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Sammanfattning
Det finns många metoder att ta till för att värdera ett företag. Teoretiskt sätt bör många av de 
etablerade metoderna ge snarlika resultat, men i praktiken kan resultaten skilja sig åt av den 
anledningen att olika metoder tar olika faktorer i beaktning.

Syftet med denna studie är att undersöka möjligheten att värdera ett företag med två olika
metoder och använda börsvärdet som bedömningsgrund för resultaten. 

Undersökningen har genomförts med en kvantitativ ansats genom att studera befintlig litteratur 
och forskning om ämnet för att sedan appliceras på verkliga företag och därmed utvärdera dessa.

Teorin som studerades i litteraturen behandlar fria kassaflöden samt residualvinster vilket 
används som bas för företagsvärderingarna.

Sekundärdatan som krävdes för undersökningen skall kunna genomföras är hämtad från 
företagens egna årsredovisningar som är publicerade på respektive hemsida.
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1 Inledning
Inledningsvis kommer information om bakgrunden till problemet som uppsatsen kommer att 

avhandla, för att sedan ledas in till problemformuleringen och syftet.

1.1 Bakgrund

En central del inom finansbranschen är företagsvärden. Detta angår speciellt arbeten runt 
aktiemarknader och vid företagsförvärv. Dock kan det vara bekymmersamt att räkna ut värdet då 
det är svårt att ta hänsyn till alla möjliga aspekter. Det finns ett stort antal olika metoder som är 
utformade för att hjälpa vid en företagsvärdering och i teorin förväntas många av dessa ge 
snarlika värden. Dock är verkligheten mycket mer komplex än de teoretiska modellerna och detta 
resulterar i att de olika metoderna ibland kan ge olika resultat. Vilket värde är det rätta? Vilken 
metod är den mest rättvisa?

När ett börsnoterat företag ska förvärvas, utgår man ofta från börsvärdet som en riktlinje för ett 
rimligt pris, men när ickenoterade företag ska säljas eller köpas så kommer diskussioner att 
uppstå vid värderingen. Att använda en bestämd metod som ger det mest rättvisa värdet bör 
därför vara önskvärt av alla inblandade partner. 

En annan aspekt är att börsvärdet för börsnoterade företag grundas bland annat på spekulationer 
från marknaden. Att mäta spekulationer är komplext och antagligen ogenomförbart. Det är därför 
viktigt även för denna grupp, att ha en teoretisk metod med fakta som utgångspunkt, att beräkna 
värdet på företaget med för att på så vis kunna avgöra hur stor det av företagets värde som är 
beroende av spekulationer. 

1.2 Problemformulering

Vilken av de olika värderingsmetoderna överensstämmer bäst med företagens börsvärde?

1.3 Syfte

Uppsatsens syfte är att ta reda på om det finns någon värderingsmetod som är att föredra vid 
företagsvärdering om man vill ha ett värde som återspeglar börsvärdet bäst.

1.4 Avgränsningar

För att lyckas dra en så rättvis slutsats som möjligt kommer företagen som värderas att vara från 
två olika branscher, där två företag ur varje bransch kommer värderas. 
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Företagen kommer även tillhöra den största storleksordningen samt noterade på 
stockholmsbörsen då det är lättare att hitta sekundärdata om dessa. Antalet företag kommer 
uppgå till fyra stycken för att så vis minska slumpmässiga resultat. Branscherna vi vill undersöka 
är telekombranschen samt bilindustrin.

2 Metod

Under detta kapitel kommer läsaren få en större inblick och förståelse för hur undersökningen 

kommer genomföras. En utförlig vetenskaplig beskrivning av studien kommer därför att presenteras 

för att underlätta för läsaren att bedöma resultatet.

2.1 Ämnesval

Att skriva om företagsvärdering kändes som det mest naturliga valet att göra då man studerar 
ekonomi med inriktning mot finans.  Som det har framgått tidigare är företagsvärdering en central 
del av finansvärlden och att besitta större förståelse för denna ter sig som grundläggande kunskap 
inom för denna bransch . Utöver detta har den rådande finanskrisen (Hösten 2008) gett oss 
ytterligare incitament att välja detta ämne då aktiekurser och börsvärde är kopplade till 
företagsvärdering.

2.2 Urval

De värderingsmetoder vi vill inkludera i denna studie är DCF och residualvinstvärdering. 

DCF-metoden är den mest intressanta då den är den metoden som mest frekvent används i 
praktiken samt att den anses vara den mest teoretiskt korrekta. Residualvinstvärdering är en 
relativt ny metod som fått ordentligt genomslagskraft under senare tid och modellen är nu 
frekvent tillämpad inom både finansiell forskning samt redovisningsforskning.1

Företagen valdes utifrån följande kriterier:

 De tillhör samma kapitalstorlek vilket gör sekundärdatan lättare att överskåda och gör 
studien enklare att utföra.

 Samtliga företag är noterade på stockholmsbörsen vilket innebär att information, som 
årsredovisningar, blir lättare att få tag på.

                                                       
1 Nilsson, et al, företagsvärdering, 2002, s. 322
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 De tillhör två olika branscher varav två företag från varje bransch. Detta gör att jämförelser 
mellan de olika företagen blir rättvisare.

2.3 Företag

Nedan framgår vilka företag som skall värderas, en kort presentation av varje företag samt självaste 

utvärderingen. Syftet med presentationerna är att få en inblick i företagens verksamhet för att sedan 

kunna göra bedömningar av vilka omkringliggande faktorer som kan ha påverkan på företagens 

aktievärde.

2.3.1 Volvo

Volvokoncernens kunder finns idag i mer än 180 av världens länder, till övervägande del i Europa,
Asien och Nordamerika. Försäljning av koncernens produkter och tjänster sker genom både 
helägda och fristående återförsäljare. Genom ett världsomspännande servicenätverk tillgodoses 
kundernas behov av reservdelar och andra eftermarknadstjänster.

Under 2007 växte antalet medarbetare inom koncernen till cirka 100 000. Huvuddelen av de 
anställda återfinns i Sverige, Frankrike, Japan, USA, Kina, Brasilien och Sydkorea.

En viktig del i Volvokoncernens tillväxtstrategi är att öka närvaron på tillväxtmarknaderna främst 
i Asien och Östeuropa. Under 2007 ökade koncernen sin försäljning i östra Europa med 69%. I 
Asien gjorde Volvokoncernen under 2007 investeringar i Japan, Kina och Indien, vilka har lagt 
grunden för ökad försäljning i Asien.2

2.3.2 Scania

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt 
industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster 
inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva 
transportlösningar och hög tillgänglighet.

Scania utvecklar, tillverkar och säljer lastbilar med en totalvikt över 16 ton för fjärrtrafik, bygg-
och anläggningstransporter samt för distribution och samhällstjänster. 

                                                       
2 http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/Volvo+Group/landingpagevolvogroup.htm
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Scania koncentrerar sig på bussar med hög passagerarkapacitet för turist-, linje- och stadstrafik. 
Bussverksamheten är inriktad på att leverera kompletta fordon baserade på Scaniakomponenter. 
Det sker genom egen karossering och i samarbete med utvalda tillverkare.

Scanias industri- och marinmotorer används i generatoraggregat, entreprenad- och 
jordbruksmaskiner samt fartyg och fritidsbåtar.

Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika 
med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon.

Busstillverkningen sker i Sverige, Brasilien och Mexiko. Karossering av bussar sker i Polen och 
Ryssland.3

2.3.3 Tele2

Tele2 är en av Europas i särklass mest kostnadseffektiva mobiloperatörer.
Mobiltelefonin står för 79 procent av Tele2s lönsamhet. Det är här den största tillväxten inom 
telekom sker. Därför satsar Tele2 nu ännu mer på mobilt vilket innebär bland annat att de utökar 
täckningen och uppgraderar näten för nya tjänster och flera kunder.
Under året har Tele2 vässat sitt bredbandserbjudande och ambitionsnivån är nu ännu högre på de 
marknader där de valt att finnas.4

2.3.4 TeliaSonera

TeliaSoneras verksamhet är att tillhandahålla telekommunikationstjänster av hög kvalitet, 
paketera och överföra innehåll som ljud, bild, data, information, transaktioner och underhållning. 
TeliaSonera erbjuder tjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, 
effektivt och miljövänligt sätt.

Det totala antalet abonnemang i deras majoritetsägda verksamheter och intressebolag uppgick till 
cirka 115 miljoner 2007, rörelseresultatet före engångsposter till 27,5 miljarder kronor. Antalet 
anställda var 31 292. TeliaSonera-aktien är noterad på Stockholmsbörsen och Helsingfors Börs5.

                                                       
3 http://www.scania.se/About_Scania/

4 http://www.tele2.se/om-tele2.html

5 http://www.teliasonera.se/om_teliasonera



Kandidatuppsats
Företagsekonomi   Södertörns Högskola

8 (34)

2.4 Kvantitativ ansats

Då undersökningens syfte är att göra diverse beräkningar, så kommer ett kvantitativt 
angreppssätt att användas. Detta främst genom data insamlat från årsredovisningar.

2.4 Validitet och reliabilitet

Uppsatsens validitet bedöms som hög då syftet som sattes upp har blivit utrett och därmed 
uppfyllt. De i dagens dato två mest populära värderingsmetoder har använts för att värdera fyra 
olika företag och sedan har det fastställts vilken metod som ger det resultatet som ligger närmast 
börsvärdet.

Eftersom undersökningen bygger på redan etablerade teorier samt har applicerats på ett antal
företag, anses reliabiliteten vara godkänd. Den är inte hög av den anledningen att DCF-metoden 
innehar komponenter som bygger på subjektiva antaganden. Resultatet kan därför, vare sig det är 
avsiktligt eller ej, vridas genom att göra annorlunda antaganden om till exempel ett företags 
framtida tillväxt. Dock bör man vid upprepning av undersökningen, erhålla samma resultat om 
man använder sig av antaganden som ligger på samma rimlighetsnivå som de i denna uppsats.

3 Teori

Nedan kommer en sammanställning av teorierna som behandlas i uppsatsen. Utöver 

värderingsmetoderna som tas upp, inleds detta kapitel med en presentation av relevant teori som är 

bra att känna till.

3.1 Relevant teori

Kostnad av kapitalet är en viktig komponent vid diskontering av ränta vid företagsvärdering. 
Därför betraktas det som relevant att förklara detta för att läsaren ska kunna få en större 
förståelse för företagsvärderingen.

3.1.1 CAPM

CAPM står för ”Capital asset pricing model”, som är en metod att beräkna kapitalkostnaden / 
avkastningskrav för ett företag. Den beskriver ett förhållande mellan förväntad avkastning och 
den riskfria räntan.
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För att CAPM ska kunna vara ett realistiskt alternativ, krävs det att avkastningen är 
normalfördelad och att investerare är rationella och riskaverta6.

CAPM beräknas enligt följande modell:

r = rf + ß x (rm – rf)

 r = Förväntade avkastningen på eget kapital
 rm = Förväntade avkastningen hos marknadsportföljen
 rf = Riskfria räntan, baseras på statsobligationer
 ß = Kallas för beta och är ett mått på känsligheten mellan företaget avkastning och 

marknadsportföljen.
 (rm – rf) = Kallas för marknadspremie eller riskpremie

Den riskfria räntan uppskattas men vanligen sätt den till samma räntenivå som 
statsobligationerna ligger på.

Betavärdet är ett mått på variationen mellan avkastningen på en aktie gentemot 
marknadsportföljens, även kallad marknadsindex. Det visar hur mycket en aktie reagerar på 
förändringar av marknadsindexet. Om beta värdet är ett kommer aktien att variera lika mycket, 
om värdet är två blir förändringen av aktiens avkastning dubbelt så mycket7.

Marknadens riskpremie har en väsentlig påverkan på en företagsvärdering. Denna är skillnaden 
mellan marknadens avkastningskrav och den riskfria räntan. Den beräknas genom att anta att de 
historiska värdena, bortsett från extremfall, kommer med viss justering att återspeglas i det 
framtida värdet8.

                                                       
6 Nilsson, et al, företagsvärdering, 2002, s. 209

7 Nilsson, et al, företagsvärdering, 2002, s. 227-236

8 Nilsson, et al, företagsvärdering, 2002, s. 231
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3.1.2 WACC

WACC står för ”Weighted average cost of capital”, eller företagets genomsnittliga kapitalkostnad. 
Denna metod används för att räkna ut företagets minsta möjliga avkastning ett företag kan 
tolerera och samtidigt beakta långivares betalningskrav samt aktieägares utdelningskrav9.

Till skillnad från CAPM som används för att värdera aktievärdet, används WACC när man vill 
räkna företagets värde i sin helhet. Denna modell ger generellt ett lägre värde än CAPM då den 
beaktar både aktieägarnas avkastningskrav och långivarnas.

 Rs = Avkastningskrav på eget kapital
 Rb = Kostnad för belånat kapital
 S = Eget kapital
 B = Skulder
 tc = Skattesatts
 S+B = Företagets totala kapital

3.2 Värderingsmodeller

Nedan kommer en sammanställning av två värderingsmodeller som kommer att användas i 

uppsatsen.

3.2.1 Discounted Cash Flow

Kassaflödesbaserade diskonteringsmodell finns i olika varianter. Den varianten vi valde är 
diskontering av det fria kassaflödet till företaget och är en indirekt värderingsmetod. Det vill säga 
kassaflödet är tillgängligt till både aktieägare och långivare där värdet av företagets rörelse 
uppskattas oavsett hur den är finansierad.

Denna metod valdes eftersom den ur praktisk synvinkel är att föredra om det visar sig att 
kassaflödet är negativt som en följd av t.ex. för höga räntekostnader.

                                                       
9 Nilsson, et al, företagsvärdering, 2002, s 239-240

WACC = Rs x       +   Rb   x        +  ( 1 – tc)
S B

S+B S+B
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Likheterna med de övriga modellerna är dock stora och därmed är denna variant en representativ 
DCF-modell.

Diskontering av kassaflöde går till enligt nedan:

Där:

V = Värdet på företaget
FCF = kassaflöde år 1, år 2, år  3…
(1 + r) = diskonteringsräntan som i detta fall är WACC10.

DCF-modellen utgår från kassaflöden som ett företag genererar till aktieägarna, det vill säga det 
största beloppet som aktieägarna kan få utan att den framtida tillväxten påverkas. Med kassaflöde 
menas att man beaktar alla likvida tillgångar samt andra tillgångar som snabbt kan likvideras

Det finns dock flera typer av kassaflöde. Den som är relevant i detta fall är den som heter free cash 
flow (FCF) och används när man gör en värdering av företagets rörelse. 

Utvärderingen sker i två faser:

 Fas 1 = En tidsperiod, 5 år.
 Fas 2 = Oändlig tidsperiod som tar vid där fas 1 slutar.

När man gör en utvärdering av FCF behöver man följande information:

 Resultat efter avskrivningar (rörelseresultat)
 Investeringar i anläggningstillgångar
 Avskrivningar i anläggningstillgångar
 Försäljning
 Marknadsvärde lån
 Skatt

                                                       
10 nilsson, et al, företagsvärdering, 2002, s.247

                       
V       =           +     +        +   . . .FCF1

(1+rwacc)

FCF2

(1+rwacc)2

FCF3

(1+rwacc)3
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Sedan uppskattas företagets finansiering som ej är beroende av fas för att räkna ut 
diskonteringsräntan.

 Riskfria räntan
 Riskpremien
 Soliditet

Därefter görs en uppskattning av betavärdet för respektive fas.

Antaganden som görs för fas 1:

 Tillväxtfasens längd
 Förväntad årlig tillväxt
 Ökning i investeringar i anläggningstillgångar.
 Ökning i avskrivningar
 Andelen rörelsekapital i förhållande till försäljning

Antaganden för fas 2:

 Förväntad uthållig tillväxt i omsättning, resultat efter avskrivningar och FCF
 Inga nettoinvesteringar i anläggningstillgångar genomförs under fas 2, det vill säga 

investeringsbeloppen antas vara lika stora som avskrivningarna.

Tabellen nedan är ett exempel hur en tabell för FCF-prognos för de kommande fem åren är 
utformad:

ÅR 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Omsättning
Resultat efter avskrivningar
Skatt
Avskrivningar
Ökning rörelsekapital
Rörelsegenererat kassaflöde
Investering i 
anläggningstillgångar

Fritt Kassaflöde
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När detta har gjorts återstår ett sista steg innan man får fram företagets nuvärde för fas 1 och det 
gör man genom att använda FCF i ovannämnda DCF-modell.

Fas 2, det vill säga nuvärdet av framtida värdeskapande för år 6 enligt tabellen ovan, beräknas nu 
genom:

Resultat efter avskrivningar och omsättning för år 6 erhålls genom att man multiplicerar samma 
värden för år 5 med det antagna tillväxtvärdet.

Nu beräknas slutvärdet för fas 2 genom att ta nuvärdet av framtida värdeskapande för år 6 och 
diskontera med diskonteringsräntan för fas 2 som redan ha subtraherats med förväntade 
tillväxten för fas 2

Nuvärdet av slutvärdet beräknas genom att diskontera slutvärdet med (1 + den viktade 
kapitalkostnaden för fas 1)

Företagets värde är nuvärdet av fas 1 plus nuvärdet av fas 2.

För att få aktievärdet måste man dra bort skulderna från företagets värde och sedan dividera 
differensen med antalet aktier.

3.2.2 Residualvinstvärdering

Residual härstammar från det latinska ordet residuus som står för kvarbliven eller resterande. 
Residualvärdering syftar till det kassaflöde som återstår i företaget efter att utdelningar och 
återinvesteringar har utförts. Till skillnad från modeller som till exempel DCF som beräknat 
värdet efter kassaflödet i företaget så fokuserar residualvinstmodellen på värdet som skapas i 
företaget

1995 så publicerad James Ohlson en artikel där han menade på att residualvinstmodellen är 
teoretiska överstämmande med en utdelningsmodell, givet att kongruensprincipen gäller. 
Kongruensprincipen gäller då företagets bokföring är logiskt strukturerade och konsekventa 
redovisningsmässigt. Detta betyder bland annat att kvarhållna vinster från ett år följer med till 
nästa år och bokförs som eget kapital.

Resultat efter avskrivningar2006  x (1-s) –
(oms2005 – oms2006) x andel rörelsekapital av omsättning (%)
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Modellen kan användas till att värdera ett företags värde för samtliga investerare i likhet med 
DCF-modellen. Värderingsmodellen tar hänsyn till både långivare och aktieägare. 

Residualvinstmodellen ser ut som följande:

Där

V = Företagsvärdet
rwacc = Genomsnittlig kapitalkostnad
BV0 = Bokfört värde av eget kapital
RVt = Förväntade framtida residualvinster
S0 = Marknadsvärdet på räntebärande skulder

Residualvinster beräknas som följande

Där

RV = Residualvinst
RFRJS = Rörelse resultat före räntekostnader justerat för skatt
Ksysst-1 = Sysselsatt kapital föregående år.

Sysselsatt kapital beräknas på följande sätt:

Där

RRt = Redovisat resultat
Ut = Utdelningar
St-1 = Bokfört värde på skulder föregående år
At = Amorteringar

RVt = RFRJSt – (rwacc x Ksysst-1)

                       
V =(BV0+S0 ) + +    +       +   . . .RV1

(1+rwacc)

RV2

(1+rwacc)2

RV3

(1+rwacc)3

Ksysst-1 = BVt-1 + RRt – Ut + St-1 - At
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4 Värdering

Nedan redovisas företagsvärderingarna som utfördes enligt ovanstående metod och teori

4.1 Värdering med DCF-metoden

Först presenteras uträkningarna som gjordes I enlighet med DCF-metoden.

4.1.1 Tele2

Beräkningen av FCF:

ÅR 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Omsättning 43,420.00 44,722.60 46,064.28 47,446.21 48,869.59 50,335.68
Resultat efter avskrivningar 6,647.00 6,846.41 7,051.80 7,263.36 7,481.26 7,705.69
Skatt -1,861.16 -1,916.99 -1,974.50 -2,033.74 -2,094.75 -2,157.59
Avskrivningar 4,260.00 4,387.80 4,519.43 4,655.02 4,794.67 4,938.51
Ökning rörelsekapital -149.80 -154.29 -158.92 -163.69 -168.60
Rörelsegenererat kassaflöde 9,045.84 9,167.42 9,442.44 9,725.71 10,017.48 10,318.01
Investering i anläggningstillgångar -4,269.00 -4,397.07 -4,528.98 -4,664.85 -4,804.80 -4,948.94

Fritt Kassaflöde 4,770.35 4,913.46 5,060.86 5,212.69 5,369.07

Antaganden som gjorts är att tillväxten i telekombranschen kommer att fortsätta öka stadigt med 
tre procent de kommande fem åren. Detta motiveras med att industrin fortsätter att utvecklas och 
det nya införandet av mobilt bredband. Tele2 har under de senaste åren använt en WACC med ett 
genomsnitt på 13,5 procent.

Genom att diskontera det fria kassaflödet för åren 2008 till 2012, ges en summa på 17 469,92
Msek. Ett slutvärde på 2013 års fria kassaflöde ger ett värde på 48 202,52 Msek vilket ska 
nuvärdeberäknas och ger ett nuvärde på 25 591,19 Msek. Tillväxten för Tele2 efter 2012
prognostiseras med två procents tillväxt.

Totala summan av dessa ger ett värde på 43 061,11 och genom att subtrahera med Tele2s skulder, 
ges ett värde på Tele2. Genom att dela med antalet aktier, ges Tele2 ett aktievärde på 83,29 kr per 
aktie. 

  33 391,11 Msek
448,94933900 Milj aktier

=  83,29 Kr
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4.1.2 TeliaSonera

Beräkningen av FCF:

ÅR 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Omsättning 96,044.00 99,501.58 103,083.64 106,794.65 110,639.26 114,622.27
Resultat efter avskrivningar 31,021.00 32,137.76 33,294.72 34,493.32 35,735.08 37,021.55
Skatt -8,685.88 -8,998.57 -9,322.52 -9,658.13 -10,005.82 -10,366.03
Avskrivningar 11,875.00 12,302.50 12,745.39 13,204.22 13,679.58 14,172.04
Ökning rörelsekapital -397.62 -411.94 -426.77 -442.13 -458.05
Rörelsegenererat kassaflöde 34,210.12 35,044.06 36,305.65 37,612.65 38,966.71 40,369.51
Investering i anläggningstillgångar -11,673.00 -12,093.23 -12,528.58 -12,979.61 -13,446.88 -13,930.97

Fritt Kassaflöde 22,950.83 23,777.06 24,633.04 25,519.83 26,438.54

Antaganden som redan gjorts är att tillväxten i telekombranschen kommer att öka stadigt med tre
procent de kommande fem åren. Till skillnad från företag som Tele2 så är TeliaSonera inte ett lika 
renodlad företag för mobiltelefoni och kommer att prognoseras med en lite högre tillväxt.
TeliaSonera har även expanderat och investerat i marknader utomlands där Ryssland och de 
baltiska staterna är några av de stora marknaderna.11 TeliaSonera har en WACC med genomsnitt 
på 8,8 procent.

Genom att diskontera det fria kassaflödet för TeliaSonera åren 2008 till 2012, ges en summa på 
95 861,10 Msek. Ett slutvärde på 2013 års fria kassaflöde ger ett värde på 395 955,79 vilket ska 
nuvärdeberäknas och ger ett nuvärde på 259 718,10. Även TeliaSonera har beräknats med en 
tillväxt på två procent efter 2012.

Totala summan av dessa ger ett värde på 355 579,20 och genom att subtrahera med TeliaSoneras 
skulder, ges ett värde på TeliaSonera. Genom att dela med antalet aktier, ges TeliaSonera ett 
aktievärde på 69,48 kr per aktie.   

                                                       
11 Årsredovisning Teliasonera, 2007

312 000,20 Msek
4 490,50 Milj aktier

=  69,48 Kr
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4.1.3 Volvo

Beräkningen av FCF:

ÅR 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Omsättning 285,405.00 299,675.25 314,659.01 330,391.96 346,911.56 364,257.14
Resultat efter avskrivningar 22,231.00 23,342.55 24,509.68 25,735.16 27,021.92 28,373.02
Skatt -6,224.68 -6,535.91 -6,862.71 -7,205.85 -7,566.14 -7,944.44
Avskrivningar 12,474.00 13,097.70 13,752.59 14,440.21 15,162.22 15,920.34
Ökning rörelsekapital -1,427.03 -1,498.38 -1,573.30 -1,651.96 -1,734.56
Rörelsegenererat kassaflöde 28,480.32 28,477.31 29,901.18 31,396.24 32,966.05 34,614.35
Investering i anläggningstillgångar -14,938.00 -15,684.90 -16,469.15 -17,292.60 -18,157.23 -19,065.09

Fritt Kassaflöde 12,792.41 13,432.03 14,103.63 14,808.81 15,549.26

Bilbranschen har haft en jämn tillväxt de senaste åren. Antaganden som gjorts för Volvo är att 
koncernen kommer att fortsätta växa med 5 procent per år. Världens BNP ökade 2007 med fem 
procent och förutspås fortstatt ökning med drygt fem procent 2008 och 2009.

Volvos WACC har ett genomsnitt på 11 procent

Diskonterat fritt kassaflöde år 2008 till 2012: 54 529,11 Msek. 
Slutvärde på 2013 års fria kassaflöde med 2 % tillväxt: 233 238,83 Msek.
Nuvärdeberäknat kassaflöde för 2013: 151 589,24 Msek. 

Summan av dessa ger ett värde på 206 118,35 Msek och genom att subtrahera med Volvos
skulder, ges ett värde på Volvo. 

Genom att dela med antalet aktier, ges Volvo ett aktievärde på 66,33 kr per aktie.

134 389,35 Msek
2 026 Milj aktier

=  66,33 Kr
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4.1.4 Scania

Beräkningen av FCF:

ÅR 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Omsättning 84,486.00 88,710.30 93,145.82 97,803.11 102,693.26 107,827.92
Resultat efter avskrivningar 11,906.00 12,501.30 13,126.37 13,782.68 14,471.82 15,195.41
Skatt -3,333.68 -3,500.36 -3,675.38 -3,859.15 -4,052.11 -4,254.71
Avskrivningar 1,478.00 1,551.90 1,629.50 1,710.97 1,796.52 1,886.34
Ökning rörelsekapital -67.59 -70.97 -74.52 -78.24 -82.15
Rörelsegenererat kassaflöde 10,050.32 10,485.25 11,009.51 11,559.99 12,137.98 12,744.88
Investering i anläggningstillgångar -4,277.00 -4,490.85 -4,715.39 -4,951.16 -5,198.72 -5,458.66

Fritt Kassaflöde 5,994.40 6,294.12 6,608.82 6,939.26 7,286.23

Precis som med Volvo så är uppskattningen på tillväxt i fordonsbranschen fem procent de 
nästkommande åren. Scania antas att följa den trenden när vi prognostiserat för åren 2008 till 
2012. 

Scanias WACC har ett genomsnitt på 11 procent.

Diskonterat fritt kassaflöde år 2008 till 2012: 24 236,25 Msek. 
Slutvärde på 2013 års fria kassaflöde med 2 % tillväxt: 140 214,47 Msek
Nuvärdeberäknat kassaflöde för 2013: 83 210,46. Msek

Summan av dessa ger ett värde på 107 446,71 Msek och genom att subtrahera med Scanias 
skulder, ges ett värde på Koncernen. 

Genom att dela med antalet aktier, ges Scania ett aktievärde på 96,68 kr per aktie.

77 341,71 Msek
800,00 Milj aktier

=96,68 Kr
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4.2 Värdering med residualvärderingsmetoden

Nu presenteras uträkningarna som gjordes I enlighet med residualvärderingsmetoden.

4.2.1 Tele2

2007 2008 2009 2010 2011
Rörelse Resultat 6647.00 6979.35 7328.3175 7694.7334 8079.47

2007 2008 2009 2010 2011
Sysselsatt kapital 35,413.00 36,475.39 37,569.65 38,696.74 39,857.64

2007 2008 2009 2010 2011
RFRJS 4,785.84 5,025.13 5,276.39 5,540.21 5,817.22

2007 2008 2009 2010 2011
RV 5.09 100.95 204.49 316.15 436.44 

Tillväxten för Tele2 är tre procent och följer samma prognos som i FCF metoden.  

Slutvärde residualvinster = 644,91 Msek.
Slutvärde residualvinster för år efter 2012 = 3 871,00 Msek.
Nuvärde = 2 055,15 Msek.

Företagsvärde = 35 211,07 Msek.
Aktie = 65,80 kr

29 541,07 Msek
448,949339 Milj aktier

=  65,80 Kr
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4.2.2 TeliaSonera

2007 2008 2009 2010 2011
Rörelse Resultat 26,155.00 27,462.75 28,835.89 30,277.68 31,791.57

2007 2008 2009 2010 2011
Sysselsatt kapital 153,089.00 158,600.20 164,309.81 170,224.96 176,353.06

2007 2008 2009 2010 2011
RFRJS 18,831.60 19,773.18 20,761.84 21,799.93 22,889.93

2007 2008 2009 2010 2011
RV 5,359.77 5,816.36 6,302.58 6,820.13 7,370.86 

Tillväxten för TeliaSonera är tre procent och följer samma prognos som i FCF metoden.  

Slutvärde residualvinster = 24 435,34 Msek.
Slutvärde residualvinster för år efter 2012 = 110 562,87 Msek.
Nuvärde = 72 521,17 Msek.

Företagsvärde = 267 592,52 Msek.
Aktie = 49,89 kr

224 013,52 Msek
4 490,50 Milj aktier

=  49,89 Kr



Kandidatuppsats
Företagsekonomi   Södertörns Högskola

21 (34)

4.2.3 Volvo

2007 2008 2009 2010 2011
Rörelse Resultat 22,231 23,120.24 24,045.05 25,006.85 26,007.13

2007 2008 2009 2010 2011
Sysselsatt kapital 142,135 147,820.40 153,733.22 159,882.54 166,277.85

2007 2008 2009 2010 2011
RFRJS 16,006.32 16,646.57 17,312.44 18,004.93 18,725.13

2007 2008 2009 2010 2011
RV 434.07 450.46 467.38 484.84 502.85 

Tillväxten för Volvo är fem procent och följer samma prognos som i FCF metoden.  

Slutvärde residualvinster = 13,451.89 Msek.
Slutvärde residualvinster efter år 2012 = 54 790.38 Msek.
Nuvärde = 35 609.99 Msek.

Företagsvärde = 207 978.88 Msek.
Aktie = 67,25 kr.

136 249.88 Msek
2 026 Milj aktier

= 67,25 Kr
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4.2.4 Scania

2007 2008 2009 2010 2011
Rörelse Resultat 11,471 12044.55 12646.778 13279.116 13943.072

2007 2008 2009 2010 2011
Sysselsatt kapital 26,749.00 28,086.46 29,490.77 30,965.31 32,513.58

2007 2008 2009 2010 2011
RFRJS 8,259.12 8,672.08 9,105.68 9,560.96 10,039.01

2007 2008 2009 2010 2011
RV 1,165.77 1,224.06 1,285.26 1,349.52 1,417.00 

Tillväxten för Scania är fem procent och följer samma prognos som i FCF metoden.  

Slutvärde residualvinster = 21 496,34 Msek.
Slutvärde residualvinster för år efter 2012 = 83 204,93 Msek.
Nuvärde = 49 378,07 Msek.

Företagsvärde = 125 791.41 Msek.
Aktie = 119,61 kr

95 686,41 Msek
800 Milj aktier

=119,61 Kr
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4.2 Börsvärde

4.3.1 Tele2

Vid årsskiftet 2007 – 2008 så låg värdet på Tele2s aktie på dryga 128 kr per aktie. DCF metoden gav Tele2 
ett värde på dryga 65,80 kr medan Residualvärderingsmetoden gav aktien ett värde på drygt 83,29 kr. Då 
detta skiljer sig nämnvärt från börsvärdet så gav metoderna snarlika resultat. Man kan även se att 
börsvärdet efter årsskiftet sakta sjunker ner och närmar sig det värdet som de båda metoderna angav.

4.3.2 TeliaSonera

Det värde som TeliaSoneras aktie hade vid årsskiftet 2007 – 2008 låg på dryga 61 kr per aktie. Resultatet
som beräknats fram med hjälp av de två värderingsmetoderna var dryga 69 kr för DCF och 59 kr för 
Residualvärderingsmetoden. Dessa värden motsvara börsvärdet relativt bra och aktievärdet tiden efter 
årsskiftet ligger stabilt på ett värde över 50 kr. 
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4.3.3 Volvo

Värdet på aktien för Volvo låg vid årsskiftet 2007 – 2008 på ett värde runt 103 kr per aktie. Värdet som de 
två värderingsmetoderna gav låg på en betydligt Lägre nivå. Båda metoderna gav snarlika resultat vilket 
visar på att Volvo ändå kan anses vara övervärderad på stockholmsbörsen vid årsskiftet 2007 – 2008. 

4.3.4 Scania

Båda metoderna gav Scania ett lägre värde än det värde som börsen satt på företaget. Även i detta fall så 
sjunker börsvärdet efter årsskiftet ner mot ett värde som överensstämmer med värderingsmetoderna. 
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5 Analys

DCF-metoden Residualvärderingsmetoden Börsvärde 2007/2008

Tele2 83,29 kr 65,80 kr 128 kr

TeliaSonera 69,48 kr 49,89 kr 61 kr

Volvo 66,33 kr 67,25 kr 103 kr

Scania 96,68 kr 119,61 kr 137 kr

Det är intressant att se att tre företag av fyra är undervärderade jämfört med de värden som 
företagets aktier har på Stockholmsbörsen. Börsvärden är som sagt baserade på marknadens egen 
uppskattning av värdet på en viss aktie, vilket i teorin är subjektivt gemensamt bestämt. 

Teorin om den ”Effektiva marknadshypotesen” säger att finansiella marknader, så som 
aktiemarknaden, är effektiva. Detta innebär att priset på en aktie återspeglas av all tillgänglig 
information och på så sätt återger den kollektiva värderingen hos alla investerare. Då all information är 
tillgänglig till alla i form av årsredovisningar så säger den ”Effektiva marknadshypotesen” att 
marknaden kommer att svara på all ny information som blir tillgänglig.

Detta kan förklara hur aktievärdet på de företag som i vår värdering blev undervärderade sjunker med 
tiden. Då årsredovisningen för 2007 blev tillgänglig så verkar det som om marknaden reagerar på den 
nya informationen. Vilket motsvarar den information som vi själva utgått ifrån.

Inom perioden 1 januari till mitten av februari så sjunker aktierna för Tele2, Volvo och Scania. Den 
procentuella sänkningen för respektive aktie är drygt:

 Tele2 med 24,3 % (25 kr)

 Volvo med 27,2% (22 kr)

 Scania med 13,2 % (16 kr)

Anledningen till att TeliaSonera utlämnats är för att vi anser att den sänkningen som grafen återspeglar 
inte är en tillräcklig stor sänkning för att räknas som annat än normala rörelser i aktievärde. Skillnader i 
drygt 9 kr är inte tillräckligt. Då våra beräkningar gav ett värde som överensstämmer bra med det 
värde som satts på aktiemarknaden och att aktien en tid efteråt förbli stabil gör att vårt värde 
återspeglar marknadens. 
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6 Diskussion och slutsats

Det som beräkningarna visar är att det råder en hyfsad jämn korrelation mellan metodernas
förträfflighet i förhållandet till börsvärde. Man kan klart och tydligt se hur vår värdering hänger 
med börsvärdets svängningar. Dock är skillnaderna mellan de bägge metoderna marginella så en 
slutsats om vilken metod är bättre baserad enbart på att jämföra dessa värden torde vara 
missvisande.

Något värt att anmärka på är att resultaten korrelerar bättre med teorin som menar att man bör få 
samma värde med bägge metoderna.

Detta visas nedan genom att beräkna tre stycken korrelationskoefficienter

 Korrelationen mellan DCF och börsvärdet är 0,78
 Korrelationen mellan RVM och börsvärdet är 0,75
 Korrelationen mellan DCF och RVM är 0,84

Betyder detta att det inte spelar någon roll vilken metod man använder? Svaret är nej.

Detta förklaras bäst genom att ha i bakhuvudet att olika metoder tar hänsyn till olika 
värdeskapande faktorer. En metod tar hänsyn till framtida tillväxt, en annan tar hänsyn till t.ex. 
enskilda personalkostnader eller bortser från utebliven vinst. Det gäller även att beakta företagets 
tillgångar samt kapitalstruktur. Har företaget några materiella tillgångar? Skulder? Man bör även 
ta i beaktning att många metoder som hämtar information från bokföringen kan ge olika värden 
på ett företag bara genom en ändring i lagen. En materielltillgång som har avskrivits med en viss 
procentsats varje år kanske inte får ett rättvist värde vid en eventuell försäljning alternativt 
tillgångar som är helt avskrivna men som fortfarande brukas av företaget. Allt detta påverkar 
värderingen och bör därför påverka val av värderingsmetoden.

För att besvara syftet med denna uppsats har vi utsett DCF-metoden till att vara den som är mer 
rättvis trots det snarlika resultatet från bägge metoderna. Anledningen till detta beslut grundar 
sig mer på modellens hänsyn till företaget som helhet istället för att enbart fokusera på vissa 
särskilda faktorer så som RVM metoden gör.

Det finns dock svagheter med DCF-modellen då den bygger till stor del på antaganden och 
gissningar om framtiden. Denna osäkerhet kan dock minimeras genom att göra en utförlig



Kandidatuppsats
Företagsekonomi   Södertörns Högskola

27 (34)

branschanalys enligt porters fem krafter innan man börjar med värderingen för att på så vis vara 
bättre rustad när antaganden skall göras.

Vad gäller residualvinstmetoden, baseras den på bokfört eget kapital samt balansräkningen. Detta
ger således siffror som är baserade på bokföringslagar. Det innebär att företag kan få olika värden 
beroende på vilka lagar man applicerar vid bokföringen. Vid stora skillnader i lagarna mellan olika 
länder, kan en värdering med residualvinstmetoden orsaka problem vid t.ex internationella 
företagsförvärv. Vilket värde ska man gå efter?

En annan nackdel med denna metod är att den inte tar hänsyn till framtida vinster. Att den blev en 
väldigt populär värderingsmetod under IT-boomen i början av 90-talet är därför inte så konstigt 
med tanke på att få företag genererade någon vinst och det hela slutade med att marknaden 
kraschade.

Den stora fördelen med DCF-metoden är att den utgår från kassaflödet. Det vill säga att man ser 
företaget som en enda stor maskin med input och output i kronor. Detta är vad man rationellt sätt 
bör anse vara viktigast i ett företag då det automatiskt tar hänsyn till samtliga värdeskapande 
faktorer som de facto utgör denna ”maskin”. Så som, personal, varumärke, materiella och 
immateriella tillgångar och så vidare. Det är att jämföra med det stora misstaget som begås vid en 
residualvinstvärdering som överskattar betydelsen med residualvinster även om den också har 
sin utgångspunkt i kassaflödet.

Då finansbranschen har utvecklats och förbättrats i många år, kan man lätt lura sig själv att tro på 
att man nu förtiden bör kunna beräkna ett värde med stor precision. En bidragande faktor till 
denna inbillning är att beräkningar sker på decimalnivå i många fall. Dock är detta bara en 
inbillning och ett beräknat värde bör betraktas som enbart en fingervisning. Detta förklarar varför 
börsvärdet inte överensstämde med det värde som räknades fram.

Därför blir slutsatsen till vår förvåning lika tvetydlig som resultatet vi fick, då båda dessa metoder 
kan ge var sitt unika värde, kan detta användas för att utgöra ett intervall där företagets faktiska 
värde bör ligga. Detta kan till exempel ses som förhandlingsutrymme vid företagsförvärv.
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7 Förslag på framtida forskning 

En spännande idé vore att följa upp denna uppsats i framtiden och med facit i hand göra om 
samma beräkningar utan att behöva göra några antaganden för att sedan jämföra vilken metod 
som hade den högst träffsäkerhet. 
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Bilaga 1
Nyckeltal

Tele2

DCF-metoden
Tillväxt för fas 1: 3 %
Tillväxt för fas 2: 2 %
WACC: 13,5 %
Skatt: 28 %

(Mkr)
Omsättning 2007: 43 420,00
Resultat efter avskrivningar: 6 647,00
Avskrivningar: 4 260,00
Investering i anläggningstillgångar: 4 269,00

Skulder: 5 670,00
Antal aktier: 448,94933900 miljoner st.

Residualvärderingsmetoden
Tillväxt för fas 1: 3 %
Tillväxt för fas 2: 2 %
WACC: 13,5 %
Skatt: 28 %

(Mkr)
Eget kapital: 26 741,00
Sysselsatt kapital: 35 413,00
Redovisat resultat 
före räntekostnader justerat för skatt: 4 785,84

Skulder: 5 670,00
Antal aktier: 448,94933900 miljoner st.



Kandidatuppsats
Företagsekonomi   Södertörns Högskola

30 (34)

Bilaga 2
Nyckeltal

TeliaSonera

DCF-metoden
Tillväxt för fas 1: 3,6 %
Tillväxt för fas 2: 2 %
WACC: 8,8 %
Skatt: 28 %

(Mkr)
Omsättning 2007: 63 044,00
Resultat efter avskrivningar: 31 021,00
Avskrivningar: 11 875,00
Investering i anläggningstillgångar: 11 673,00

Skulder: 43 579,00
Antal aktier: 4 490,50 miljoner st.

Residualvärderingsmetoden
Tillväxt för fas 1: 3 %
Tillväxt för fas 2: 2 %
WACC: 8,8 %
Skatt: 28 %

(Mkr)
Eget kapital: 127 057,00
Sysselsatt kapital: 153 089,00
Redovisat resultat 
före räntekostnader justerat för skatt: 18 831,60

Skulder: 43 579,00
Antal aktier: 4 490,50 miljoner st.



Kandidatuppsats
Företagsekonomi   Södertörns Högskola

31 (34)

Bilaga 3
Nyckeltal

Volvo

DCF-metoden
Tillväxt för fas 1: 5 %
Tillväxt för fas 2: 2 %
WACC: 9 %
Skatt: 28 %

(Mkr)
Omsättning 2007: 285 405,00
Resultat efter avskrivningar: 22 231,00
Avskrivningar: 12 474,00
Investering i anläggningstillgångar: 14 938,00

Skulder: 71 729,00
Antal aktier: 2 026 miljoner st.

Residualvärderingsmetoden
Tillväxt för fas 1: 5 %
Tillväxt för fas 2: 2 %
WACC: 9 %
Skatt: 28 %

(Mkr)
Eget kapital: 87 188,00
Sysselsatt kapital: 142 135,00
Redovisat resultat 
före räntekostnader justerat för skatt: 16 006,32

Skulder: 71 729,00
Antal aktier: 2 026 miljoner st.



Kandidatuppsats
Företagsekonomi   Södertörns Högskola

32 (34)

Bilaga 4
Nyckeltal

Scania

DCF-metoden
Tillväxt för fas 1: 5 %
Tillväxt för fas 2: 3 %
WACC: 11 %
Skatt: 28 %

(Mkr)
Omsättning 2007: 84 486,00
Resultat efter avskrivningar: 11 906,00
Avskrivningar: 1 478,00
Investering i anläggningstillgångar: 4 277,00

Skulder: 30 105,00
Antal aktier: 800 miljoner st.

Residualvärderingsmetoden
Tillväxt för fas 1: 5 %
Tillväxt för fas 2: 3 %
WACC: 11 %
Skatt: 28 %

(Mkr)
Eget kapital: 24 812,00
Sysselsatt kapital: 26 749,00
Redovisat resultat 
före räntekostnader justerat för skatt: 8 259,12

Skulder: 30 105,00
Antal aktier: 800 miljoner st.



Kandidatuppsats
Företagsekonomi   Södertörns Högskola

33 (34)

Bilaga 5

Korrelationsvärden

DCF Börsvärdet RVM Börsvärdet DCF RVM

Tele2 83 128 65 128 83 65
TeliaSonera 69 61 49 61 69 49
Volvo 66 103 67 103 66 67
Scania 96 137 119 137 96 119
Korrelation 0,784399571 0,753005 0,849978
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Kandidatuppsats
Företagsekonomi   Södertörns Högskola
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