrågasättas, något som generellt är 

ett problem vid fallstudier. Men då syftet med en fallstudie inte är att skapa generaliserbara 

resultat är undersökningen med avseende på vald metod tillförlitlig.    

 

Vid användandet av relativvärderingsmodellen har det varit svårt att finna lämpliga bolag att 

jämföra med. Detta har lett till att endast ett fåtal liknande företag används för den relativa 

värderingen. Resultat utifrån denna värderingsmodell är därför mindre betydelsefullt. 

 

 

                                                
11 Johanessen, A & Tufte, P. A (2002) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
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3. Teori och tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket för uppsatsen som är indelat i analytiska 

modeller, företagsvärdering samt riskkapital & börsintroduktion.   

 
 Figur 1. Teoretisk överblick 

 

 

3.1 Analytiska modeller  

 

3.1.1 Strategisk analys 

 

Strategisk analys kan beskrivas som den ”mjuka” delen med mer kvalitativa inslag och har 

som syfte att förankra de antaganden som görs i verkligheten. Mycket av den strategiska 

analysen syftar till att omvandla kvalitativ data till kvantitativa prognoser. Ett sätt är att se till 

vilka faktorer som har eventuell påverkan på vinsten i det analyserade företaget. Det är även 

viktigt att se till vilka olika typer av risker som kan påverka företagets verksamhet.12 Det finns 

en mängd olika risker som påverkar företag som ekonomiska risker i form av bland annat 

konjunktur, finansiering. Men även rent verksamhetskonkreta risker som förmågan att hantera 

förändringar inom verksamheten och operationella risker.  

 

En viktig del av den strategiska analysen är att se till branschen som företaget är verksam 

inom. Det krävs information och kunskaper om marknaden, produkter och konkurrenter till 

företaget. 13 En av de mest använda teorierna kring branschanalys är Porters five forces den 

fokuserar som namnet anger på att se branschen från fem olika perspektiv. Varje företag har 

                                                
12 Nilsson et al. (2002) Företagsvärdering: Med fundamental analys 
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en unik situation i sin bransch och modellen hjälper den som analyserar att identifiera 

specifika egenskaper. Den första av de fem krafterna ser till konkurrensen och tar bland annat 

hänsyn till tillväxt och vilka medel som används för att konkurrera inom branschen. Vidare 

ser modellen till vilka förutsättningar som finns för företag att etablera sig i den specifika 

branschen främst i form av kostnader. 14 Ytterliggare en infallsvinkel i Porters modell är att se 

till vilka substitut som kan ersätta den produkt eller tjänst som säljs. De två sista krafterna i 

modellen är köparnas respektive leverantörernas förhandlingsstyrka som fokuserar på 

möjligheten för dessa att påverka pris och andra villkor. 15      

 

3.1.2 Finansiell analys 

 

Vid varje avkastningsvärdering av ett företag så är det av stor vikt att bygga en grundläggande 

prognosmodell över den framtida finansiella utvecklingen. För att skapa en modell över 

framtida resultat- och balansräkningar krävs det mycket information och kunskap. Utan att ha 

god insikt och veta hur företaget fungerar går det inte att skapa en bra modell. Även om det 

inte finns några allmänna restriktioner för hur modellen skall se ut så finns det ett par 

grundläggande gemensamma grunder. I princip alla proformamodeller är konstruerade styrda 

av omsättning. 

 

Gemensamt för alla modeller är att en plugg används för att balansera balansräkningen, det 

vill säga att summan för tillgångar blir lika med summan för skulder och eget kapital. Rent 

tekniskt fungerar pluggen som en formel som justeras i förhållande till de övriga posterna i 

balansräkningen för att balansera tillgångar jämt med skulder.16 

 

Även den mest enkla modellen blir väldigt komplext och svårhanterbar då det bygger på 

avancerade relationer mellan poster i modellen och kräver därför ett kalkylprogram. 

 

Porters five forces är en tilltagen modell för att göra branschanalyser för företag. Detta 

innebär att användandet av denna modell leder till en analys som påminner mycket om 

                                                                                                                                                   
13 Nilsson et al. (2002) Företagsvärdering: Med fundamental analys 
14 Porter, M (1983) Konkurrensstrategi : tekniker för att analysera branscher och konkurrenter 
15 Nilsson et al. (2002) Företagsvärdering: Med fundamental analys 
16 Ibid 
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tidigare forskning. Men detta gör samtidigt att resultatet av att använda modellen blir lättare 

att jämföra och tolka mot tidigare forskning.  

 

3.2 Företagsvärdering 

 

Företagsvärdering är ett välskrivet ämne inom den finansiella inriktningen av 

företagsekonomisk forskning. Sedan fallstudien av RJR Nabisco publicerades har omvärlden 

fått bättre inblick hur företagsförvärv sker i praktiken. Studien belyser även komplexiteten 

med företagsvärderingar och beskriver hur olika modeller tillämpas i det specifika fallet. I den 

teoretiska litteraturen finns en mängd olika tillvägagångssätt för att göra en företagsvärdering. 

Det som främst skiljer modellerna åt är dess komplexitet. De brukar indelas i diskonterings-, 

options-, relativ- och substansbaserade värdering . Värderingsmodellernas omfattning har 

följande förhållande till varandra.17 

 

 
Figur 2. Överblick av värderingsmodeller 

 

3.2.1 Diskonteringsvärdering 

 

Det som kännetecknar de avkastningsbaserade är att de fokuserar på någon form av 

avkastningsmått som sedan prognostiseras framåt i tiden. Då antas att företaget har en evig 

fortlevnad och sedan nuvärdesberäknas de prognostiserade värdena med hjälp av en 

diskonteringsränta. De vanligaste förekommande modellerna för avkastningsbaserad 

värdering är kassaflödes- , utdelnings- och vinstbaserade modellerna. 18   

 

                                                
17 Lars-Gunnar Berntson 2008-05-28 
18 Nilsson et al. (2002) Företagsvärdering: Med fundamental analys 
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Den utdelningsbaserade modellen beräknas från företagets framtida utdelningar till ägarna 

efter en prognostisering av tillgångar och skulder.19 Den påminner om den diskonterade 

kassaflödesmodellen som ser till skillnaden mellan företagets in- och utbetalningar. 

Skillnaden mellan utdelningsbaserad värdering och kassaflöde är att kassaflödet genererar den 

potentiella utdelningsförmågan till skillnad från utdelningarna som tar fram det faktiska 

belopp som tillfaller ägarna.20 Den tredje modellen vinstdiskontering fokuserar på allt som är 

värdeskapande för företaget. Utgångspunkten är det bokförda värdet på eget kapital. Sedan 

läggs det till nuvärdet av de överavkastningar som skapas utöver de bokförda beloppen. 

Diskonteringen av residualvinsterna påminner väldigt mycket om kassaflödesdiskontering. 

 

Som tidigare nämnt är de avkastningsbaserade modellerna beroende av att de framtida 

värdena nuvärdesberäknas med hjälp av en diskonteringsränta. Diskonteringsräntan är ett 

viktigt moment då det har stor påverkan på värdering. Den vanligaste förekommande 

diskonteringsräntan kallas kalkylränta eller WACC. Kalkylräntan beräknas genom en 

sammanvägning av alternativkostnaderna för eget och lånat kapital då dessa skiljer sig åt på 

grund av olika risktaganden. Kostnaden för det egna kapitalet är aktieägarnas avkastningskrav 

och brukar i sin tur fastställas av yrkesverksamma såväl som forskare genom CAPM-

modellen. Det är värt att nämna att CAPM modellen från början är utformad för att värdera 

noterade företag men kan ändå användas vid värdering av onoterade företag.21 Skillnaden 

mellan den faktiska kostnaden för kapital och WACC är att den sistnämnda inte avspeglar 

marknadens och långivarens historiska krav utan visar det aktuella kravet vid 

värderingstillfället.22 

• Kassaflödesberäkning:   ∑
∞

− +
=

1 )1(t
t

t

r

CF
V  

 V = Värde 
 CF = Kassaflöde 
 r = Diskonteringsränta  
 

• Kalkylränta:      scb r
SB

S
tr

SB

B
WACC

+
+−

+
= )1(  

 B =Lånat kapital 
 S =Aktiekapital 
 rb =Låneränta 
 rs =Aktieägarnas avkastningskrav 
 tc =Skattesats 

 

                                                
19 Hult, M (1998) Värdering av företag 
20 Nilsson et al. (2002) Företagsvärdering: Med fundamental analys 
21 Hult, M (1998) Värdering av företag 
22 Ibid 
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• Capital Asset Pricing Model:   )( fmfs rrrr −+= β  
 rs =Aktieägarnas avkastningskrav 
 rf =Riskfri ränta 
 β =Betavärdet 
 rm =Marknadsportföljens avkastning   

       
 

 

3.2.2 Relativvärdering 

 

Ett alternativ till den avkastningsbaserade värderingen är relativvärdering som jämför och 

studerar hur marknaden värderar liknande och jämförbara tillgångar för att uppskatta 

företagets värde. Grunden är oftast olika värdemultipler som till exempel P/E –tal. 

Relativvärdering är den vanligast förekommande värderingsmodellen gällande börsnoterade 

företag. Metoden går ut på att jämföra företaget med hänsyn till marknadsvärdet hos andra 

liknande företag för att beräkna ett värde. Det kan dock vara svårt att finna jämförbara företag 

vid värdering av små privata företag. En fördel jämförande värderingsmodeller har i 

förhållande till diskonteringsmodeller är att de jämförande modellerna avspeglar marknadens 

uppfattning på ett bättre sätt och kräver betydligt mindre information än 

diskonteringsmodellerna. En nackdel är givetvis om dem företag som jämförs med skulle vara 

missvisande så ger också jämförelsen ett falskt värde. Jämförande värderingar baseras ofta på 

kortare prognoser vilket gör det svårt att värdera företag på längre sikt. Bristen på liknande 

börsnoterade företag kan försvåra användandet av jämförande värdering.23 

 

3.2.3 Substansvärdering 
 

Substansvärderingsmodellen beräknas utifrån företagets skulder och tillgångar. 

Substansvärdet som beräknas utifrån uppskattade marknadsvärden måste justeras av 

balansräkningen för över och undervärden i skulder och tillgångar samt latent skatteskuld.24 

Detta gör denna modell mindre tillämpbar för värdering av onoterade företag. 

 

                                                
23 Nilsson et al. (2002) Företagsvärdering: Med fundamental analys 
24 Sevenius, R (2003) Företagsförvärv – En Introduktion 
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3.2.4 Optionsvädering 

 

Optionsvärdering är en gren inom företagsvärdering där tanken är värdera företag på samma 

sätt som portföljer. Tekniken brukar oftast benämnas realoptioner och grundtanken påminner 

om värdering av finansiella optioner som värderas efter dess underliggande finansiella 

tillgång. Men vid värdering av ett företag ses istället till optioner för underliggande fysiska 

tillgångar och projekt i företaget. Det leder till en mängd mer komplicerade egenskaper vid 

optionsvärdering av företag jämfört med värdepapper i form av löptid, lösenpris och risk. 25 

 

Det finns många olika sätt att värdera ett företag. De mest djupgående modellerna är 

optionsbaserade men på grund av deras komplexitet kommer denna uppsats att avstå från 

optionsbaserade modeller. Även substansvärdering har valts bort då dessa modeller bygger 

på uppskattade marknadsvärden och därför inte är tillämpbar för onoterade företag. Utav de 

diskonteringsbaserade modellerna kommer denna undersökning att endast fokusera på den 

modell som är vanligast förekommande, kassaflödesmodellen. Som i sin tur kombineras med 

vissa relativa jämförelsemått. 

 

3.3 Riskkapital & börsintroducering 

 

3.3.1 Riskkapital 

 

Om en entreprenör väljer att ta in extern finansiering i form av ett riskkapitalbolag, även 

kallat Venture Capital så ger han en viss ägarandel i utbyte mot kapital för ett visst pris per 

aktie. Detta leder till två konsekvenser. Eftersom riskkapitalbolaget kommer att äga en stor 

del av företaget så utsätts också investeraren för en påtaglig risk, vilket han kommer att 

begära kompensation för i form av högre avkastning. Det andra är att han som stor investerare 

kommer ha stor handlingskraft och kommer därför att vilja kontrollera och styra projektet för 

att göra största möjliga vinst. Dessa två faktorer kompletterar varandra och kommer att avgöra 

det pris som riskkapitalbolaget betalar för ägandet.26 

 

När ett riskkapitalföretag letar efter ett lämpligt investeringsprojekt så måste ett antal kriterier 

uppfyllas: Det måste finnas en potential vinsttillväxt i företaget. Det är svårt om inte omöjligt 

                                                
25 Trigeorgis L. (1995), Real Options in Capital Investment 
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att få en avkastning utan vinsttillväxt. Vinstillväxt kan komma genom en snabb expanderad 

marknad eller en ökad marknadsandel. Det är även viktigt att företaget har en god affärsplan 

och en stark ledning som kan uppfylla dem mål företaget har. 27 

 

Riskkapitalbolag är specialister på att utveckla små företag med hög tillväxtmöjlighet genom 

att investera och gå in som ägare. Lerner som undersökte riskkapitalföretagens påverkan på en 

lyckad börsintroduktion fann att företag som var delvis ägdes av riskkapitalföretag hade ett 

högre marknadsvärde vid börsintroduktion än företag utan riskkapitalbolag.28 

 

Riskkapitalbolagen strävar självklart åt att få en hög avkastning på det kapital som satsas och 

därför måste investeringen kunna leda till en framtida exit. En exit planeras ofta inom en 3-10 

års period och kan ske genom en börsintroduktion, försäljning eller ett tillbakaköp.29 Ett 

internt avkastningsmål är vanligtvis mellan 30-70 % intervallet. Slutligen måste avkastningen 

på investeringen generera tillräckligt med pengar för det ska vara värt att lägga ner tid och 

kraft på investeringsobjektet. Det vill säga investeringar som ger ända upp till 70 % 

avkastning kan fortfarande vara en dålig affär om investeringen är så pass liten att den höga 

avkastningen knappt täcker det jobb som lagts ner.30 

 

Den exitformen som är mest lönsam är börsintroduktion och den har även visat sig vara den 

mest eftersträvade formen. Enligt forskarna Bygrave och Timmons genererar en 

börsintroduktion upp till fem gånger mer än den näst givande exitformen, försäljning till ett 

annat företag. 31 

 

3.3.2 Motiv för börsintroduktion 

 

Det kan finnas en mängd olika anledningar för ett privatägt företag att börsintroduceras. 

Beslutet är oftast resultatet av en avvägning mellan fördelar och nackdelar. Som främsta 

nackdel med en introduktion brukar oftast nämnas förlust av kontroll och ökade 

administrativa kostnader. Dessa nackdelar vägs sedan mot fördelen med ökat kapital och 

                                                                                                                                                   
26 Chemmanur, T & Fulghieri, P (1999) Theory of going-public decision 
27 Fried, V. Hisrich, R (1994) Toward a model of venture capital investment decision making 
28 Isaksson, A (2000) Venture Capital Exit Behaviour in Sweden 
29 Ibid 
30 Fried, V. Hisrich, R (1994) Toward a model of venture capital investment decision making 
31 Isaksson, A (2000) Venture Capital Exit Behaviour in Sweden 
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högre företagsvärde. Värdet är oftast högre på de börsnoterade företagen eftersom de 

diversifierade investerarna på börsen värderar företaget högre än enskilda ägare.32  

 

Även det privata företagets ägarstruktur kan påverka motivet till att ta in företaget på 

aktiemarknaden. Om företaget är delägt av ett riskkapitalbolag kommer detta påverka 

företagets beslut. Riskkapitalbolaget kan behöva sälja av sitt innehav i företaget för att frigöra 

kapital till nya investeringsprojekt. Ett lämpligt sätt kan då vara att sälja din andel vid en 

börsintroduktion.  

 

Men det finns ytterligare förklaringar till hur ägareförhållandet kan ligga bakom motivet till 

att söka sig till börsen. Teorin om grandstanding förklarar hur riskkapitalbolag är beroende av 

deras rykte för att säkra deras finansiering till verksamheten. De har i förväg en deadline för 

att realisera sin investering och vill uppvisa en så lyckad investering som möjligt inom den 

tiden. Eftersom en börsintroduktion är ett bevis på en framgångsrik investering gör det att 

riskkapitalbolagen genomför introduktioner även fast företaget inte är redo. På så sätt 

motiverar denna teori att det finns en negativ korrelation mellan ett riskkapitalbolags rykte 

och underprissättning. Något som är beroende av företagets ålder och antalet 

börsintroduceringar. Detta används även som en förklaring till en underprissättning utöver 

den vid nyintroduceringar av företag utan riskkapital. 33 Normalt underprissätts 

nyintroducerade företag med omkring 13 % för att kompensera för att köparna saknar 

tillräckligt med information för att värdera företaget i förhållande till introduktionspriset. 34  

De företag som är finansierade av riskkapital underprissätts 6-9 % mer än andra företag. Det 

vill säga att det är mer värt för riskkapitalbolaget att skapa ett gott rykte än att få ut maximalt 

värde från sin investering. 35 

 

3.3.3 Tidpunkt för börsnotering 

 

När väl viljorna att börsintroduceras inom företaget tagit över ställs de inför valet av tidpunkt.   

Det finns olika förklaringar till när privatägda företag väljer att börsintroduceras. En vanlig 

förklaring är att företagen väljer att notera sig när kassaflödet är relativt högt värderat. 

Kassaflödets värde har i sin tur stor påverkan av de makroekonomiska förutsättningarna. 

                                                
32 Benninga, et al (2005)  The timing of initial public offerings 
33 Lee, P & Wahal, S (2004)  Grandstanding, certification and the underpricing of venture capital backed IPOs 
34 Chemmanur, T & Fulghieri, P (1999) Theory of going-public decision 
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Dessa förutsättningar rör sig i vågor och leder till att många företag inom liknande branscher 

väljer att börsnotera sig vid samma tillfälle. Detta är ett begrepp som kallas hot issues och 

syftar på tillfällena när många snarlika företag börsnoteras. 36 Fenomenet bekräftades i en tysk 

studie då den mest frekventa anledningen till börsintroduktion undersöktes. Den variabel som 

i särklass var den som hade störst påverkan var just när det rådde allmänt hög 

marknadsvärdering för företagen. Men det som är särskilt intressant med den tyska 

undersökningen är att chansen för en börsintroduktion minskade om de är flera företag som 

introduceras under samma tid. Till skillnad från amerikanska aktiemarknaden hittades en 

begränsning för hur många företag som kunde börsintroduceras på den mindre tyska 

marknaden. Denna flaskhals uppstår eftersom det inte finns tillräcklig med kapital för att 

kunna finansiera alla börsintroduceringar.37 Teorierna menar på så sätt att tillfället för 

börsintroduktion påverkas av utomstående krafter och sker i vågor men det finns 

begränsningar hur många företag som ryms i varje våg. 

 

                                                                                                                                                   
35 Lee, P & Wahal, S (2004)  Grandstanding, certification and the underpricing of venture capital backed IPOs 
36 Benninga et al (2005) The timing of initial public offerings 
37 Boehmer, E & Ljungkvist, A.(2004)  On the decision to go public: Evidence from privately-held firms 
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4. Acne Jeans 

 

I detta kapitel presenteras företagets fakta och historia för att successivt övergå till mer 

analytiskt tolkande av företagets omvärld med hjälp av teoretiska verktyg.   

 

 

4.1 Överblick 

 

4.1.1 Historia 

 

Acne var från början ett ”kreativt kollektiv”38 som 1996 grundades av Johnny Johansson, 

Jesper Kouthfood, Thomas Skoging och Mats Johansson. Inledningsvis blev de 

uppmärksammade för att vara ett modernt reklambolag. 39 De började tillverka jeans som en 

form av marknadsföring för företaget. Första produktionen bestod av 100 par jeans och gick 

främst till vänner och familj. En tanke bakom jeansen var att inte går att komma närmare 

mottagarna för reklamen än att det faktiskt har den på sig. Utav alla klädesprodukter är sedan 

jeans den som är i särklass störst bland ungdomar. 40 Två år senare började de tillverka 

jeansen i kommersiellt syfte.41 Acne hade under en längre tid var aktiva inom väldigt många 

områden och hade mottot att göra vad de ville och att alla kan göra allt. Men det innebar att 

olika delar av företaget växte ojämnt. Det var framförallt jeansverksamheten som växt om alla 

andra och såldes vid år 2000 i tio länder. 42  

 

Göran Sundberg författaren till Mode Svea, en avhandling om det svenska modet, poängterar 

att det för 20 år sedan inte fanns något riktigt mellanskikt inom mode. Det var antingen 

lågpris eller high fashion. Han menar att det är denna marknad som de svenska företagen 

slagits sig in på43. Det var just denna marknad som Acne Jeans börjat etablera sig på med sina 

jeans, men då de var inblandade inom många andra områden innebar det att de inte riktigt 

själva hade kontroll över alla delar. 44  

 

                                                
38 Acne Jeans History, www.acnejeans.com/default.asp?p=about_us_acne_history 
39 Dagen Industri 2006-12-01 
40 Resumé 2002-02-14 
41 Maré, P & Welldenberg M (2007) Acne Jeans och Öresund  
42 Resumé 2002-02-14 
43 Affärsvärlden 2008-02-01 
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Acne hade även under en tid haft lönsamhetsproblem, reklamverksamheten gick med 

mångmiljonförlust och jeansen var trots sin goda tillväxt nära konkurs. 45 Acne var i det läget i 

stort behov av en omstrukturering något de påbörjat i augusti 2000 när de lämnat samarbetet 

med produktionsbolaget EFTI. De hade även börjat inse att de behövde vara lika fokuserade 

på ekonomi som skapandet.  

 

”Det ska vara lika mycket business som kreativitet. Det är superviktigt med ett sunt 

ekonomiskt flöde, man blir sur om man måste tänka på ekonomiska problem och är inte lika 

kreativ” 46 Jesper Kouthoofd, en av grundarna till Acne 

 

De påbörjade sökandet efter någon utomstående som kunde hjälpa dem i omstrukturerandet. 

Det var inte allt för lätt att hitta någon lämplig för uppdraget. Acne kunde inte erbjuda den lön 

som många förväntade sig. Men år 2001 tog de in Jonas Svensson som styrelse ordförande. 

Han ansågs lämpad med tanke på sina tidigare erfarenheter som entreprenör från företaget 

Spray med internationell erfarenhet. Svensson satte omstruktureringen i kraft och företaget 

skalades ner till att endast bestå av tre delar: reklam, jeans och film.47 De olika delarna blev 

tilldelade varsin VD och genom Svenssons kontaktnät kom även Mikael Schiller in som ny 

VD för Acne Jeans. 48 De var i behov av kunniga som kunde sköta affärsverksamheten för att 

kunna bevara företaget och kreativiteten.49 Efter en ekonomisk genomgång av företaget kom 

Schiller fram till att de behövde betala av minst 30 % av sina skulder för att undvika konkurs. 

De försökte få in riskkapital för att rädda företaget men detta var omkring den 11:e september 

och det var svårt att hitta externa finansiärer. Lösningen blev istället att hålla tillbaka 

kostnaderna och bland annat halvera antalet anställda. Under de kommande åren började de 

bygga upp Acne jeans som ett kollektionsmärke från grunden. De hade tidigare endast sålt 

jeans och t-shirts men nu skulle de göra hela kollektioner med fokus på den svenska 

marknaden.50  

 

2004 efter tre år med den nya ledningen hade Acne Jeans öppnat tre egna butiker varav de två 

senaste i Köpenhamn samtidigt som de hade omkring 360 återförsäljare i 22 länder.  I början 

                                                                                                                                                   
44 Resumé 2002-02-14 
45 Dagen Industri 2006-12-01 
46 Resumé 2002-02-14 
47 Ibid 
48 Dagen Industri 2006-12-01 
49 Resumé 2002-02-14 
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av det kommande året öppnade de även ytterligare en butik i Stockholm och en i Berlin. Detta 

var ett stort hopp för Acne Jeans då de inom en halvårsperiod öppnade totalt fyra butiker i 

egen regi. Effekten blev att de under räkenskapsåret 04/05 ökade omsättningen med över 150 

%.51 Acne Jeans hade börjat förstå vikten av att öppna egna butiker på nya marknader för att 

bättre kunna bygga relationen till kunderna genom att visa sina kläder i deras egen miljö. 52 

Att valet föll på Berlin som första steg att ta varumärket utanför norden bedömde de som 

naturligt med tanke på Berlins ställning inom konst och kultur.53 

 

Kommande år skulle det ske förändringar i ägarstrukturen. Det började med att Jonny 

Johansson och Mikael Schiller omkring årsskiftet 2005/2006 köpte loss Acne Jeans från 

moderbolaget Acne AB med pengar från privata lån. Följt av att riskkapitalbolaget Öresund i 

början av 2006 gick in som 20 % ägare. Vid det kommande bokslutet visade företaget 

återigen en stark tillväxt nu med en omsättningstillväxt på 75 % och vinsttillväxt på 50 %. 54 

Mycket av den ökade tillväxten går att härleda till den internationella marknaden. Men de har 

inte haft bråttom att växa då de är väldigt måna om att växa på ”rätt sätt”.  

 

”Vi är framförallt intresserade av att bygga ett riktigt bra bolag genom att utveckla befintliga 

men även nya produkter samt jobba med vår distribution”. 55 VD Mikael Schiller 

 

Acne upprättade ett kontor i Paris för att finnas på plats i vad som fortfarande ses som det 

internationella modets huvudstad. På så sätt kunde de lättare komma in i det internationella 

nätverket och välja återförsäljare med omsorg. I Skandinavien sälj nämligen Acne i jeans 

butiker men genom att vara på plats har de kunnat ta sig in i välrenommerade butiker som 

Colette i Paris tillsammans med märken som Prada och Marc Jacobs, något de även 

åstadkommit på den amerikanska marknaden där Acne Jeans bland annats sälj på Barney’s i 

New York. De är väl medvetna om vikten av att vara ”rätt” inom modebranschen och har 

lyckats ta sig in bland hyllorna i butiker som fungerar som inspiration för modejournalister 

och inköpare. 56 

 

                                                                                                                                                   
50 Art industry - Acnes framgångsrecept, http://www.campus.se/Campus-Start/pa-jobbet/Art-industry---Acnes-
framgangsrecept.aspx 
51 Dagen Industri 2005-12-02 
52 Dagen Industri 2007-07-05 
53 Dagen Industri 2005-12-02 
54 Dagen Industri 2006-11-24 
55 Börsen får vänta på Acne, http://www.e24.se/branscher/konsumentvaror/artikel_156649.e24 
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I slutet av mars 2008 invigde Acne Jeans sin första butik på Manhattan i New York. De menar 

att det är nödvändigt för ett modeföretag att ha en egen butik i New York för att vara med i 

det internationella modemaskineriet.  Eller som Jonny Johansson uttrycker det: ”Måste finnas 

här” 57. Men det handlar det inte om någon typ av marknadsföringsinvestering som på längre 

sikt ska gå med vinst, utan de försöker hålla nere kostnaderna och räknar med goda intäkter. 

Istället för att välja en betydligt dyrare plats på 5th avenue där Gucci, Prada och andra märken 

etablerat sig valde de istället en billigare lokal i det mer konstnärliga Soho. Den nyöppnade 

butiken visar även tidiga lönsamhetstecken då den under den första veckan hade en snittintäkt 

på 8000 dollar om dagen, något som bådar gott för dess framtid då de då ännu inte gått ut med 

information om att butiken öppnat. Näst på tur står Los Angeles och förmodligen London. 

Acne Jeans kvarhåller att deras viktigaste marknad fortfarande är Skandinavien och 

Nordeuropa men för att visa upp sig för utländska återförsäljare så behövs det egna butiker för 

att kunna locka till sig både mer konsumenter och återförsäljare. 58 

 

4.1.2 Omsättning och tillväxt 

 

 Acne Jeans har haft en kraftig 

omsättningsexpansion de senaste åren. Men 

då företaget först började sin expansion i och 

med omstruktureringen 2004 är trenden för 

kort för att kunna dra absoluta slutsatser. 

Utöver detta finns det inte tillräcklig grund för 

att anta att Acne Jeans har samma 

expansionsvilja på samtliga marknader, något 

som ytterligare försvagar slutsatserna utifrån 

trendanalysen.  

 

Svagast har dock tillväxten på 

hemmamarknaden varit då den visar på en 

avtagande trend. Skulle denna trend hålla i 

sig förväntas tillväxten gå allt närmare den 

                                                                                                                                                   
56 Dagen Industri 2007-07-05 
57 Dagen Industri 2008-03-29 
58 Ibid 

Trendrapport över omsättning år 2004-2006 

 2004 2005 2006 

Nettoomsättning 100 175 248 

 - i Sverige 100 119 144 

 - i övriga Norden 100 274 403 

 - i övriga Europa 100 486 871 

 - i Nordamerika 100 380 454 

 - i övriga världen 100 396 1047 

Tabell 1. Trendrapport för de olika försäljningsområdena 

Årlig tillväxtökning år 2004-2006 

 2004-2005 2005-2006 

Nettoomsättning 175% 142% 

 - i Sverige 119% 121% 

 - i övriga Norden 274% 147% 

 - i övriga Europa 486% 179% 

 - i Nordamerika 380% 119% 

 - i övriga världen 396% 264% 

Tabell 2. Tillväxtökning de olika försäljningsområdena 
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generella branschtillväxten för den svenska marknaden. Det kan även tänkas att det var på 

grund av den avtagande tillväxten i Sverige som lett till att Acne Jeans satsat tyngre på den 

internationella marknaden. Trots svag expansion är det dock viktigt att poängtera att den 

svenska marknaden utgjorde ca 80 % av den totala omsättningen 2004 och närmare 40 % 

2006. 

 

Den övriga nordiska marknaden förväntas följa samma trend som den svenska, men med en 

förskjutning i tiden. Detta grundar sig på den visade trenden samt att den svenska marknaden 

är väldigt närbesläktad med övriga norden. Utifrån detta bedöms denna marknad fortsätta 

växa men med en avtagande trend.   

 

De etappvisa ökningarna i omsättningen på den europeiska marknaden kan ses som resultatet 

av att Acne Jeans successivt etablerar sig på lokala marknader i Europa. Av trendrapporten 

går det att utläsa en kraftig omsättningsökning mellan 2004 och 2005. Något som delvis kan 

hänföras till satsningarna i Tyskland. Den europeiska marknaden har under trendperioden gått 

från att utgöra ca 7 % till en fjärdedel av den totala omsättningen.    

 

Den Nordamerikanska marknaden visar en stor tillväxt för att sedan avta markant. Detta under 

en period då Acne Jeans långsamt påbörjade sin etablering på denna marknad vilket framgår 

tydligt av att omsättningen endast utgjorde 2 % år 2004 och fördubblades två år senare. Det är 

först närmare två år efter trendperioden som Acne Jeans 

öppnat en egen butik på den Nordamerikanska marknaden. 

Därför görs bedömningen att kommande år kommer att 

visa en tydlig trend uppåt i och med fortsatta satsningar. 

Med tanke på att den Nordamerikanska klädesmarknaden i 

likhet med den europeiska har väldigt stor omsättning är 

Acne Jeans omsättningsandel på dessa marknader relativt 

liten. Det förväntas därför finnas tillväxtpotential på dessa 

marknader.  

 

Omsättningen i övriga världen visar på en jämn trend. Dock saknas det underlag för att Acne 

Jeans skulle ha tydliga expansionsmål utanför Nordamerika och Europa. Detta gör det svårt 

att tolka trenden men en gissning kan vara att det är en effekt av att finnas i ”rätt” 

Figur 3. Överblick av tillväxtnivå för de olika 
försäljningsområdena 
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sammanhang. Det vill säga att valet av strategiska etableringar i framförallt Paris har 

uppmärksammats i övriga delar av världen.   

 

4.1.3 Öresund investment 

 

För att se Acne Jeans ur ett helhetsperspektiv är det även viktigt att belysa deras största 

utomstående ägare Investment AB Öresund. Företaget har sitt ursprung inom 

sjöförsäkringsbranschen från slutet av 1800-talet men blev efter ett antal omorganisationer 

Investment AB Öresund och börsintroducerades 1962 på Stockholms fondbörs. Investment 

AB Öresund är ett investmentföretag som inriktar sig på förvaltningsverksamhet för att ge en 

god långsiktig avkastning för att uppfylla förväntningar från deras aktieägare och är i 

dagsläget börsintroducerade på First North. Öresund investerar främst i svenska noterade 

värdepapper och har värdetillväxt för sina aktieägare som främsta mål. För att uppnå detta mål 

har de som strategi att ha hög soliditet, låga förvaltningskostnader och en flexibel 

likviditetspolitik. I dem flesta investeringarna tar även Öresund en aktiv roll i styrelsen för att 

kunna öka förståelsen för företagen och branscherna samt för att kunna påverka strategiska 

beslut som gynnar företagsvärdet.  

 

Öresunds har ett antal kriterier för en investering, framför allt ska företaget ha en tydlig 

affärsmodell och god potential för tillväxt. Varje år får de in hundratals förslag på 

investeringar och är tvungna att sålla bort omkring 95 procent. Därefter kollar de närmare på 

dem företag som klarat gallringen vilket sedan resulterar i ca 0,5 procent av alla företag som 

de väljer att satsa på.  Några av Öresunds stora portföljebolag är HQ Bank, Avanza, Nobia, 

Industrivärlden, Volvo, Investor A, Skistar och Acne Jeans. Utav Öresunds totala 

portföljinnehav vid deras årsredovisning för 2007 utgjorde Acne Jeans endast 1,1 %. 

Företagets ledning består av Vd Stefan Dahlbo, vice ordförande Mats Qviberg och 

styrelseordförande Sven Hagströmer.59  

 

Öresund gick in i Acne Jeans 2006 och köpte 20 procent av ägandet för 70 miljoner kr.60 

Öresunds Vd Stefan Dahlbo tog plats som styrelseordförande i Acne Jeans och kom överens 

att om Öresund skulle vara ett aktivt stöd i strategiska och finansiella beslut men att Acne 

Jeans skulle ha huvudansvaret för bolaget. Inga krav om utdelning uttalades eftersom de 

                                                
59 Investment AB Öresund Årsredovisning 2007 
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ansåg att bolagets värde på lång sikt var att prioritera, och därför bör vinster återinvesteras 

istället. 61 Att målet med investeringen förr eller senare skulle leda till en börsintroduktion 

klargjordes tydligt redan från en början. Stefan Dahlbo ansåg att 2007 års ”modeyra” hade 

varit ett bra noteringstillfälle men menar att de var i fullt arbete med att ta Acne Jeans till 

nästa steg.62 

 

Det var av flera anledningar till varför Öresund valde att gå in i Acne Jeans. En av dessa 

avgörande faktorer var att Öresund fann Acne Jeans innehåll intressant, samspel mellan 

kreativitet och kommersialism som bygger upp företaget. Öresund ansåg även att det var 

viktigt att det fanns ett stort finansiellt tänkande inom företaget vilket har stor betydelse om de 

ska bygga upp ett företag. Enligt Thörnberg, investeringsansvarig på Öresund, är det lyckade 

samarbetet mellan Acne Jeans Vd Mikael Schiller och designer Jonny Johansson som 

möjliggjort företagets succé. Öresunds plan har alltid varit att finnas som stöd för Acne Jeans 

men de har aldrig haft för avsikt att styra bolaget då de känner att de har klarat av det bra 

hittills. Det stora förtroendet för Acne Jeans underlättar också kontrollarbetet av 

verksamheten. Dahlbo menar att huvudorsaken till det stora förtroendet beror på att Öresund 

sågs som en önskvärda samarbetspartner. Hade de inte varit önskvärda hade situationen lätt 

kunnat se annorlunda ut. ”Den dag du känner att du inte litar på någon, då måste du sätta in 

andra grejer. Det går aldrig att ersätta formell kontroll med bara förtroende”.63 

 

Acne Jeans vill gärna lyfta fram hur deras klädesverksamhet växte fram som en slump. Något 

som inte framstår som lika självklart med tanke på företagets bakgrund inom marknadsföring. 

I likhet med andra modeföretag så hade Acne Jeans till en början störst fokus på det kreativa 

vilket ledde till att det var nära att gå under. Tack vare att även den affärsmässiga aspekten 

inarbetades har företaget kunnat vända nedgång till att bli ett företag med stor potential. De 

etableringar som hittills skett i delar av Europa men främst i Nordamerika har varit 

strategiska placeringar på modekartan. Men taktiska platser som New York, Paris och Berlin 

har de byggt upp en grund för en fortsatt expansion och har många potentiella 

marknadsandelar att ta över.    

                                                                                                                                                   
60 Börsen får vänta på Acne, http://www.e24.se/branscher/konsumentvaror/artikel_156649.e24 
61  Maré, P & Welldenberg M (2007)  Acne Jeans och Öresund 
62 Börsen får vänta på Acne, http://www.e24.se/branscher/konsumentvaror/artikel_156649.e24 
63  Maré, P & Welldenberg M (2007)  Acne Jeans och Öresund 
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4.2 Strategiskanalys 

 

4.2.1 Risker inom verksamheten 

 

Det finns en mängd olika risker som påverkar Acne Jeans verksamhet. I likhet med andra 

företag som har haft och förväntar tillväxt ställs stora krav på bolaget och dess ledning för att 

kunna hantera expansionen.64 Det är särskilt vikigt att företaget har ett god operativ och 

finansiell struktur såväl som en affärsplan för att effektivt kunna växa. Acne Jeans har 

omkring 2006 byggt om sin struktur för att kunna expandera på ett mer kontrollerat sätt och 

bedöms ha goda förutsättningar för att kunna hantera den ökade tillväxten. Även om de har 

uttalat att det inte har en konkret affärsplan ter det som att många val är genomarbetade och 

att det indirekt finns en affärsplan.  

 

Vid en expansion är det även viktigt att se till tillväxtmöjligheterna gällande återförsäljare och 

distributörer som samarbetar med Acne Jeans. Om det inte går att växa genom återförsäljare 

och egna butiker hindrar det tillväxten. 65 Med avseende på att företaget har kunnat placera sig 

i välrenommerade återförsäljare såväl som öppnandet av egna butiker i deras expanderande 

marknader banar det för att de även där har möjlighet till fortsatt expansion. Men det är även 

värt att poängtera att det inte finns någon garanti för fortsatt samarbete med rådande 

återförsäljare.     

  

Det är viktigt att bevara och odla fram kunnig personal inom ett företag för dess fortsatta 

existens. Det finns tydliga indikationer på att Acne Jeans är beroende av vissa nyckelpersoner 

såsom Jonny Johansson och Mikael Schiller. Det är därför av stor vikt att behålla dem för att 

kunna fortsätta växa. Då de både i dagsläget är stora delägare finns det goda incitament för att 

de kommer att stanna inom företaget. Men då det finns en risk att dessa nyckelpersoner 

minskar sitt ägande vid till exempel en börsintroduktion behöver Acne Jeans nyrekrytera 

personer för att kunna minska beroendet. 66 

 

En stor faktor som påverkar Acne Jeans resultat är modetrender där design, kvalité och pris 

spelar stor roll. Företagets förmåga att positionera sig i detta sammanhang är av största 

                                                
64 Odd Molly prospekt 
65 WESC prospekt 
66 Odd Molly prospekt 
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betydelse. En missbedömning av trender kan leda till en kraftigt minskad efterfrågan.67 

Eftersom trender kan svänga snabbt är även företagen i behov av att få ut kollektioner snabbt 

på marknaden. Därför måste produktionsprocessen från en skiss till en färdig produkt redo för 

försäljning gå effektivt.68 Acne Jeans arbetar dock för att undvika att vara ett märke som 

endast följer aktuella trender och försöker skapa en klassisk känsla. Det är något som tiden får 

visa men det verkar om att de är på god väg med tanke på att en utav de första jeansen de 

tillverkade fortfarande är en storsäljare.69 Det finns dock en risk i att deras varumärke kan 

komma att kopieras då många klädesföretag i de lägre prissegmenten inhämtar mycket 

inspiration från företag i de högre.  

 

4.2.2 Ekonomiska risker  

 

Förutom de risker som är direkt förknippade med verksamheten finns även ekonomiska risker. 

Konjunkturen är en utav dessa och har en stor påverkar på all konsumtion och således även 

efterfrågan på klädeshandeln. Acne Jeans verkar på många geografiska marknader och kan på 

så sätt kompensera för lokala konjunkturförändringar men de makroekonomiska 

förhållandena utgör trots allt en väsentlig risk för företaget. Nära besläktad med 

konjunkturrisker finns även ränta- och valutarisker. En framtida räntehöjning kan påverka 

företagen negativt då en viss del av kassaflödet går till betalning av räntor. Detta kan vara en 

faktor som påverkar företagets möjligheter till att investera och utveckla företaget inom nya 

projekt. Valutariskerna är även en baksida med att verka på flera geografiska marknader. 

Mycket av försäljningen och inköp påverkas av förändringar i valutakurser och kan vara svåra 

att skydda sig mot. 

 

Det som är typiskt för relativt nya modeföretag är behovet av externt kapital. Det är då 

nödvändigt att samla in mer kapital genom uppköp, riskkapital eller en börsintroduktion.70 

Acne Jeans har tagit sig förbi sin mest kritiska period och har sedan två år tillbaka riskkapital 

från Öresund AB vilket tyder på att det inte är i kritiskt behov av extern finansiering. Men i 

takt med att företaget växer och för att lättare kunna hantera eventuella finansiella risker finns 

ett visst behov av ytterliga kapital i framtiden. Ett behov som eventuellt kan tillgodoses vid en 

börsintroduktion.   

                                                
67 Björn Borg prospekt 
68 WESC prospekt 
69 Svenska Dagbladet, 2008-02-02 
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En annan vanligt förekommande risk inom klädesbranschen är risken att utsättas för utebliven 

betalning vid försäljning av sina produkter till kunder, vilket kan försätta företagen i en svår 

ekonomisk situation. Detta är ett problem som tidigare har belastat Acne Jeans. Men sedan en 

tid tillbaka har de övergått till att inte leverera innan betalning.71  

 

Det är inte alltid lätt att planera produktionen till efterfrågan. Om företaget tvingas hålla i ett 

varulager som de inte lyckas sälj utsätts företaget för en risk i och med att företaget inte får in 

likvida medel till kassan.72 Detta är en riskfaktor som Acne Jeans har hanterat genom att ha 

outlet-butiker såväl som säsongsutförsäljningar.  

 

I takt med att Acne Jeans expanderar internationellt ökas deras påverkan av handels- lagar och 

avgifter. När leverantörerna finns utanför EU: s gränser tillkommer det tullavgifter. För vissa 

länder inom EU krävs det även import och exportlicenser för att handla med leverantörer. I 

USA som Acne Jeans har stor fokus på att etablera sig i finns det importkvoter som begränsar 

mängden textilvaror från en del ursprungsländer. Om Acne Jeans i allt för hög grad är 

beroende av sina leverantörer utsätts de för en risk ifall inköpskostnader höjs som en följd av 

möjliga handelsrestriktioner, kvotbegränsningar och höjda tullavgifter.73 

 

                                                                                                                                                   
70 Odd Molly prospekt 
71 WeSC prospekt 
72 Odd Molly prospekt 
73 WESC prospekt 
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4.3 Branschanalys 

 

4.3.1 Nuvarande konkurrenter  

 

Det går att se Acne Jeans konkurrenssituation utifrån olika perspektiv då det finns 

konkurrenter både inom försäljningen av jeans och inom försäljningen av övriga klädesplagg. 

Dock menar Acne Jeans att jeansen är i fokus för företaget. 

 

”Jeansen är ju det viktigaste plagget i garderoben. Det är där mest energi finns och jeansen 

uteslutande vår utgångspunkt när vi skapar. Vi pratar ofta om en jeanssjäl.”74 Chefsdesigner 

Johnny Johansson 

 

Konkurrensen är skild beroende på vilken marknad som undersöks. Närmare 60 procent av 

Acnes Jeans försäljning sker just utomlands.75 Alla marknader har unika 

konkurrensförhållanden men bedömningen kan ändå göras att de svenska förhållandena 

snarlikt speglar situationen på samtliga marknader.  

 

I Sverige har Acne Jeans vuxit under en längre tid och har nu nått sin mognadsfas. 

Internationellt har företaget betydligt mer kvar att hämta och befinner sig i den första hälften 

av tillväxtfasen. De har tagit sig in på de marknader där de inom en rimlig tidshorisont är 

aktuella och befinner sig där i varierande skeden i tillväxtstadiet. Det är främst internationellt 

som Acne Jeans tros kunna växa och ta över marknadsandelar trotts tuff konkurrens. Men 

eftersom modebranschen kännetecknas av hög tillväxttakt så behöver företagen inte 

nödvändigtvis växa genom att ta marknadsandelar från varandra. 76 

 

 ”Nu har det gått bra för oss så länge att jag väntar mig dålig kritik i Sverige. Det är bara att 

ta på sig hockeyhjälmen och göra sig beredd. Men parallellt med att vi sågas här hemma tror 

jag att Acne Jeans kommer nå stora internationella framgångar.”77
 Chefsdesigner Johnny 

Johansson 

 

                                                
74 Acne:s Jonny Johansson, http://manolo.se/2007/05/16/modesveriges-maktigaste-person-jonny-johansson/ 
75 Acne Jeans årsredovisning 2006 
76 Porter, M (1983) Konkurrensstrategi : tekniker för att analysera branscher och konkurrenter 
77 Veckans Affärer. 2006-10-25  
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Konkurrensen är stor inom modebranschen som består både av stora välkända företag som 

små uppstickare. Stora företag har större möjligheter till att anpassa verksamheten till 

efterfrågan och med sina stora kapitalresurser skapa större varumärkeskännedom genom 

marknadsföring och design. Konkurrensen kan leda till prispress och minskande 

marknadsandelar. 

 

Konkurrensen har ökat speciellt inom lågkostnadssegmentet där kanske främst H&M och 

Zara gått i täten. En stark uppstickare som på senare år har kunnat konkurrera inom 

lågprissegmentet är Cheap Monday. Men det har även börjat gå att se en prispress som sker 

via andra försäljningskanaler såsom stormarknader, lågprisbutiker och internet.  

 

På den svenska marknaden konkurrerar Acne Jeans med lokala och internationella 

jeansmärken såväl som både dam- och herrklädesmärken. Vid en närmare titt på den svenska 

jeansmarknaden är de största konkurrenterna på jeansförsäljning Levi’s, Lee, Diesel, 

Wrangler, Evisu, Replay, Nudie, Pace och April 77.78 Men för att veta vilka de direkta 

konkurrenterna är det viktigt att förstå hur Acne Jeans profilerar sig.  

 

Acne Jeans är ett företag som föredrar att gå sina egna vägar framför att stirra sig blinda på 

vad konkurrenterna gör. 

 

”Allt för många är likriktade, sneglar ängsligt på varandra och kör i samma trendbanor som 

alla andra.”79
 Chefsdesigner Johnny Johansson 

 

Kläderna befinner sig i mellanprissegmentet, ett segment där företagen försöker erbjuda 

kunden något som kunden upplever unikt i form av design, kvalité och inte minst starka.80 

Acne Jeans har ett särskiljande sätt att profilera och marknadsföra sig vilket leder till att 

endast ett fåtal av modeföretagen kan ses som direkta konkurrenter inom samma segment.  

Utifrån detta konkurrerar Acne Jeans inte direkt med företag som befinner sig i låg- eller 

högprissegmentet inte heller med företag som erbjuder särskiljande design och värden 

gentemot Acne. Lokalt finns det några direkta konkurrenter för att nämna några: Whyred, 

Filippa-k, Tiger, J-lindeberg, Hope, 5th Avenue Shoe Repair och Velour. Men det finns även 

                                                
78 Resumé 2007-08-16 
79 Veckans Affärer, 2006-10-25  
80 WeSC prospekt 
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internationella modeföretag som konkurrerar på samma nivå som till exempel Bruuns Bazaar, 

Dior, och Armani. 

 

Modeföretag som väljer att lägga sig i det mellersta prissegmentet är något som har blivit en 

trend för svenska modeföretag dem senaste åren. Göran Sundberg som 2006 gjorde den 

statliga utredningen Mode Svea om den svenska mode industrin berättar  

 

”När jag var ny i gemet och åkte till Paris för 20 år sedan fanns det i princip ingenting i 

mellanskiktet. Det fanns billighetskedjor å ena sidan och så fanns de stora modehusen å 

andra sidan. Nu finns det jättemånga varumärken som ligger mitt emellan. Internationellt går 

också utvecklingen mot mer mode i mellanskiktet.” 81 

 

Mellanskiktsbolagen menar ofta att de har som strategi att inte konkurrera med pris utan 

genom design, kvalité och varumärke för att kunna skilja sig från lågprissegmentet. Men 

dessa faktorer kan snarare ses som effekten av just priskonkurrens.  

 

4.3.2 Etableringshot 

 

Branschen hotas ständigt av nya etableringar, både från stora affärskedjor som expanderar  

och små uppstickare såsom Julian Red, Nakkna och Our legacy. Listan kan göras lång och det 

kan vara värt att poängtera mängden konkurrenter både av etablerade jättar och hungriga 

mindre företag. Men det är många av dem yngre företagen som inte överlever dem första åren. 

 

För att etablera sig som modeföretag så krävs, förutom en unik affärsidé och en god 

affärsplan, ett starkt kapital bakom sig. Många av dem nya modeföretagen klarar inte att 

hänga kvar i branschen mer än 2-3 år för att de brister i det finansiella. Det krävs en god 

affärsplan för att hålla företaget i liv i det hårda klimatet. Klädföretagen har även behov av 

finansiellt kapital då företagen utsätt för hårda ekonomiska påfrestningar i det tidiga stadiet. 

En lösning till problemet kan vara att ta in externt kapital i form av riskkapital, vilket också 

blivit allt vanligare dem senaste åren. 82 

 

                                                
81 Affärsvärlden, 2008-02-01 
82 Mode svea - en genomlysning av området svensk modedesign 2006-08-17 
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4.3.3 Hot från ersättningsprodukter 

 

Kläder har inget direkt substitut i och med att det inte går att finna någon produkt som kan 

ersätta kläderna för att uppfylla samma funktion. Men mode och kläder handlar idag mer om 

att uppfylla ytligare behov såsom fåfänga, stil, åsikter och status än att uppfylla basbehovet av 

att skydda och värma kroppen.83 Med det resonemanget kan kläder som uppfyller många 

ytligare behov jämföras med i stort sätt alla kommersiella produkter som uppfyller samma 

behov, och därmed också bedömas indirekt som substitut. En klädeskonsument kan lika gärna 

lägga pengar på nya solglasögon eller en ny mobil som kläder för att till exempelvis visa sin 

status. 

  

4.3.4 Leverantörernas förhandlingsstyrka 

 

Dem flesta modeföretagen, liksom Acne Jeans, har ingen egen produktion utan är bundna till 

leverantörer som producerar deras produkter. I vissa fall kan det även vara så att endast 

enskilda leverantörer kan erbjuda det företaget efterfrågar. Detta påverkar givetvis Acne Jeans 

på det sättet att leverantörerna får större förhandlingsstyrka.  Men allt fler börjar samtidigt 

vända sig till Asien, där leverantörer kan producera god kvalité till ett lågt pris. Detta sätter 

givetvis press på övriga leverantörer i Europa som därmed inte vågar pressa priserna högre än 

vad de redan är. Acne Jeans har i framtiden en god förhandlingssitts här då de kan begära ett 

lägre pris eller byta leverantör.  

 

Acne Jeans saknar i dagsläget en så kallad uppförandekod som styr valet av producenter och 

leverantörer ur ett etiskt perspektiv.84 Men enligt uppgifter från intervjuer så finns 

leverantörerna för jeans i Italien. Vad gäller de övriga produkterna uttrycker chefsdesigner 

Jonny Johansson det enligt följande: 

 

”… Det är också en fråga om att hitta rätt tillverkare. Vi arbetar jätte noggrant med olika 

länder för att få det allra bästa i kvalité. Därför har vi leverantörer i olika länder; Spanien är 

bäst på skor och Hong Kong är starka på stickat.” 85 

 

                                                
83 Chaplin, N & John, R,  (2005), The Development of Self-Brand Connections in Children and Adolescents 
84 Rapport 2 nio modeföretag, http://www.renaklader.org/material/rapport-2-nio-modeforetag 
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4.3.5 Kundernas förhandlingsstyrka 

 

Köparnas förhandlingsstyrka mot Acne Jeans är relativt liten. Kunder som köper kläder i 

mellanprissegmentet prioriterar varumärken som de kan relatera till inom prisnivån. Kunderna 

påverkar idag inte Acne Jeans prissättning. Det finns en fara att allt fler kunder i framtiden 

vänder sig till det lägre prissegmentet vilket kan medföra att de är tvungna att sänka sina 

priser. 

 

Företags etik och miljöpåverkan har blivit allt mer uppmärksammad. Konsumenternas 

medvetenhet har påverkat många branscher och styrt företagens politik. Detta är något som 

även går att tyda i klädesbranschen då till exempel H&M numera även har ekologiska 

kläder.86 Acne Jeans har ännu ingen policy för etik och miljö men det kan vara något de blir 

tvungna att ta fram som följd av kundernas påtryckningar. 

 

4.3.6 Klädesmarknaden  

 

 
Figur 4. Fördelning av den globala försäljningen 

 

En viktig del i analysen av Acne Jeans är att tydliggöra hur marknaden som företaget verkar 

på ser ut. Marknaden för mode och kläder har växt fram i takt att människors levnadsnivå har 

ökat. I dag finns det en väldigt köpstark medelklass med hög levnadsstandard som efterfrågar 

ett större utbud av varumärken i det mellanprissegment som Acne placerat sig i. 

                                                                                                                                                   
85 Guldknappen till ACNE Jeans, http://www.qx.se/3050/guldknappen-till-acne-jeans 
86 Hennes & Mauritz årsredovisning 2006 
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Vid en första överblick på den globala marknaden för kläder visar en undersökning från 2006 

gjord av det oberoende undersökningsföretaget Euromonitor att marknaden är värd cirka 800 

miljarder USD. Då hade marknaden haft en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 5 % under de 

fem senaste åren. Dessa år innefattar visserligen en allmänt god världsekonomi men tillväxten 

förväntas fortfarande öka med 2,6 % fram till 2011.  

 

Sett enbart till den europeiska marknaden där Acne i dagsläget har sin största andel var 

försäljningen 271 miljarder USD under 2006. Större delen av försäljningen kom då från 

Västeuropa som utgjorde hela 88 % av marknaden. Den Europeiska marknaden växer 

snabbare än den Nordamerikanska med en tillväxttakt på 8,1 % jämfört 1,9 %. Mycket av den 

europeiska tillväxten står dock Östeuropa för, en marknad där Acne Jeans ännu inte etablerat 

sig.  

 

Men marknaden i USA ses av Acne Jeans och andra klädesföretag som den viktigaste 

marknaden. Dels för att det finns en stor potential i att expandera i ett stort konsumtionsland 

som USA men också eftersom det är den marknad som har störst inflytande på andra 

marknader vad gäller trender och mode. Den Nordamerikanska marknaden är nästan lika stor 

som den Europeiska med en försäljning på 238 miljarder USD under 2006. Detta under en tid 

när det rått osäkerhet i den amerikanska ekonomin, något som även påverkar deras prognos 

med en genomsnittlig tillväxttakt med 1,1 % de kommande tre åren.  

 

På Acnes Jeans hemmamarknad i Sverige har tillväxten varit ovanligt stark under 

mätperioden då den växte med 9,4 % i årlig genomsnittstillväxt. Detta förklaras främst som en 

effekt av att den svenska ekonomin som helhet haft en bra utveckling och marknaden 

förväntas öka med 3,8 % per år fram till 2011.87  

 

  

 

                                                
87 WeSC prospekt 
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5. Värdering 

 

Kapitlet beskriver värderingen av Acne Jeans och är indelad i kassaflöde- och 

relativvärdeing för att sedan jämföra resultatet mellan de båda värderingsmåtten. 

 

 

5.1 Kassaflödesvärdering 

 

För att kunna göra en så god kassaflödesvärdering som möjligt gäller det att med hjälp av 

analysen forma prognoser över Acne Jeans verksamhet. Som utgångspunkt för skapandet av 

prognoserna är historiska genomsnitt från årsredovisningar. Nedan följer en sammanställning 

över intresseposterna från de fem senaste åren. 

 

 

Historik       

 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 medel 

Omsättningstillväxt 32% 176% 149% 76% 43% 108% 

Kostnadsprocent (rk/oms) 96% 82% 87% 89% 89% 88% 

Avskrivningsprocent (av IB AT) 41% 44% 20% 21% 15% 28% 

Skatt 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

Utdelningsandel 34% 28% 97% 56% 39% 51% 

Tillgångarnas andel av 

omsättning 
43% 54% 45% 41% 43% 45% 

Lagrets del av omsättning 10% 15% 16% 10% 10% 12% 

Kundfodringarnas del av 

omsättning 
11% 24% 19% 20% 16% 18% 

Korta skulders del av 

omsättning 
12% 28% 21% 23% 23% 22% 

Likvida medel del av omsättning 7% 12% 6% 4% 6% 7% 

       

Tabell 3. Historisk översikt av intresseposter 
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Med de historiska siffrorna i åtanke översätts sedan analysen till prognoser för varje post. 

Posterna har prognostiserats enligt följande för normalåret:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Prognos för intresseposter 

 

Det finns två sätt för ett företag som Acne Jeans att öka sin tillväxt. Det går antingen att växa i 

takt med att branschen växer eller att ta nya marknadsandelar. I många av de länder som Acne 

Jeans idag finns börjar tillväxten avta, men de söker sig in på nya marknader där de förväntas 

ta marknadsandelar. Därför anses potentialen för att växa utomlands som positiv. Acne Jeans 

historiska genomsnittliga omsättningstillväxt under perioden är 108 % men företaget har gått 

från att vara litet till mellanstort och därför förväntas den procentuella tillväxten avta. Detta 

eftersom den ökade omsättningen som de internationella satsningarna ger inte procentuellt 

påverkar omsättningen i lika stor grad som tidigare. Omsättningstillväxten har därför bedömts 

sjunka maringällt med utgångspunkt från de senaste redovisningssiffrorna för att därefter dala 

successivt mot det oändliga värdet på 8 %. Det eviga värdet är en kombination av den globala 

tillväxttakten för kläder och utökade marknadsandelar.  

 

Företagets kostnadsprocent som är rörliga kostnader i förhållande till omsättningen förväntas 

följa det tidigare genomsnittet. Normalt kan det förväntas en viss förbättring i 

kostnadsprocenten på lång sikt, därav har det eviga värdet sänkts med en procentenhet. En 

egen produktion skulle ge stordriftsfördelar men då Acne Jeans inte har några uttalade planer 

för detta finns ingen grund för att förvänta stordriftsfördelar.    

Prognos normalåret        

  1 2 3 4 5 6 ∞  

Omsättningstillväxt 41% 39% 37% 30% 25% 20% 8% 

Kostnadsprocent (rk/oms) 88% 88% 88% 88% 88% 88% 87% 

Avskrivningsprocent (av IB AT) 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

Skatt 28%  28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

Utdelningsandel 39% 39% 39% 39% 39% 39% 50% 

Tillgångarnas andel av omsättning 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 

Lagrets del av omsättning 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Kundfodringarnas del av omsättning 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

Korta skulders del av omsättning 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 

Likvida medel del av omsättning 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Genomsnittlig räntekostnad långa lån 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
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Avskrivningsprocenten, andelen avskrivningar av anläggningstillgångarna antas vara 

konstant baserat på de historiska värdena såväl som skatt.   

 

Med utgångspunkt från de tidigare värdena förväntas utdelningsandelen minska på grund av 

att Acne behöver återinvestera för att fortsätta sin internationella expansion. Detta med 

utgångspunkt från att delägaren Öresund anser att vinsten kommer till användning för ökad 

tillväxt. Utifrån det senaste värdet på 39 % från den period som Acne påbörjat sin expansion 

bedöms det motsvara den andel av utdelningen som är nödvändig för en fortsatt tillväxt. I takt 

med att företagets expansion avtar kommer utdelningen öka och det eviga värdet bedöms vara 

närmare det historiska genomsnittet, 50 %. 

 

Tillgångarnas andel av omsättningen prognostiseras till att vara konstant i enlighet med 

tidigare värden. Anledningen är att tillgångarna bör öka i samma takt som tillväxten, något 

som även de historiska siffrorna visar.  

 

Lagrets del av omsättning har de två senaste åren visat på en stabilisering av lagret. Acne 

Jeans kontrollerar risken med ett för stort lager genom att bedriva outlet-butiker och 

säsongsutförsäljningar. Därför antas värdet vara konstant 10 %. 

 

De kvarvarande posterna antas vara konstanta i enlighet med det historiska genomsnittet. Det 

finns inga grunder för att göra någon annan bedömning.  

 

5.1.1 Kassaflödesvärdet  

 

För att kunna genomföra en kassaflödesvärdering har prognoserna omvandlats till framtida 

värden i företagets resultat- och balansräkning. Detta har gjorts genom en så kallad Pro-forma 

modell som sedan har varit underlag för kassaflödesberäkningen som diskonteras till 

nuvärden.88 

 

För att hantera osäkerheten för prognoserna har de även gjorts två ytterligare scenarion då 

tillväxten justerats med ±10%. Detta resulterar i dessa tre diskonterade företagsvärden: 

                                                
88 se bilaga 2 
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Scenario Diskonterat Kassaflöde 

- 10% 1 786 Mkr 

Normalåret 2 282 Mkr 

+ 10% 2 952 Mkr 

Tabell 5. Värdet vid kassaflödesvärdering 

 

Som framgår av tabellen ovan så får 10 % skillnad i tillväxt en markant förändring i värdet. 

Företagsvärdet skulle alltså utifrån kassaflödesberäkningen vara mellan 1,79 och 2.95 

miljarder kronor med en relativt liten skillnad i tillväxt. 

 

5.2 Relativvärdering 

 

Utöver kassaflödesvärdering brukar analytiker även kombinera resultatet med en 

relativvärdering. De kandidater som ansetts bäst lämpad är: Odd Molly, WESC och Björn 

Borg. Nedan följer en kort presentation av företagen. 

 

Odd Molly 

Klädesföretaget grundades år 2002 av Per Holknekt, kreativ chef, och Karin Jimfelt-Ghatan, 

designer. Odd Molly har sedan starten haft otroliga framgångar och har mer än dubblat sin 

omsättning varje år. I juni 2007 togs företaget till en ny nivå då det börsintroducerades. Sedan 

dess har aktien stigit som en raket. Idag har företaget återförsäljare på 1400 ställen i 33 länder 

runt om i världen och omsatte130 miljoner kronor år 2007.89 Till skillnad från många andra 

modeföretag så har Odd Molly inte tagit in några riskkapitalister. Bolaget ägs av flera små 

ägare. 

 

Odd Mollys kläder vänder sig enbart till kvinnor och kan placeras i det övre 

mellanprissegmentet. Målgruppen är självsäkra och egensinniga moderna kvinnor som vill 

synas och ha kvalité. Priserna på kläderna har stigit varje år och de planerar att göra märket 

ännu lyxigare. 90 

 

                                                
89 Odd Molly – en tjej att räkna med, http://www.kunskapspriset.se/webpages/2008/reportage_odd_molly.jsp 
90 Odd Molly årsredovisning 2006   
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Odd Molly växer ständigt och håller för tillfället på att expandera i USA. Planer finns även på 

att öppna egna butiker som ett ytterligare steg i framtidsplanerna. Samtidigt är de tvungna att 

tygla tillväxten och tacka nej till flera återförsäljare som är intresserade att sälja deras 

kläder.91 Detta eftersom de inte vill urvattna varumärket utan behålla det unika och magin 

med kläderna. ”Man vill fortfarande vara lite udda och inte för stora”. Något både företaget 

och kunderna tjänar på enligt Vd Christina Tillman.92 

 

WESC 

WeSC som står för we are the superlative conspiracy grundades 2000 av sex personer inom 

skateboardkulturen men ägs idag till störst del av Novax och investeringsfonden Nove 

Capital. Wesc börsintroducerades  i maj 2008 och är idag värderat till 300miljoner kronor. 

Företaget designar, säljer och marknadsför kläder inom den högre mellanprisnivån i det 

växande segmentet gatumode. Kläderna produceras på förorder och de arbetar främst med 

fristående distributörer för att minska risker och kostnader. 93 

 

WeSC har rötter inom skateboardkulturen arbetar mycket med att nå ut och identifiera sig 

själva med sin målgrupp som dem kallar för ”intellektuella slackers”. WeSC marknadsför sitt 

varumärke med så kallade ”we-aktivister” som är framgångsrika och karismatiska personer. 

Dessa personer kan vara allt från artister till professionella idrottsutövare som skejtare och 

snowboardåkare och fungerar som ambassadörer åt varumärket. Ett exempel på att företaget 

lyckats med att bygga ett starkt varumärke för sin målgrupp är att kända företag så som 

Adidas, Nokia och Pepsi valt att samarbeta med dem.94 

 

Bolaget har haft några svåra år bakom sig på grund av höga kostnader av en kraftig USA-

expansion vilket resulterade i dålig lönsamhet flera år i rad och tog in riskkapitalister för att 

förstärka företaget finansiellt. 95 Företaget har idag försäljning i 22 länder, 13 konceptbutiker 

och 1500 återförsäljare och omsatte det brutna räkenskapsåret 2007/2008, 214 miljoner 

kronor. Planerna för framtiden är att expandera på befintliga och nya marknader. Målen är 

                                                
91 Sydsvenska dagbladet, 2008-02-06 
92 Odd Molly – en tjej att räkna med, http://www.kunskapspriset.se/webpages/2008/reportage_odd_molly.jsp 
93 WeSC till first north, http://www.bolagsfakta.se/pressreleaser____608.aspx 
94 WeSC Årsredovisning 2006 
95 Dagens Nyheter, 2008-04-14  
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också att gå över till egen produktion i dem största marknaderna, öppna fler konceptbutiker 

och att utveckla nya produkter. 96 

 

Björn Borg 

Modeföretaget har fått sitt namn efter den svenske tennislegenden men drivs sedan 1997 av 

bolaget Björn Borg (som tidigare hette World Brand Management) vilka äger rätten att sälja 

produkter under varumärket. Underkläder var länge företagets enda inkomstkälla men nu 

ingår även kläder, skor, glasögon, väskor och parfym i sitt produktsortiment som visat fina 

tillväxtsiffror den senaste tiden. Produkterna erbjuder hög kvalité och design och positionerar 

sig i det övre mellanprissegmentet.97 

 

Företaget har haft en enorm tillväxt dem senaste åren och aktien har legat i toppen av dem 

som stigit mest. Företaget börsintroducerades 2004 till ett aktiepris på 4,25 kronor och var 

som högst under 2007 upp mot 150kronor. Försäljningen uppgick 2007 till 2,2 miljarder 

kronor och företaget är idag värderat till 1,6 miljarder.98 

 

Björn Borg utgår från en affärsmodell som innebär att verksamheten består av ett nätverk av 

produktbolag och distributörer som ingår i koncernen eller som bedrivs som ett fristående 

bolag. Nätverket minskar dem finansiella riskerna och underlättar expansionen på andra 

marknader. Björn Borg är aktiva främst på den europeiska marknaden och försäljningen är 

störst i Sverige och Holland. Målet är att expandera på dem befintliga marknaderna och 

etablera sig på tre till fem nya marknader inom dem närmaste åren genom nya konceptbutiker 

och nya produktområden.99 

 

 

För att på ett överskådligt sätt se likheter och skillnader mellan de jämförande företag och 

Acne Jeans kan det vara intressant att se företagen intresseposter i relativa mått. 

                                                
96 WeSC årsredovisning 2006 
97 Björn Borg årsredovisning 2006 
98 Aktuellt börspris 2008-05-25 
99 Björn Borg årsredovisning 2006 
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 "Common Size" Balansräkning 2006  

  Acne Odd Molly Björn Borg AB WESC 

Tillgångar     

Inventarier 5,4% 9,5% 4,5% 13,5% 

Varulager 27,2% 13,7% 15,6% 20,0% 

Kundfodringar 48,8% 33,4% 30,1% 57,1% 

Kassa 17,5% 31,8% 42,1% 6,5% 

Förutbetalda kostnader 1,1% 11,5% 7,8% 2,9% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

          

Skulder och Eget kapital     

Leverantörsskulder 32,0% 10,7% 7,2% 24,8% 

Skatteskulder 5,2% 15,0% 6,0% 0,0% 

Förutbetalda intäkter 3,9% 14,7% 7,6% 6,5% 

Långfristiga skulder 0,0% 0,8% 39,3% 11,7% 

Aktiekaptal 0,2% 1,3% 2,5% 1,2% 

Övrigt bundet kapital 25,0% 21,5% 17,1% 31,0% 

Årets resultat 33,7% 36,0% 20,4% 24,8% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Totala tillgångar,tkr   111 076          4 702        348 576        72 296      

Tabell 6. Balansräkningsandelar i företagen 

 

Som framgår av tabellen är företagen snarlika på många poster. Men de är av intresse att 

analysera de olikheter som råder för att vidare kunna genomföra den relativa värderingen.  

 

Acne Jeans har störst andel varulager utav företagen. Det tyder på att de kanske inte hanterar 

risken med osålda varor på ett optimalt sätt. Men det kan vara svårt att uttala sig om 

varulagret utgörs av innevarnade, kommande eller tidigare kollektioner.  

 

WESC och Acne Jeans har störst andel kundfodringar något som tyder på hög försäljning och 

kanske kan vara en förklaring till båda företagens höga andel varulager. Dessa två företag har 

även minst andel kassa av sina tillgångar. Detta kan vara en effekt av att båda företagen 

investerar mycket av sitt kapital för att expandera. 

 

Acne Jeans har störst andel leverantörsskulder. Detta är ytterligare något som kan hänföras till 

företagets kraftiga tillväxt. 
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Det är värt att poängtera att Acne Jeans helt saknar långfristiga skulder en egenskap de delar 

med det betydligt större modeföretaget H&M. 100 Det kan finnas många anledningar till hur 

företag lägger upp sin kapitalstruktur. Men en förklaringsfaktor till att Acne Jeans inte är 

belånat är att de nyligen fick in färskt riskkapital vid 2006. 

 

Årets resultat utgör relativt stor andel för Acne Jeans och Odd Molly. Det kan vara svårt att 

direkt koppla det till lönsamheten när det endast är relativa andelar, men samtliga företag 

visar på liknande andelar.   

 

 

 

  “Common Size” Resultaträkning 2006 

  Acne Odd Molly Björn Borg AB WESC 

Intäkter     

Nettoomsättning 99,5% 99,8% 99,3% 98,4% 

Övriga rörelseintäkter 0,2% 0,0% 0,0% 1,1% 

Ränteintäkter 0,3% 0,2% 0,7% 0,4% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Kostnader     

Handelsvaror 57,9% 49,4% 63,1% 56,2% 

Övriga externa kostnader 25,3% 38,9% 20,5% 26,8% 

Personalkostnader 16,7% 10,3% 12,0% 14,7% 

Övriga rörelse kostnader 0,0% 0,7% 3,2% 0,0% 

Räntekostnader 0,1% 0,6% 1,1% 2,4% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Totala intäkter,kr   267 388 215       54 565 359       326 857 000       167 784 583     

Tabell 7. Resultatsräkningsandelar i företagen 

 

De olika företagen delar ungefär samma fördelning utav handelsvaror i förhållande till de 

totala kostnaderna. Jämfört med de andra företagen har Acne Jeans varken ovanligt höga eller 

låga kostnader för sina varor, något som visar på en normal kostnadseffektivitet för deras 

inköp. Däremot har Acne Jeans högst andel personalkostnader utav företagen. Detta kan vara 

en effekt av att företaget valt att lägga resurser på att få in så kompetent personal som möjligt. 

Men det kan även vara ett bevis för kostandsineffektivitet.  
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5.2.1 Relativvärdet 

 

Det finns en mängd olika relativa mått för att jämföra företag. Men då de representativa 

jämförelseföretagen är börsnoterade medan Acne Jeans är onoterat blir mängden nyckeltal 

begränsad. Det nyckeltal som är bäst för denna relativa värdering är vinstmarginal/omsättning 

(e/s). Det genomsnittliga e/s –talet har ställts i förhållande till börsvärdet för att på så sätt 

kunna uppskatta Acne Jeans börsvärde. 

 

 

Företag Börsvärde/vinstmarginal Företagsvärde 

Björn Borg  11 192 230 tkr   

Odd Molly  13 513 513 tkr   

WeSC  10 563 553 tkr   

Medel  11 756 432 tkr   

   

Acne     2 109 Mkr  

Tabell 8. Värdet vid relativvärdering 

 

Värdet av Acne Jeans utifrån en relativvärdering av företagen Björn Borg, Odd Molly och 

WeSC gav värdet 2,11 miljarder kronor. Ett företagsvärde som är högre än samtliga 

jämförelseföretag. Det är något som kan vara en återspegling av problemet med att finna 

lämpliga företag att jämföra Acne Jeans med.  

 

                                                                                                                                                   
100 Hennes & Mauritz årsredovisning 2006 
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5.3 Jämförelse med andra företag  

 

Det kan vara svårt att bedöma tillförlitligheten av det beräknade värdet. För att få perspektiv 

på företagsvärdet jämförs det med liknande företag.  På grund av bristen av antalet företag 

som är nya klädesföretag på aktiemarknaden anses samma företag som använts vid 

relativvärderingen vara tillräckligt representativa för en jämförande värdering. 

 

Nedan presenteras de jämförande företagens nyckeltal samt vad de beräknade företagsvärdena 

för Acne Jeans utifrån kassaflödes- och relativvärderingen blir uttryckt i nyckeltal. 

 

 

 

 

 

Tabell 9. Nyckeltal för jämförande företag 

 

Acne Jeans värde utifrån kassaflödesvärdering 

 Dålig Normal Bra 

Börsvärde 1 786 Mkr 2 282 Mkr 2 952 Mkr 

P/BV 51,2 65,4 84,7 

P/E 72,4 92,5 119,6 

P/S 7,0 8,9 11,5 

Tabell 10. Nyckeltal för Acne Jeans från kassaflödesvärdering. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 11. Nyckeltal för Acne Jeans från relativvärdering. 

 

Eftersom värderingsmåtten givit snarlika värden resulterar det i att även nyckeltalen blir 

likartade. Vid en jämförelse mellan nyckeltalen från de båda värderingarna och jämförelse 

företagen framgår en tydlig skillnad. Det olika framräknade värdena för Acne Jeans ger 

betydligt högre nyckeltal. Det är något som kan visa på felaktigheter i värdering. Men det kan 

 Odd Molly WeSC Björn Borg 

Börsvärde 488,92 Mkr 297,66 Mkr 1 608,63 Mkr 

P/BV 10,68 15,58 5,17 

P/E 15,09 67,60 15,14 

P/S 2,42 1,82 3,12 

Acne Jeans värde utifrån relativvärdering 

Börsvärde 2 109 Mkr 

P/BV 60,5 

P/E 85,5 

P/S 8,2 
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även vara så att Acne Jeans avsevärt skiljer sig mot de valda företagen, något som inte 

orimligt med tanke på att de andra företagen är börsnoterade. 

 

 Med utgångs punkt från att de framräknade värdena stämmer visar det på en starkare 

förväntan på Acne Jeans än jämförelse företagen, även utifrån det ”dåliga” scenariot. Detta är 

något som bekräftar den uppmålade bilden av Acne Jeans som ett tillväxt företag.  

 

Vid en jämförelse mellan de olika scenarierna från kassaflödesvärderingen och 

relativvärderingen framstår de normala kassaflödes som mest sannolikt.   
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6. Diskussion 

 

Under detta kapitel förs det analytiska resonemanget vidare med hjälp av det teoretiska 

underlaget. 

 

 

Acne Jeans är ett av flera framgångsrika svenska modeföretag som lyckats både på den 

svenska marknaden och på den internationella marknaden. De bakomliggande faktorerna till 

företagets framgång kan till stor del härledas till de nyckelpersoner som finns inom företaget. 

Företaget har alltid varit kreativt inom marknadsföring och design men det var först då de 

ekonomiska bitarna föll på plats som dem stora framgångarna kunde skördas. Detta har varit 

en avgörande faktor för att Acne Jeans har kunnat expandera och etablera sig på den tuffa 

klädesmarknaden.  Den svenska marknaden är relativt mättad och förväntas endast öka med 

branschtillväxten. Den svenska marknaden är dock tämligen liten i förhållande till den 

internationella marknaden som främst utgörs av den europeiska och amerikanska marknaden.   

 

På den internationella marknaden befinner sig Acne Jeans på ett tidigt stadium och det finns 

en stor potential för tillväxt. I och med företagets planerade expansion är det ett rimligt 

antagande att Acne Jeans kommer att fortsätta sin höga tillväxttakt ett flertal år framöver. 

Detta påverkar givetvis omsättningsökningen som antas öka successivt med expansionen. 

Omsättningstillväxten kommer dock att sjunka efter ett antal år, i och med att ökningen i 

omsättningen inte kommer att ge ett lika kraftigt utslag i tillväxttakten när den höjs varje år. 

Tillväxttakten som påverkas delvis av branschtillväxten bör ligga på ett evigt värde på ca 8 %. 

Ett värde som är en kombination av ökade marknadsandelar på de nyetablerade marknaderna 

samt den globala konsumtionstillväxten. 

 

Detta göra att Acne Jeans företagsvärde enligt kassaflödesvärderingen bör vara mellan 1,8 och 

3,0 miljarder kronor. Men det blir tydligt hur stor påverkan prognoserna har på den 

kassaflödesbaserade värderingen. Endast en liten förändring med en procentenhet i den eviga 

tillväxttakten ökar värdet med närmare sju hundra miljoner, något som visar känsligheten i att 

uppskatta framtida värden.  
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Vanligtvis utgör de historiska genomsnitten den tyngsta grunden för prognosbildandet men då 

Acne Jeans är ett relativt ungt tillväxtföretag är många av de historiska värdena allt för 

extrema för att vara rimliga på längre sikt. När då data från de tidigare åren inte varit 

tillräcklig tillförlitlig har det blivit desto viktigare att finna ytterligare information för att 

forma så realistiska prognoser som möjligt. Detta kan visserligen bli lite mer problematiskt 

när det handlar om ett onoterat företag som Acne Jeans. Men trots att företaget ännu inte är 

publikt finns det ovanligt mycket information att tillgå. Det är något som gjort att de formade 

prognoserna blivit mer pålitliga än vad som kan förväntas för ett onoterat tillväxtföretag. 

Detta blev än mer tydligt när den relativa värderingen som inte grundar sig på 

framtidsprognoser gav ett värde inom det från kassaflödesberäkningen. 

 

Men även den relativa värderingen bör ses som en beräknad uppskattning av företagsvärdet 

snarare en ett absolut värde. Relativvärdering lämpar sig bäst för att beräkna värdet för 

noterade företag och kan i samband med onoterade företag ge ett missvisande värde. Det leder 

också till en stor begränsning i valet av nyckeltal då många av dessa förutsätter att båda 

parterna i jämförelsen är börsnoterade. Problematiken vid relativvärdering är även att finna 

jämförbara företag som är tämligen lika med det man ska beräkna. I detta fall var Odd Molly, 

WeSC och Björn Borg de enda klädesföretagen i Sverige som var noterade och i viss mån 

påminde om Acne Jeans. Men det finns även en del skillnader företagen emellan med hänsyn 

till bland annat försäljningsutbud, storlek, verksamhetsstruktur och tillväxt. Vid jämförelsen 

av resultat- och balansräkningarna för företagen framgick det att de på många sätt är 

jämförbara till Acne Jeans men även att det råder skillnader. Dessa skillnader går främst att 

hänföra till det tillväxtstadium företagen befinner sig i men det kan även vara en effekt av 

andra faktorer som inte påfunnits i denna studie.  

 

När de beräknade värdena jämfördes som nyckeltal i förhållande till de tre jämförbara 

företagen Odd Molly, WeSC och Björn Borg framgår att Acne Jeans har betydligt högre 

nyckeltal. WeSC är det enda företaget som sticker ut bland de jämförande företagen med ett 

högt P/E-tal, men inte ens detta når upp till det höga tal Acne Jeans har. Detta skulle kunna 

vara ett tecken på ett för högt beräknat värde men kan också förklaras med att Acne Jeans har 

ett större potential än de övriga. 

 

Det faktiska värdet av företaget är dock inte synonymt med det marknadsvärde som är aktuellt 

vid en börsintroduktion. Vanligtvis vid börsintroduceringar så underprissätts aktien som en 
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följd av det rådande ägandet och som en kompensation till de nya ägarna på grund av 

informationsbristen som råder för onoterade företag. Utifrån detta skulle Acne Jeans 

börsintroduktions pris bli 1,9 miljarder kronor baserat på en underprissättning på 15 %. 

 

 

Men Acne Jeans tar sig allt närmare en börsintroduktion. De nuvarande majoritetsägarna med 

tillsammans 80 % av rösterna är privatpersoner som närmast kan beskrivas som företagets 

entreprenörer. Dessa ägare har ännu inte nog starka incitament för att börsintroduceras och 

bedömer fortfarande ökat kapital och företagsvärde lägre än fördelen med fortsatt kontroll 

över företaget. Men företaget har fortsatta planer på att växa och ökar då sitt behov av 

ytterligare kapital, något som en börsintroduktion kan tillgodose. Inget kan heller garantera att 

företaget inte kommer att befinna sig i ekonomiska svårigheter eller blir i behov av ett 

kapitaltillskott. Ett sådant skede skulle vara ett starkt motiv till att de privatpersoner som är de 

största ägarna väljer att börsintroducera företaget.  

 

De andra delägarna, Riskkapitalbolaget Öresund, har en betydande påverkan i beslutet att 

notera Acne Jeans på aktiemarknaden. Öresunds investeringstid i Acne Jeans uppgår till 

närmare två och ett halvt år. Vilket är inom det intervall som riskkapitalbolag vanligtvis löser 

in sin investering. Tas det även hänsyn till att riskkapital bolag normalt inte direkt säljer av 

hela sitt innehav vid börsintroduktion under det första året, blir Öresund: s totala 

investeringstid minst tre och ett halvt år. Att vänta flera år till kan vara svårt med de 

påtryckningar Öresund har från deras aktieägare som förväntar sig en god avkastning varje år.  

 

Investeringen har hittills visat på goda resultat, enligt det beräknade företagsvärdet har 

investeringen gått från 70 mkr till 440 mkr. Men det går att tyda en tro om ytterligare 

lönsamhet i takt med att företaget växer. Detta i sin tur måste ställas i relation till andra 

potentiella investeringar för Öresund, då de kan behöva sälja av tidigare investeringar för att 

frigöra kapital till nya investeringsprojekt. Något som skulle kunna motivera att Öresund vill 

börsintroducera trots vinstpotentialen i Acne Jeans. Eftersom Öresund är ett investmentföretag 

som förvaltar kapital från dess aktieägare så befinner sig Öresund under ständig press att 

leverera avkastning till dess ägare. Om Öresund visar upp dåliga resultat för sina investeringar 

kan ett stort missnöje breda ut sig. Detta skulle leda till höga påtryckningar att leverera 

avkastning och Öresund skulle i värsta fall kunna tappa kundernas förtroende. Att realisera en 

lyckad investering med god avkastning till aktieägarna kan i det fallet vara den enda 
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lösningen, vilket skulle vara en stark orsak till att börsintroduktionen av Acne Jeans skyndas 

på. 

 

 

Öresund är ett väletablerat riskkapitalbolag som till störst del investerar i börsnoterade företag 

varav investeringen i Acne Jeans endast utgör omkring 1 % av deras totala investeringar.  

Därför anses inte teorin om grandstanding nämnvärt påverka deras agerande med avseende på 

förklaringsfaktorerna rykte och ålder.   

 

Företagets värde på dess kassaflöde brukar vanligtvis vara den starkaste förklaringsfaktorn för 

när ett företag går in på börsen. Den tilltagande konsumtion och det högt värderade 

modemarknaden fram till 2007 talar för att branschen varit inne i en hot issue och att 

kassaflödesvärderingen är relativt högt. Men börsintroduceringarna för modeföretagen 

fortsätter (nu senast WeSC i maj 2008) och är ett tecken på att den ”heta” perioden inte 

nödvändigtvis är över. Trots att många är fortsatt positiva till branschen så finns det skeptiker 

till den kommande konsumtionstillväxten. Om skepsisen tilltar så kommer kassaflödet 

värderas lägre, något som i sin tur kan komma att leda till att Acne Jeans väljer att fortsätta 

avvakta med sin introducering. Detta skulle kunna medföra att de blir tvungna att invänta 

nästa våg av hot issues vilket skulle kunna dröja flera år och det finns inget som garanterar att 

den nya vågen skulle generera en likartad lönsamhet. Ur Öresunds perspektiv skulle en 

investering som hålls kvar så pass länge vara en dålig affär då det finns andra potentiella 

investeringar som skulle kunna generera mer under samma tidsperiod. För även om Acne 

Jeans kan fortsätta öka i värde blir den procentuella ytterligare procentuella ökningen allt 

mindre lönsam i relation till andra kandidater till Öresunds portfölj.  
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7. Slutsatser & förslag till vidare forskning 

 

I detta sista kapitel tydliggörs slutledningarna utifrån den tidigare diskussion och föreslår 

tänkbara idéer att undersöka vidare. 

 

 

Acne Jeans kommer att börsintroduceras som en följd av deras ägarstruktur och framtida 

kapitalbehov. Riskkapitalbolaget Öresund har varit delägare sedan 2006 och börjar efter två 

och ett halvt år bli redo att realisera sin investering. Även om det generella tidsintervallet för 

Öresund: s investeringar inte är absolut talar mycket för att introduktionen kommer ske inom 

de kommande åren. Något som även styrks av den hot-issue som råder inom klädesbranschen, 

vilket skulle innebära ett motiverat introduktionspris på 1,9 miljarder kronor inklusive 

underprissättning.  

 

Om Schiller och Johansson däremot väljer att fortsätta behålla sin kontroll av företaget i 

privat regi de närmaste åren så ökar risken att tillväxttron avtar. Detta skulle leda till att 

företaget blir tvungna att invänta nästa uppgång i modebranschen för att få tillfredsställande 

värdering av marknaden. Men det är viktigt att poängtera att marknadsvärdet trots allt är det 

”riktiga” värdet oavsett tidpunkt.  

 

Det är en känslig och komplex process att värdera onoterade tillväxtföretag. Värdet bygger på 

modeller som grundar sig på en mängd antaganden om framtida utvecklingar. Det kräver 

mycket tillgång av information något som saknas för många onoterade företag. Företagets 

värde är allt för känslig för enskilda variabler. Det är främst tillväxten som på egen hand 

avgör en stor del av värdet. Här finns ett stort forskningsbehov för att bryta ner tillväxten till 

mindre beståndsdelar som är lättare att analysera och prognostisera.   

 

Även om det gjorts mycket forskning om företags börsintroduceringar saknas det betydande 

forskning om faktorer som är typiska för olika branscher och aktiemarknader. Något som en 

djupare ex-post undersökning av Acne Jeans börsintroduktion skulle kunna tillgodose. En 

annan aspekt kan vara att följa börsintroduktionerna av företag inom en vald bransch vid en 

hot issue.  
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<http://www.bolagsfakta.se/pressreleaser____608.aspx> av bolagsfakta.se (2008) 
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Diskontering

Det beta som användts är ett medelvärde från liknande företags beta från Avanza 2008-05 samt
Björn Borgs beta som är beräknat  som lutningen mellan dessa variabler:

Björnborg Index
datum pris index pris return return

02-maj-08 62,75 1008,20 -0,14 0,03
01-apr-08 72,75 981,23 0,10 0,03

03-mar-08 66,25 954,22 -0,22 -0,02
01-feb-08 84,50 976,43 -0,28 -0,08
02-jan-07 117,00 1058,37 0,00 -0,04

03-dec-07 116,75 1102,39 -0,15 -0,06
01-nov-07 137,25 1168,49 0,05 -0,05
01-okt-07 130,25 1229,30 0,05 0,01

03-sep-07 123,50 1222,31 0,06 0,00
01-aug-07 117,00 1221,08 -0,02 -0,03

02-jul-07 119,00 1254,49 -0,12 -0,03
01-jun-07 135,25 1292,00

lutning 1,81

Beta
H&M 0,91
Lindex 0,46
Fenix 0,66
Wedins 1,65
Retail n brands 2,34
Björn Borg 1,82
medel 1,31

Vi har avstått från att använda beta för Odd Molly då det var negativt, -1,26, vilket ses som abnormalt för branschen.
Vi har även avstått från beräkning av WESC beta då aktien inte funnits tillgänglig tillräckligt lång tid.

Riskfriränta är satt till 4% och är baserad på räntan för aktuella stadskuldsväxlar
Och riskpremien är satt till 6% vilket motsvarar empiriska undersökningar

Följaktligen, CAPM 14,4
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Bilaga 2 

Normal Prognos
omsättning 256047993 179124348 101932448 40917456 14798387 11246390

Historik
2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 medel

omsättningstillväxt 43% 76% 149% 176% 32% 108%
Kostnadsprocent (rk/oms) 89% 89% 87% 82% 96% 88%
avskrivningsprocent (av IB AT) 15% 21% 20% 44% 41% 28%
skatt 28%
Utdelningsandel 39% 56% 97% 28% 34% 51%
tillgångarnas andel av omsättning 43% 41% 45% 54% 43% 45%
Lagrets del av omsättning 10% 10% 16% 15% 10% 12%
Kundfodringarnas del av omsättning 16% 20% 19% 24% 11% 18%
Korta skulders del av omsättning 23% 23% 21% 28% 12% 22%
Likvida medel del  av omsättning 6% 4% 6% 12% 7% 7%
Genomsnittlig räntekostnad långa lån 5% 2% 0% 2% 18% 6%

Prognos
1 2 3 4 5 6 >

omsättningstillväxt 0,41 0,39 0,37 0,30 0,25 0,20 0,08
Kostnadsprocent (rk/oms) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,87
avskrivningsprocent (av IB AT) 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
skatt 28% 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Utdelningsandel 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,50
tillgångarnas andel av omsättning 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Lagrets del av omsättning 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kundfodringarnas del av omsättning 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Korta skulders del av omsättning 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Likvida medel del  av omsättning 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Genomsnittlig räntekostnad långa lån 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Proformamodellen
RR 0 1 2 3 4 5 6 >
omsättning 256047993 361027670 501828461 687504992 893756490 1117195612 1340634735 1447885514
försäljnigskostnader -317704350 -441609046 -605004393 -786505711 -983132139 -1179758567 -1259660397
avskrivningar 2821267 3944974 5437627 7229520 9194063 11237188 12749101
räntekostnader -2170018 -2594539 -3063550 -3167005 -2791177 -1679486 926120
resultat före skatt 41153302 57624877 79437050 104083774 131272297 159196682 189151237
skatt -11522925 -16134966 -22242374 -29143457 -36756243 -44575071 -52962346
Årets resultat 29630377 41489911 57194676 74940317 94516054 114621611 136188891
Utdelningar 11555847 16181065 22305924 29226724 36861261 44702428 68094445
Kvarhållna vinstmedel 18074530 25308846 34888752 45713594 57654793 69919183 68094445
BR
Anskaffningsvärde 8361787 11790120 16388266 22451925 29187502 36484378 43781254 47283754
Ack avskrivningar 1265961 1986831 3857546 5668828 7873811 10377168 13121233 15932696
AT, netto 7095826 13776951 20245813 28120752 37061313 46861546 56902486 63216450
Lager 25129622 36102767 50182846 68750499 89375649 111719561 134063473 144788551
Kundfodringar 41972835 64984981 90329123 123750899 160876168 201095210 241314252 260619392
Likvidamedel 15020919 25271937 35127992 48125349 62562954 78203693 93844431 101351986
övriga omsättningstillgångar 20591244 22325816 29937034 40629747 52314336 64858016 77160987 81572101
S.a tillgångar 109810446 162462452 225822808 309377247 402190420 502738026 603285631 651548481
Skulder och eget kapital
aktiekapital 203900 203900 203900 203900 203900 203900 203900 203900
balanserade vinstmedel 28590961 46665491 71974337 106863089 152576683 210231476 280150658 348245104
balanspost 21265849 36166973 43242309 51059159 52783410 46519615 27991431 -15435336
kortfristiga skulder 59749736 79426087 110402262 151251098 196626428 245783035 294939642 318534813
s:a skulder och eget kapital 109810446 162462452 225822808 309377247 402190420 502738026 603285631 651548481

Kassaflöde
Nettoresultat 29630377 41489911 57194676 74940317 94516054 114621611 136188891
 +Avskrivningar 1986831 3857546 5668828 7873811 10377168 13121233 15932696
 -Ökning av likvida medel 10251018 9856055 12997357 14437605 15640739 15640739 7507555
 -Ökning av kundfodringar 23012146 25344142 33421776 37125270 40219042 40219042 19305140
 -Ökning varulager 10973145 14080079 18567653 20625150 22343912 22343912 10725078
 +Ökning av leverantörskulder 19676351 30976174 40848837 45375329 49156607 49156607 23595171
 +Räntekostnad efter skatt 1701268 2893358 3459385 4084733 4222673 3721569 2239314
Rörelsegenererat kassaflöde 8758520 29936713 42184939 60086166 80068808 102417327 140418300
investeringar i anläggningstillg. 3428333 4598147 6063659 6735577 7296876 7296876 3502500
Fritt kassaflöde till företaget 5330187 25338566 36121280 53350589 72771932 95120452 136915800
 -räntekostnad efter skatt -2821267 -3944974 -5437627 -7229520 -9194063 -11237188 -12749101

Fritt kassaflöde till aktieägarna 8151454 29283540 41558907 60580108 81965996 106357640 149664901
CAPM 0,14
WACC 0,14

1 2 3 4 5 6 >

diskontering 4657356 19345321 24096502 31097611 37063692 42330717 2123831944
summa 2282423142  
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Bilaga 3 

Bra Prognos
omsättning 256047993 179124348 101932448 40917456 14798387 11246390

Historik
2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 medel

omsättningst illväxt 43% 76% 149% 176% 32% 108%
Kostnadsprocent (rk/oms) 89% 89% 87% 82% 96% 88%
avskrivningsprocent (av IB AT) 15% 21% 20% 44% 41% 28%
skatt 28%
Utdelningsandel 39% 56% 97% 28% 34% 51%
tillgångarnas andel av omsättning 43% 41% 45% 54% 43% 45%
Lagrets del av omsättning 10% 10% 16% 15% 10% 12%
Kundfodringarnas del av omsättning 16% 20% 19% 24% 11% 18%
Korta skulders del av omsättning 23% 23% 21% 28% 12% 22%
Likvida medel del av omsättning 6% 4% 6% 12% 7% 7%
Genomsnittlig räntekostnad långa lån 5% 2% 0% 2% 18% 6%

Prognos
ÅR 1 2 3 4 5 6 >

omsättningst illväxt 0,45 0,43 0,41 0,33 0,28 0,22 0,09
Kostnadsprocent (rk/oms) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,87
avskrivningsprocent (av IB AT) 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
skatt 28% 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Utdelningsandel 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,50
tillgångarnas andel av omsättning 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Lagrets del av omsättning 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kundfodringarnas del av omsättning 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Korta skulders del av omsättning 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Likvida medel del av omsättning 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Genomsnittlig räntekostnad långa lån 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Proformamodellen

RR  År 0 1 2 3 4 5 6 >
omsättning 256047993 371525638 530910136 746990562 993497447 1266709246 1545385280 1681379184
försäljnigskostnader -326942561 -467200920 -657351695 -874277754 -1114704136 -1359939046 -1462799890
avskrivningar 2869264 4125932 5842556 7957503 10333654 12856883 14752751
räntekostnader -2284716 -2881284 -3595787 -3960265 -3825766 -2859982 -15725
resultat före skatt 42298361 60827932 86043081 115259428 148179343 182586251 218563569
skatt -11843541 -17031821 -24092063 -32272640 -41490216 -51124150 -61197799
Årets resultat 30454820 43796111 61951018 82986788 106689127 131462101 157365769
Utdelningar 11877380 17080483 24160897 32364847 41608760 51270219 78682885
Kvarhållna vinstmedel 18577440 26715628 37790121 50621941 65080368 80191881 78682885
BR
Anskaffningsvärde 8361787 12132953 17337990 24394552 32444754 41367061 50467814 54908982
Ack avskrivningar 1265961 1986831 3953540 5961628 8499730 11464456 14792825 18272979
AT, netto 7095826 14119784 21291529 30356180 40944484 52831516 65260639 73181961
Lager 25129622 37152564 53091014 74699056 99349745 126670925 154538528 168137918
Kundfodringar 41972835 66874615 95563825 134458301 178829541 228007664 278169350 302648253
Likvidamedel 15020919 26006795 37163710 52289339 69544821 88669647 108176970 117696543
övriga omsättningstillgångar 20591244 23032780 31799484 44342876 58405261 73839408 89277889 94955958
S.a tillgångar 109810446 167186537 238909561 336145753 447073851 570019160 695423376 756620633
Skulder och eget kapital
aktiekapital 203900 203900 203900 203900 203900 203900 203900 203900
balanserade vinstmedel 28590961 47168401 73884029 111674150 162296091 227376458 307568340 386251225
Balanspost 4392403 38078596 48021402 59929779 66004422 63762768 47666374 262088
kortfristiga skulder 59749736 81735640 116800230 164337924 218569438 278676034 339984762 369903421
s:a skulder och eget kapital 109810446 167186537 238909561 336145753 447073851 570019160 695423376 756620633
Kassaflöde
Nettoresultat 30454820 43796111 61951018 82986788 106689127 131462101 157365769
 +Avskrivningar 1986831 3953540 5961628 8499730 11464456 14792825 18272979
 -Ökning av likvida medel 10985876 11156915 15125630 17255482 19124826 19507322 9519573
 -Ökning av kundfodringar 24901780 28689210 38894477 44371239 49178124 50161686 24478903
 -Ökning varulager 12022942 15938450 21608043 24650689 27321180 27867603 13599390
 +Ökning av leverantörskulder 21985904 35064590 47537694 54231515 60106596 61308727 29918659
 +Räntekostnad efter skatt 351392 3046288 3841712 4794382 5280354 5101021 3813310
Rörelsegenererat kassaflöde 6868350 30075954 43663903 64235006 87916403 115128062 161772851
investeringar i anläggningstillg. 3771166 5205037 7056562 8050202 8922307 9100753 4441168
Fritt kassaflöde till företaget 3097184 24870917 36607341 56184804 78994096 106027309 157331683
 +ökning av långfristiga lån 33686193 9942807 11908377 6074643 -2241654 -16096394 -47404287
 -räntekostnad efter skatt 2284716 2881284 3595787 3960265 3825766 2859982 15725
Fritt kassaflöde till aktieägarna 34498661 31932440 44919931 58299181 72926675 87070933 109911671

CAPM 0,144
WACC 0,144
ÅR 1 2 3 4 5 6 >
diskontering 2706226 18988283 24420753 32749651 40232720 47184511 2786288536
summa 2952570681  
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Bilaga 4 

Dålig Prognos
omsättning 256047993 179124348 101932448 40917456 14798387 11246390

Historik
2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 medel

omsättningstillväxt 43% 76% 149% 176% 32% 108%
Kostnadsprocent (rk/oms) 89% 89% 87% 82% 96% 88%
avskrivningsprocent (av IB AT) 15% 21% 20% 44% 41% 28%
skatt 28%
Utdelningsandel 39% 56% 97% 28% 34% 51%
tillgångarnas andel av omsättning 43% 41% 45% 54% 43% 45%
Lagrets del av omsättning 10% 10% 16% 15% 10% 12%
Kundfodringarnas del av omsättning 16% 20% 19% 24% 11% 18%
Korta skulders del av omsättning 23% 23% 21% 28% 12% 22%
Likvida medel del av omsättning 6% 4% 6% 12% 7% 7%
Genomsnittlig räntekostnad långa lån 5% 2% 0% 2% 18% 6%

Prognos
ÅR 1 2 3 4 5 6 >

omsättningstillväxt 0,37 0,35 0,33 0,27 0,23 0,18 0,07
Kostnadsprocent (rk/oms) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,87
avskrivningsprocent (av IB AT) 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
skatt 28% 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Utdelningsandel 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,50
ti llgångarnas andel av omsättning 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Lagrets del av omsättning 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kundfodringarnas del av omsättning 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Korta skulders del av omsättning 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Likvida medel del av omsättning 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Genomsnittlig räntekostnad långa lån 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Proformamodellen

RR  År 0 1 2 3 4 5 6 >
omsättning 256047993 350529702 473565628 631262982 801703987 982087384 1158863114 1242301258
försäljnigskostnader -308466138 -416737753 -555511424 -705499509 -864236898 -1019799540 -1080802094
avskrivningar 2773270 3767760 5051271 6551518 8155485 9788415 10978112
räntekostnader -2055321 -2316739 -2564333 -2445687 -1878895 -671492 1702212
resultat före skatt 40008243 54511136 73187225 93758791 115971591 138392082 163201375
skatt -11202308 -15263118 -20492423 -26252462 -32472046 -38749783 -45696385
Årets resultat 28805935 39248018 52694802 67506330 83499546 99642299 117504990
Utdelningar 11234315 15306727 20550973 26327469 32564823 38860497 58752495
Kvarhållna vinstmedel 17571620 23941291 32143829 41178861 50934723 60781802 58752495
BR
Anskaffningsvärde 8361787 11447286 15465284 20615223 26181334 32072134 37845118 40569967
Ack avskrivningar 1265961 1986831 3761553 5383514 7279647 9369075 11603538 13845624
AT, netto 7095826 13434118 19226837 25998738 33460980 41441208 49448656 54415590
Lager 25129622 35052970 47356563 63126298 80170399 98208738 115886311 124230126
Kundfodringar 41972835 63095346 85241813 113627337 144306718 176775729 208595360 223614226
Likvidamedel 15020919 24537079 33149594 44188409 56119279 68746117 81120418 86961088
övriga omsättningstillgångar 20591244 21618853 28129726 37127560 46709418 56767530 66437655 69814535
S.a tillgångar 109810446 157738366 213104533 284068342 360766794 441939323 521488401 559035566
Skulder och eget kapital
aktiekapital 203900 203900 203900 203900 203900 203900 203900 203900
balanserade vinstmedel 28590961 46162581 70103872 102247702 143426563 194361286 255143088 313895583
långfristiga skulder 4392403 34255350 38612322 42738884 40761454 31314913 11191528 -28370194
kortfristiga skulder 59749736 77116535 104184438 138877856 176374877 216059225 254949885 273306277
s:a skulder och eget kapital 109810446 157738366 213104533 284068342 360766794 441939323 521488401 559035566

Kassaflöde
Nettoresultat 28805935 39248018 52694802 67506330 83499546 99642299 117504990
 +Avskrivningar 1986831 3761553 5383514 7279647 9369075 11603538 13845624
 -Ökning av likvida medel 9516160 8612515 11038815 11930870 12626838 12374301 5840670
 -Ökning av kundfodringar 21122511 22146467 28385524 30679381 32469011 31819631 15018866
 -Ökning varulager 9923348 12303593 15769735 17044101 18038340 17677573 8343814
 +Ökning av leverantörskulder 17366799 27067904 34693418 37497021 39684347 38890660 18356392
 +Räntekostnad efter skatt 351392 2740428 3088986 3419111 3260916 2505193 895322
Rörelsegenererat kassaflöde 7948937 29755329 40666646 56047756 72679695 90770186 121398977
investeringar i anläggningstillg. 3085499 4017998 5149940 5566110 5890800 5772984 2724848
Fritt kassaflöde till företaget 4863438 25737331 35516706 50481646 66788895 84997201 118674129
 +ökning av långfristiga lån 29862947 4356972 4126562 -1977430 -9446542 -20123385 -39561722
 -räntekostnad efter skatt 2055321 2316739 2564333 2445687 1878895 671492 -1702212
Fritt kassaflöde till aktieägarna 32671064 27777564 37078936 46058529 55463459 64202325 80814619

CAPM 0,144
WACC 0,144

År 1 2 3 4 5 6 >
diskontering 4249524 19649767 23693190 29425328 34016453 37825645 1637643500  


