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Sammanfattning 

Hur värderar man ett företag som står inför en börsintroduktion? Vilka 

faktorer skall inkluderas respektive exkluderas vid prissättningen av ett 

företag? Dessa frågor spelar en central roll i detta arbete.  

För att på ett så pedagogiskt och korrekt sätt som möjligt kunna urskilja 

denna verklighet har vi valt att följa ett företag som i skrivande stund 

står inför en börsintroduktion på den amerikanska börsmarknaden. 

Detta företag är Fisker Automotive, ett bilmärke som tillverkar miljö-

medvetna fordon som lämnar minimalt miljöavtryck och som levererar 

maximal prestanda.  

Med hjälp av en avkastningsvärdering har vi kommit fram till ett värde 

på företaget och dess aktie, $42,32. Vi har i arbetet inte spekulerat i 

huruvida detta är ett över- eller undervärde, utan arbetets fokus har legat 

på processen att ta fram de variabler som är centrala vid en värdering av 

företag som inte är börsnoterade.  
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1 Introduktion 

Detta kapitel behandlar bakgrunden för vår problemdiskussion och 

frågeställning vilka i sin tur beskriver syftet med arbetet.  

1.1 Inledning 

Under 2011 kommer Fisker Automotive att börsnoteras på den Ame-

rikanska börsmarknaden.1 I och med lanseringen av sin första bilmo-

dell, Karma, kommer Fisker Automotive att vara det första företaget 

med en PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) på high-

performance/luxury bilmarknaden.2 

 

Företaget grundades år 2007 i Irvine, Kalifornien av den danske ent-

reprenören Henrik Fisker.3 Fisker Automotive tillverkar miljömed-

vetna fordon som levererar stil, passion och prestanda. Bilens grund-

koncept är att man inte ska behöva kompromissa med hållbarhet och 

stil. Bilen är en hybrid med bensinmotor och en elektrisk motor där 

man kan själv kan skifta mellan dessa två. Bilens elektriska motor har 

en räckvidd på 80 kilometer och den totala räckvidden är strax över 

550 kilometer.4 På taket sitter solpaneler som laddar bilens batteri.  

Bilens interiör består av trä hämtad från botten av Lake Michigan, 

kvarblivet trä efter en skogsbrand i Orange County samt fallen trä 

efter stormar i Kalifornien.5 Lädret tillverkas av biprodukter i världens 

första energi-självförsörjande anläggning. Mockan som används i 

bilens interiör är 100 % återvunnen Eko-Mocka som minskar energi-

förbrukningen och koldioxidutsläppen med 80 %.6  

Företaget är i framkant för utvecklandet av en ny trend som börjar få 
                                
1Balley, D (2010). Fisker says IPO with Karma deliveries in March http://www.reuters.com/article/2010/10/01/retire-
2 http://www.fiskerautomotive.com/#!/sustainability/phev/phev-performance (2011-04-27) 
3 Hall-Geisler, K (2011) History of Fisker Automotive 

http://exoticcars.about.com/od/overviewsofmaker1/p/FiskerHistory.htm (2011-04-27) 
4 http://www.fiskerautomotive.com/#!/karma/specifications/powertrain (2011-04-27) 
5 http://www.fiskerautomotive.com/#!/karma/design/interior-trim/wood (2011-05-22) 
6 http://www.fiskerautomotive.com/#!/karma/design/interior-trim/leather (2011-05-22) 
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fäste på många marknader. Det handlar om ett socialt ansvarstagande 

gentemot världen och miljön, samtidigt som man kan ta del av det 

bästa som finns tillgängligt på marknaden. Företaget kallar detta be-

grepp för Responsible Luxury.7  

 

Henrik Fisker som är grundare av företaget har tidigare arbetat som 

VD för BMW Designworks och styrelsemedlem i Aston Martin samt 

Ford. Han har varit med och producerat bilar som Aston Martin DB/9 

V/8 Vantage och BMW Z9/Z7. Företagsledningen och styrelsen be-

står av välkända namn med omfattande erfarenhet inom bilbranschen 

där bland andra Marti Eulberg, som är Försäljnings och Marknads-

chef, var före detta VD för Maserati North America och Vic Doolan, 

styrelsemedlem, var före detta VD för både BMW och Volvo Cars 

North America.8 

 

Företaget besitter en stor marknadsmöjlighet då 80 stycken återförsäl-

jare världen över redan nu har kommer sälja Fisker.9 Hittills har över 

3000 bilar av modellen Karma förbeställts med $5000 i depositions-

avgift innan produktionen av bilen har påbörjats. För att sätta per-

spektiv på detta antal är det viktigt att säga att Fiskers nollpunkt för 

lönsamhet ligger på en försäljning av 4000 enheter.10 Bilåterförsäljare 

i Kina har lagt en order på 2000 bilar/år för de tre nästkommande 

åren, något som inte var inräknat i den primära affärsmodellen.11 Fis-

ker Automotive planerar att sälja cirka 15000 enheter av modellen 

Karma per år.12  

 

                                
7 http://www.fiskerautomotive.com/#!/sustainability/philosophy/responsible-luxury (2011-04-27) 
8 McDonald, M (2011) 2011 Fisker Karma http://www.topspeed.com/cars/fisker/index238.html  

(2011-04-26) 
9 Fisker Automotive (2011) http://fiskerretailers.com/ (2011-04-28) 
10 Madslien, J (2011) Fisker ready for March production http://www.bbc.co.uk/news/business-12615160 (2011-03-06) 
11 (2010) China Grand Automotive Group brings premium electric vehicles to China 

http://media.fiskerautomotive.com/press/press_releases/ (2011-04-27) 
12 (2011) Fisker starting production of the Karma this March http://www.crunchgear.com/2011/01/19/fisker-starting-

production-of-the-karma-this-march/ (2011-04-28) 
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1.2 Bakgrund 

Fisker Automotive ger sig in i en bransch där det är höga inträdes-

kostnader. Det krävs mycket kapital att ta fram teknologin som bilar-

na kräver samt kompetent arbetsstyrka, framförallt sett till ledningen. 

Det är även kapitalkrävande att ha stora fabriker och att tillverka for-

don. För att få in detta kapital har företaget Advanced Equity’s samlat 

in kapital från privata investerare samt investeringsinstitut. 

 

Kliener Perkins, med tidigare investeringar som Google, Yahoo! och 

Amazon, är den största investeraren i detta projekt. Fisker kommer att 

ingå i Kliener Perkins GreenTech-fond som Al Gore är rådgivare till. 

Även Qatar Investment Authority är finansiär.13  

 

President Barack Obama och det amerikanska energiutskottet har lå-

nat ut $529 miljoner som med 3! år löper räntefritt från och med 30 

september 2009, med en option på fortsatta räntefria lån. Dessutom 

fick man köpa General Motors fabriker i Wilmington, Delaware till 

ett förmånligt pris på $18 miljoner.14  

 

Med lånet från staten samt investerarnas bidrag har man samlat ihop 

runt $1 miljard. Nästa steg i att få in kapital är genom en IPO, det vill 

säga en börsintroduktion, på den amerikanska börsen.  

1.3 Problemdiskussion 

 
För att kunna avgöra hur mycket aktien ska säljas för på börsintro-

duktionsdagen på börsen krävs det att man gör en värdering av före-

taget och på så sätt räknar ut vad varje aktie ska vara värd.  

 

 
                                
13 Fisker aims for six models, ponders IPO http://www.insideline.com/fisker/karma/fisker-aims-for-six-models-ponders-
ipo.html  
14 Abuelsamid, S (2009) Fisker buys GM’s Wilmington Delaware plant http://www.autoblog.com/2009/10/27/fisker-
gm-delaware-plant-official/ (2011-03-06) 
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Att göra en värdering av ett företag som är så kapitalkrävande att det 

krävs en IPO samt ytterligare kapitalinsamling för att kunna börja 

producera och starta verksamheten är komplext i den bemärkelsen att 

det inte går att utgå från några tidigare siffror. Är företaget också ni-

schat på en marknad som inte tidigare funnits kan inte jämförelser 

med andra, etablerade företag göras.  

 

Information om hur värdering av ett företag som befinner sig i den 

situation som ovan beskrivs finner vi bristfällig och ett utförande av 

undersökning av aktiepris på introduktionsdagen blir både tids- och 

resurskrävande. 

1.4 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att kalkylera fram ett värde på företaget och 

på det sättet uppskatta ett pris på den enskilda aktien.   

 

1.5 Frågeställning 

 
Hur mycket bör aktiens utgångspris vara på introduktionsdagen för att 

på bästa sätt motsvara värdet på företaget? 

1.6 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att avgränsas på det sättet att det prognosticerade 

värdet som tas fram i och med uppsatsen inte kommer att jämföras 

med det verkliga utfallet. Alltså kommer undersökningar om huruvida 

aktien blir under- eller över prissatt inte att beröras i och med detta 

arbete. 
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2 Metod 
 

I detta avsnitt skildras och motiveras de metodval som tillämpats 

under arbetets gång. 

2.1 Vetenskapssyn 

När det gäller forskning ur ett vetenskapligt perspektiv delas denna 

vanligtvis in i två orienteringar, positivism och hermeneutik. Inom 

positivism baserar sig sättet att tänka på kunskap som man erhållit 

genom att iaktta händelser vilken erhålls genom experiment eller 

verkliga livet.15  

Inom hermeneutiken anser man däremot inte att det handlar om hur 

någonting är, utan snarare om hur någonting uppfattas och tolkas av 

omvärlden.16  

 

När man önskar att skildra ny vetskap kan man använda sig av induk-

tiv eller deduktiv metod. Induktiv metod utgår från observationer och 

genom dessa kan man anta en slutsats utan att ha baserat undersök-

ningen på några tidigare teorier.17 Inom deduktiv metod är utgångs-

punkten en hypotes eller ett antagande som man försöker bekräfta 

eller förkasta genom att härleda en observationsskildring.18  

 

Den kvantitativa metodiken förutsätter att det finns en sann verklighet 

som eftersträvas att återges så korrekt som möjligt. I den kvalitativa 

metoden strävar man efter att få förståelse om verkligheten och de 

olika sätt de kan uppfattas på från olika perspektiv snarare än att för-

söka besvara frågeställningar som kräver exakta numeriska svar. 19 

 

                                
15 Hartman, 2004, s. 105 
16 Ibid, s. 106 
17 Ibid, s. 151 
18 Ibid, s. 161 
19 Ibid, s. 273 
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2.2 Val av metod 

Vår undersökning utgår från hermeneutiska synsättet då man vid en 

värdering av ett företag lägger stort fokus på tolkning och analys av 

material och resultat samt prognostisering av olika variabler i de mo-

deller som används vid företagsvärdering. Ansatsen kommer vara 

deduktivt utformad då undersökningen kommer att åtgå från befint-

liga teorier och principer för att applicera på detta företag.  

Uppsatsen utformas efter samspel mellan kvantitativ metodik och 

kvalitativ metodik. Den kvantitativa delen är de beräkningar som görs 

med hjälp av de matematiska formler och riktlinjer som finns inom 

vetenskapsteorierna om företagsvärdering. De variabler som används 

i den kvantitativa metoden är baserade på kvalitativ metod som utförs 

genom datainsamling, litteraturgenomgång samt en fallstudie. Valet 

att göra ett växelspel mellan kvalitativ och kvantitativ undersökning 

grundar sig i att det ger mest uttömmande information. Större möjlig-

het till analys med hjälp av den kvalitativa ansatsen men, kvantitativa 

metoden är en nödvändig aspekt då man göra beräkningarna.  

Vi kommer att göra en fallstudie och det beror på att denna typ av 

undersökning ger djupare förståelse för det fenomen som undersökts, 

till skillnad från en serveyundersökning som ger ett bredare underlag. 

Fallstudien kommer bestå av en företagsvärdering som baseras på 

flertalet teorier.  

2.3 Datainsamling 

Datainsamlingen som kommer ske i och med detta arbete består av 

primär- och sekundär data. Primärdata är fakta om forskning som 

forskaren själv upprättar.20 Alltså en person som har utfört en forsk-

ning och i samband med detta publicerar en vetenskaplig artikel skap-

ar primärdata.  
                                
20 Johansson, Johannessen & Tufte, 2003 s. 27 
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Sekundärdata är den information som andra personer återberättar om 

de primärdata som finns.21 Grunden för vår teoretiska referensram är 

en sammanställning av sekundärdata som främst är hämtad från ve-

tenskaplig litteratur, kurslitteratur samt artiklar. Även investerarpro-

spekt kommer att användas vid inhämtning av information om företa-

gets utveckling.  

2.4 Undersökningens trovärdighet 

I en undersökning är det viktigt att den information och det resultat 

som framkommer är tillförlitligt. Inom vetenskapsteori kallas detta för 

reliabilitet.22 Framför allt berör det sättet man samlar in och behandlar 

informationen på. Då denna undersökning främst utgår från sekun-

därdata, vilken inte är lika reliabel som primärdata påverkas tillförlit-

ligheten på ett negativt sätt. Sekundärdata kan då vara vinklad av den 

som utfört en sammanställning av primärdata.23 Även om detta un-

derlag kan vara bristfälligt har vi försökt att bredda informationska-

nalerna för att få så hög tillförlitlighet som möjligt. 

Validiteten i en undersökning berättar huruvida sättet man har samlat 

in data på återspeglar det som ska undersökas.24 I detta fall är hög 

validitet svårt att uppnå då vårt specifika fall, med företagsvärdering 

av denna komplexitet, i stor utsträckning är unikt. Därför blir man 

tvungen att samla in information och kunskap från många olika teo-

rier och utgångspunkter. Detta gör att vi i många fall har samlat in 

information och kunskap som inte exakt återspeglar detta fall.  

                                
21 Johansson, Johannessen & Tufte, 2003 s. 28 
22 http://www.eki.mdh.se/Kurshemsidor/foretagsekonomi/robhan/reliabilitet.htm (2011-05-22) 
23 Ibid s.28 
24 Ibid s.47  



 10 

3 Teori 
 

I det teoretiska avsnitt tas de centrala teorier som uppsatsen 

baseras på upp. 
Att beräkna värdet på ett företag kan vara viktigt i flera situationer. 

Vid ett företagsförvärv, fusion, investeringsunderlag eller ombildning 

av företagsform25 kan olika parter vara intresserade av att få reda på 

hur mycket ett företag är värt.26 Även för företagets del kan det vara 

väsentligt att veta dess totala värde, till exempel vid en börsintrodukt-

ion då man med hjälp av kunskap om företagsvärdet kan sätta ett rätt-

visande pris på varje aktie inför börsintroduceringsdagen.  

Ofta baseras värderingarna på siffror från bokslut och andra historiska 

dokument. Med detta underlag finns det flertalet tillvägagångssätt för 

att utföra en företagsvärdering. De vanligaste är avkastningsvärdering 

och substansvärdering.27 Förutom dessa två brukar även marknads-

värdering användas.28  

Det finns en problematik i denna process som grundar sig i att olika 

värderares perspektiv kan skilja sig från varandra beroende på olika 

verklighetsuppfattningar. Det kan även skilja sig länder, branscher 

och kulturer emellan. Ett företag är egentligen inte värt någonting 

förens någon är beredd att betala ett pris för det.  

Företag som är noterade på börsen innefattas inte av denna problema-

tik då köpare och säljare ständigt sätter ett pris på företaget genom att 

handla med dess aktier. Priset på ett företags aktie multiplicerat med 

antal aktier ger värdet på företaget.29  

                                
25 Lundén, 2010, s. 27 
26 Lundén, 2010, s. 9 
27 Ibid, s. 9 
28 Lundén, 2010, s. 21 
29 Investopedia (2011) “Video: What are stocks?” http://www.investopedia.com/video/play/what-are-stocks (2011-04-
16) 
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Dock påverkas kursen på aktien även av andra externa faktorer som 

baseras på tillgänglig information om företaget och psykologiska fak-

torer30. 

3.1 Substansvärdering 

Denna metod lägger störst vikt vid historiska variabler hämtade från 

balansräkningen.31 Ett företags substans består av tillgångarnas värde 

efter avdrag för skulderna som finns i företaget. Metoden lämpar sig 

på företagsvärdering när firman äger fastigheter och andra stora till-

gångar såsom inventarier. Olika principer vid värderingen av till-

gångar samt skulder tillämpas olika beroende på anledningen till vär-

deringen. Är anledningen till värderingen ett uppköp, pratar man om 

marknadsvärdet. Rör det sig om en brådskande försäljning, räknar 

man ut slaktvärdet och vid fortsatt drift av företaget uppskattar man 

bruksvärdet.32  

3.2 Marknadsvärdering 

Värderingen baseras på tidigare pris som har förekommit vid försälj-

ning av liknande företag i samma sektion, omfång och lokalisering. 

Jämförande värdering är ett namn som också används för att beteckna 

marknadsvärdering.33 

3.3 Avkastningsvärdering 

Vid denna värdering uppskattas värdet av företaget som nuvärdet av 

framtida avkastning. Vad är då nuvärdet av framtida avkastning? Det 

värde som ett bolag skapar kallas avkastning.  

                                
30 Lundén, 2010, s. 127 
31 Hult, 2003, s. 81 
32 Lundén, 2010, s. 59 
33 Lundén, 2010, s114 
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Det finns flera exempel på mått som mäter avkastningen bland annat 

utdelningsbara medel, vinsten och kassaflödet. Nuvärdeberäkning är 

att räkna ut vad en framtida summa är motsvarar i nuläget. Detta görs 

genom att man tar det framtida beloppet, i det här fallet den framtida 

avkastningen och dividerar denna med en diskonteringsränta, även 

kallad kalkylränta. 34 

 

 

 

I denna teori för värderingen av företaget ligger resultaträkningen till 

grund för beräkningarna.35 Teorin är bäst fungerande i verksamheter 

som inte är kapitalintensiva, till exempel för företag som är aktiva 

inom tjänstesektionen samt ifall de historiska värdena är ofullstän-

diga. Genom historik och annat underlag som företaget besitter görs 

uppskattningar om den framtida avkastningen för ett antal år.  

3.3.1 Diskonteringsränta 

Diskonteringsräntans syfte är att minska ett framtida belopp med den 

kapitalkostnad som företaget har för att på så sätt veta vad det fram-

tida beloppet är värt idag. Kapitalkostnaden är antingen förknippad 

med aktieägarnas avkastningskrav (CAPM), eller den typ av kapital-

kostnad som rör hela företagets kapital.36 Denna kapitalkostnad för-

kortas WACC och kommer ifrån den engelska benämningen 

Weighted Average Capital Cost. CAPM är på samma sätt en förkort-

ning av det engelska begreppet Capital Asset Price Modell.  

 

                                
34 Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002 s. 38 
35 Lundén, 2010, s. 82 
36 Ross et al., 2009, s. 279 

Företagets värde = avkastningen
diskonteringsräntan
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3.3.1.1 Diskonteringsräntan CAPM 

Capital Asset Pricing Model är som namnet antyder en modell och 

den är en utav flera modeller som flera som hjälper till att uppskatta 

ett företags avkastningskrav. Med denna kan man nuvärdesberäkna 

framtida värden. 

 

 

 

 

 

 

37 

Där RS = förväntad avkastning för investering (CAPM) 
RF = Riskfri ränta 
RM - RF = Marknadens riskpremie 
!  = investeringens betakoefficient 

I modellen ser vi hur sambandet mellan avkastning och risk ser ut 

mätt med betakoefficienten. Betakoefficienten berättar om en aktie 

följer marknaden och därmed vilken risk den innebär jämfört med en 

portfölj som följer marknadens pendlingar. Risken ser vi i diagram-

met som Beta och aktiemarknadslinjen som Security market line 

(SML). Marknadsportföljens värde på beta är enligt modellen 1. Om 

en aktie har ett betavärde som är lägre än 1 betyder det att aktien inte 

går lika mycket upp som marknaden gör i en högkonjunktur men inte 

heller går lika mycket vid en lågkonjunktur.  

                                
37 http://www.bogleheads.org/w/images/e/e9/CAPM.png&imgrefurl, (2011-05-04) 

RS = RF + RM ! RF( ) "!
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Det motsatta gäller vid en aktie som har högre beta än 1, denna avvi-

ker i positiv bemärkelse mer från marknaden i högkonjunktur men 

också mer i negativ synpunkt under en lågkonjunktur.38  

Modellen utgår även från två andra parametrar nämligen den riskfria 

räntan samt marknadens riskpremie. Den förstnämnde antas vara kon-

stant över tiden och motsvarar den ränta som en 10-årig statsobligat-

ion har. En statsobligation ger garanterat minst pengarna tillbaka och 

därför kan den räntan som en statsobligation ger anses vara riskfri.39  

Den andra parametern, marknadens riskpremie, är skillnaden mellan 

den avkastning som marknaden ger och den riskfria räntan. Man kan 

se det som att man får en premie för att man tar en större risk än vid 

investering i statsobligation.   

3.3.1.2 Diskonteringsräntan WACC 
  

Den andra diskonteringsräntan som används för att nuvärdesberäkna 

framtida belopp är, som tidigare nämnts, företagets vägda genomsnitt-

liga kapitalkostnad: 

 

 

 

Där RB= skuldernas kapitalkostnad 
 Tc= skatt 
 Rs= CAPM (kostnaden för eget kapital) Se uträkning s16 
 L= Skuldandel 

 

Medan man i CAPM endast tar hänsyn till aktieägarnas krav tar man i 

WACC även hänsyn till långivarnas avkastningskrav och detta ger det 

fullständiga avkastningskravet som förekommer för ett företag.40  
                                
38 Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002 s. 228 
39 https://www.riksgalden.se/templates/Secure/Page____514.aspx (2011-05-22) 
40 http://www.foretagsvardering.org/fakta/wacc-weighted-average-cost-of-capital/ (2011-05-22) 

WACC = L ! 1"TC( ) !RB + 1" L( ) !RS  
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3.3.2 Kassaflödesvärdering 

Kassaflödesvärdering kallas även DCF-metoden. Detta är en utav de 

avkastningsvärderingar som kan användas. Kassaflödet spelar en cen-

tral roll i hur företaget klarar likviditetsbehoven som uppstår ur den 

dagliga verksamheten, samt hur företaget kan växa och investera i 

inventarier, fabriker, personal et cetera. Att fokusera på in- och utbe-

talningar ger en bra förståelse för företagets överlevnadsmöjligheter 

även i ett längre perspektiv jämfört med en analys som endast beaktar 

resultat och lönsamhet.41 Metoden passar bra när man ska göra en 

bedömning av ett företag som är under uppstart eller där kapitalstruk-

turen i framtiden kommer att utvecklas. Man fokuserar på uppskatt-

ningar av framtida värden framför historiska värden. Om företaget är 

under förändring och tillväxt kan historiken ge ett missvisande värde 

då den inte återspeglar företaget i den process de befinner sig i.42  

Företagets värde räknas ut med formeln:  

 

 

 

Att göra en DCF-värdering innefattar att fastställa båda diskonterings-

räntorna CAPM och WACC. Detta för att man i formeln som används 

för att beräkna företagets värde dividerar det fria kassaflödet med 

WACC. Formeln för WACC använder sig i sin tur av CAPM.  

 

 

                                
41 Adolphson, 1998 s.12 
42 Lundén, 2010 

Företagets värde = fria kassaflödet
diskonteringsräntan
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3.3.2.1 Fritt kassaflöde 

Vid prognostisering av framtida kassaflöden kan en uppställning lik-

nande denna göras:43 

 

3.3.2.2 Sammanställning av beräkningen 

Enligt modellen för diskonterat kassaflöde ska det fria kassaflödet 

uppskattas för varje år under det tidsintervall då det är starkare till-

växt.44 

Det mest optimala för ett företag är att företagets tillväxt ökar jämt 

med samma procentuella sats från år till år. Dock förekommer det att 

företag ibland befinner sig i olika faser av tillväxt. Detta kan bero på 

ökad efterfrågan, minskade priser, internationalisering och avtagande 

tillväxt för att man har fått göra strukturella förändringar. Detta ska 

tas i hänsyn vid en företagsvärdering om företaget står inför eller är i 

en sådan fas som ovan beskrivits. Då bör man även räkna ut det fria 

kassaflödet för det nästkommande år som inte ingår i den avvikande 

tillväxtfasen.45  

 

                                
43 Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002 s. 286 
44 Ibid, s.287 
45 Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002 s. 287 

DCF = CF1
(1+ r)

+
CF2
(1+ r)2

+...+ CFn
(1+ r)n

 
CF = Fritt kassaflöde  

r= diskonterad ränta (WACC) 

n = antal år 

!" !#$% !#$& !#$' !#$( !#$) !#$*
"+,-./0/$+1/+#$02,3#4254560#

7 830//
9 :2,3#4254560#
7 ;35456$#<#+.,+30=4/0.
"<#+.,+6+5+#+#0/$30,,01.<>+

7 ?52@$4$05.A665456,/4..6B560#
!"#$$%&'((')*+,-
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Med detta gjort ska slutvärdet beräknas. Slutvärde är det värde man 

förväntar sig att företaget har under det sista året av den avvikande 

tillväxtfasen. 

 

 

 

Även detta värde måste nuvärdesberäknas.  

 

  

 

Tillsammans blir nuvärdena av de olika faserna värdet på företaget.  

 

 

 

Genom att från detta värde subtrahera företagets skulder erhålls eget 

kapital. Vad den enskilda aktien nu blir värd fås fram genom att divi-

dera eget kapital med antalet aktier som kommer att ges ut.46   

 

 

                                
46 Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002, s. 288 

Slutvärde =
FCsista året med g1

r2 -g2
 

 Nuvärdet av slutvärdet = slutvärde
(1+ g1)n

 

Aktiens värde = eget kapital
# aktier

 

Företagsvärde = DCF + Nuvärdet av slutvärdet 
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4 Empiri  
 
I detta avsnitt tillämpas de teorier som tidigare tagits upp. 

Dessutom redogörs de resultat som tagits fram. 
I detta kapitel kommer inga formler tas upp, utan enbart uträkningar. 

Vi hänvisar därmed till föregående avsnitt.  

När vi gör värderingen av Fisker Automotive utgår vi från att företa-

get har två olika faser med två olika tillväxttakter. Tillväxttakten un-

der första fasen estimerar vi till 5 % och den andra till 10 %. Detta för 

att företaget under de närmsta åren kommer att ha en mindre tillväxt 

då företaget kommer befinna sig i en uppbyggnadsfas sedan räknar vi 

med att tillväxten kommer öka. Så här ser de två olika faserna ut: 

!"#$% !"#$%$&$' !"#$'
()**+,-.."/. 01 %21
34."/5466)7)48.48 %90 %9'0
:";/8"<48#$"+/"#.8)8= %'9>1
?)#/6;)"$;,8."8 >9@1
:";/8"<48#$;)#/A;4B)4 @901  

 

Förutom tillväxttakten är den andra variabeln som skiljer sig mellan 

de två faserna betavärdet. Under fas ett tror vi att betat kommer vara 

den samma som den amerikanska bilbranschens47.  

Antagandet om att det här företaget har ett annorlunda betavärde un-

der andra fasen grundar sig på att Fisker i princip skapar en ny mark-

nad. Då det i dagens läge inte finns en specifik premium/lyx marknad 

inriktad på miljömedvetenhet, tror vi att Fiskers betakoefficent inte 

kommer följa marknadens då Fisker Automotive är en unik aktör på 

marknaden. Både marknadens avkastning och den riskfria räntan bas-

eras på den genomsnittliga avkastning som har varit från åren 1926-

2005.48  

                                
47Damodaran, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html (2011-04-25) 
48 Ross et al., 2009, s. 307 
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Om man jämför den genomsnittliga räntan under dessa ovan nämnda 

år med den riskfria räntan vid början av 2011, vilken var 3,43 %, ser 

man att det inte skiljer sig så mycket.49 Att vi har valt att ta ett genom-

snitt av de här åren och inte utgått från dagslägets nivå beror på att ett 

specifikt års avkastning kan vara mindre rättvisande. Bevis på detta är 

de oroligheter som präglat världen under början av 2011 (Uppror i 

Arabvärlden samt jordbävning och kärnkraftskris i Japan) som har 

påverkat aktiemarknadens riskpremie på ett negativt sätt. 

Utifrån dessa värden kan vi räkna ut aktieägarnas avkastningskrav 

(CAPM) för fas 1 och 2: 

Fas 1: RS = 3,8+ (12,3!3,8) "1,5=16,55  

Fas 2: RS = 3,8+ (12,3!3,8) "1,25=14, 425  

Med avkastningskraven för de båda faserna kan vi nu räkna ut hela 

företagets vägda kapitalkostnad.  

!"#$% !"#$%$&$' !"#$'
()*+,-."/0"#$"1)"#*0+0.#)/"1 %2344 %535'4
6)789"09,8 :34';
<-0*"$=>$8>0"*$)"=+*"8 ?@
AB8".#)"** ':@

 

Räntan på lån är treasury-based interest rate som ligger på 3 %.50 

Denna kommer också vara på samma nivå under de båda faserna då 

företagets lån från den amerikanska staten löper 7 respektive 16 år.  

 

 

 

 

 

 

                                
49 http://www.treasury.gov/Pages/default.aspx (2011-04-25) 
 
50 Investerarprospekt, Fisker Automotive s.6 
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Skuldandelen är beräknad som lån dividerat med totalt kapital. Totalt 

kapital uppgår till $1 miljard. Det består av lånet från amerikanska 

staten på $529 miljoner samt den övriga delen av eget kapital vilket är 

kapital från affärsänglar och diverse finansiella institutioner.51 Bolags-

skatten är den skatt som bilföretag betalar i USA.52  

Fas 1: WACC=0,529 ! (1-0,2043) !3%+ (1" 0,529) !16,55%= 9,0578   

Fas 2: WACC=0,529 ! (1-0,2043) !3%+ (1" 0,529) !14, 425%= 8,0570  

 

Nu har vi den diskonteringsränta som ska användas för att nuvärdes-

beräkna de framtida kassaflödena. Alla siffror anges i MUSD (miljo-

ner US Dollars) och är hämtade ur Fisker Automotives investerarpro-

spekt. 

DCF= 281
(1, 090578)1

+
715

(1, 090578)2
+

717
(1, 090578)3

+
604

(1, 090578)4
=1838,6  

 

 

 

 

Företagsvärde= $ 34183,5 + $ 1838,6 = $ 36022,1 

 

$ 36022,1 - $ 529 = $ 35,5 miljarder. vilket är $ 35 493 100 000 

 

 

 
53 

                                
51 Investerarprospekt, Fisker Automotive 
52  Damodaran, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html (2011-04-25) 
53 Investerarprospekt Fisker Automotive 

Slutvärde = 1838, 6
0,14425! 0,1

= 41550, 2825

 Nuvärdet av slutvärdet = 41550, 2825
(1+ 0, 05)4 = 34183, 5

Aktiens värde = 35'493'100'000
838'523'578

= 42,32 USD
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5 Analys och resultat 
 
I analyskapitlet tolkas och analyseras det empiriska underlaget.  

Att göra en analys och jämförelse mellan Fisker och de befintliga 

aktörerna på bilmarknaden anser vi vara svårt. Det finns inte många, 

om någon aktör alls, som är direkt jämförbar med Fisker Automotive i 

dagsläget. Men för att göra den aktieprisuppfattning vi fått fram rätt-

visande anser vi att det är nödvändigt att göra någon typ av analys och 

jämförelse och. För att försöka rättfärdiga ifall det kursvärde vi fått 

fram är rimligt eller inte har vi valt att titta på den aktör som ligger 

närmast Fisker, nämligen Tesla Motors. Tesla är den enda aktören på 

premium/lyx-marknaden vars bilar helt drivs av el och kan därmed 

anses vara en av Fiskers största konkurrenter.  

Tesla öppnade på den amerikanska börsen NASDAQ på $19/aktie 

den 29e juni 2010 och till ett företagsvärde på $356 680 293 med 18 

772 647 aktier.54 Med det nuvarande aktiepriset på $26,35/aktie är 

Tesla värderat till $15 509 610 i skrivande stund.55 (588 600 aktier)  

I dagsläget har Tesla sålt strax över 1500 bilar världen över56 och Fis-

ker Automotive har som mål att sälja det tiodubbla per år av vad 

Tesla hittills har sålt, nämligen 15000 enheter per år av modellen 

Karma.   

 

 

 

                                
54 Tesla Motors, http://ir.teslamotors.com/stocklookup.cfm?historic_Month=6&historic_Day=29&historic_Year=2010  

(2011-04-25) 
55 Tesla Motors, http://ir.teslamotors.com/stockquote.cfm (2011-04-28) 
56 Tesla Motors, http://www.teslamotors.com/about/press/releases/tesla-exceeds-1500-roadster-deliveries-worldwide 

(2011-04-28) 
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Med ett utgångspris på $100 00057 (vilket i dagens valuta, 2011-04-

28, motsvarar 604 250 kronor58) är Fisker Karma något billigare än 

Teslas enda modell, Roadster, vilken säljs i Europa för 84,000 !.59 

Denna summa motsvarar cirka 753 700 kronor60. [Alla priser exklu-

sive moms].  

Med denna information och bakgrund i åtanke kan vi säga att vi anser 

att $42,32 är ett rimligt pris för ett företag så som Fisker, vilka befin-

ner sig i ett mycket intressant läge. Fisker Automotive ger sig in i 

bilmarknaden med ett koncept som på få sätt har associerats med lyx. 

Man riktar in sig på premium segmentet i denna marknad med något 

som man själv kallar responsible luxury. Företaget är pionjärer på 

bilmarknaden, en marknad som har höga tillträdes- och utvecklings-

kostnader.  

Med sådana inträdeskostnader krävs det att man på ett eller annat sätt 

differentierar sig från de befintliga aktörerna på marknaden. Genom 

miljömedvetenhetstänket har Fisker Automotive valt att differentiera 

sig på ett sätt som vi tror kommer vara till en stor fördel för Fisker. Vi 

tror att miljömedvetenheten hos människor i allmänhet börjar bli 

större. Även pressen på företag och privatpersoner ökar. Sverige är 

internationellt sett ett föredöme i miljömedvetenhet och detta fick 

man kvitto på när Stockholm utsågs till Europas första Green Capital 

år 201061. Även om Sverige ligger i framkant och skiljer sig från 

många andra länder tror vi att omvärlden är på väg åt rätt håll.  

 

                                
57 (2011) http://www.crunchgear.com/2011/01/19/fisker-starting-production-of-the-karma-this-march/ (2011-04-28) 
58 Riksbanken (2011) 

http://swea.riksbank.se/sweavr/avanceradResultat.do;jsessionid=F968FE5B6A61F824DD7EA0AE66319362 (2011-04-

28) 
59 Tesla Motors (2011) https://www.teslamotors.com/own (2011-04-28) 
60 Riksbanken (2011) 

http://swea.riksbank.se/sweavr/avanceradResultat.do;jsessionid=F968FE5B6A61F824DD7EA0AE66319362 (2011-04-

28) 
61 http://planetgreen.discovery.com/travel-outdoors/green-city-guide-stockholm.html (2011-05-05) 
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Enligt våra beräkningar kommer Fisker Automotives aktie att öppna 

på ungefär dubbelt så mycket som Tesla Motors aktiekurs gjorde på 

öppningsdagen. Detta mycket tack vare den bredare målgrupp Fisker 

Automotive når ut till med en mer användbar produkt, billigare pris 

och större bil.  Dessutom har Fisker sålt många bilar i förväg, vilket är 

något som höjer värdet på företaget. Det som talar för Fisker är även 

att eltekniken inte är 100 % utvecklad ännu och den samhällsstruktur 

som för närvarande råder i större delar av världen gynnar inte elbilar-

na då man inte kan utnyttja dess kapacitet till fullo. Laddstationer är 

ännu inte så lättillgängliga som de bör vara, inte ens i Stockholm som 

ligger i framkant i miljömedvetenhet i världen. Hybridbilar har blivit 

mer och mer vanliga på senare år och det råder ingen tvekan på vart 

utvecklingen är på väg. Detta kan ge Fisker en fördel då de blir mer 

lättillgängliga. Dessutom vore det ett naturligt steg för Fiskers att ut-

veckla och lansera ett helt eldrivet fordon. Då har man breddat sin 

målgrupp och utnyttjat den research och forskning som andra redan 

har gjort. 

Tesla ligger i framkant och är pionjärer vad gäller eldrivna fordon, 

men de använder sig av en teknologi som är före sin tid. Det är inte 

alltid till en fördel att vara först in på en marknad. En aktör som är 

först in på en specifik marknad måste jobba hårt för att upptäcka nya 

områden och göra saker som ingen tidigare gjort tidigare. Detta leder 

till stora kostnader och i vissa fall är det väldigt lätt för en konkurrent 

att bygga vidare och förbättra grundidén. Ett klassiskt exempel på 

detta är sökmotorn AltaVista som var först ut på marknaden med 

sökmotorer på internet. De blev förbipasserade av en grupp entrepre-

nörer som tyckte att de kunde göra det AltaVista gjorde mycket 

bättre, så de skapade sin egen sökmotor, Google. Idag är Google en 

av världens mest framgångsrika företag med ett aktiepris på 

$535,30.62 

 
                                
62 http://finance.yahoo.com/q?s=GOOG (2011-05-07) 
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Vi har valt att avstå från att spekulera i huruvida Fisker kommer vara 

över-/eller under värderat vid börsintroduktionen, men vi anser att det 

informationsflöde som har skett sedan flera år tillbaka har varit till 

Fiskers fördel. Däremot vill vi dra slutsatsen att för ett företag i den 

storleken som Fisker Automotive är $42,32 ett rimligt pris på aktien 

vid en börsintroduktion. Detta utlåtande baserar vi på jämförelser med 

Tesla som var värderat till ungefär en tiondel av vad Fisker kommer 

vara vid börsintroduktion och vars aktie kurs öppnade på ungefär 

hälften av Fisker. Vidare kan det diskuteras om huruvida dessa siffror 

är väl optimistiska, men detta kommer vi vidare behandla i avsnittet 

6.1 Implikationer. 
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6 Slutdiskussion 
 
I detta kapitel knyts syftet, metoden och resultatet samman. 

Vidare förs det en diskussion kring en eventuell slutsats. 
Att Fisker Automotive är ett intressant företag att följa, råder ingen 

tvekan på. Det innovativa och banbrytande tänk som genomsyrar fö-

retagets vision är det som gör Fisker speciellt. Företagets mål är att 

”skapa miljömedvetna fordon med stil, passion och prestanda”, vilket 

gör att konsumenten inte behöver prioritera bort varken miljömedve-

tenhet eller körglädje.  

Fisker Automotive ligger i framkant i det paradigmskifte vi befinner 

oss i just nu, där vi anser att miljömedvetenhet och socialt ansvar 

kommer spela en central roll i ett företags utveckling. Det börjar 

handla mer och mer om att ge än att ta i företagsvärlden. Det kan 

självfallet diskuteras huruvida många företag ”blir gröna” för att det 

finns pengar att tjäna på det. Vi ser inte det som negativt att kunna 

driva ett framgångsrikt företag samtidigt som man arbetar mycket 

med att minimerar sina avtryck på miljön. 

Är det troligt att Fisker Automotive kommer lyckas? 

I och med inriktningen på att bli en av de första premium-bilmärkena 

på marknaden som skapar en bil som ger mindre negativ effekt på 

miljön eller prestandan, kan de utmana de aktörer som konkurrerar på 

denna redan saturerade bilmarknad. Fisker Automotive sticker ut på 

ett positivt sätt med sin kombination av lyx och miljömedvetenhet, 

något som gör bilmärket anmärkningsvärt. Vi tror att Fisker Automo-

tive är precis vad bilmarknaden behöver och är övertygade om att 

Fisker Automotive kommer lyckas befästa en ledande position inom 

premium-/lyxsegmentet. Det kommer kanske inte ske med en gång, 

men detta är början på något större än bara ett bilföretag som vill göra 

attraktiva och miljövänliga bilar. Vi är mitt inne i ett paradigmskifte 

där vi blir mer medvetna om vår omgivning. 
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6.1 Implikationer 

Då mycket av den information som denna uppsats baseras på är Fis-

kers egna investerarprospekt, kan informationen som anges i detta 

prospekt anses vara vinklat till Fiskers fördel. När det gäller att över-

tyga potentiella investerare bör värdena och sifforna som presenteras 

vara attraktiva för investering. Dock får dessa värden inte vara miss-

visande. I och med detta kan värdet på företaget anses vara väl högt, 

då dessa siffror kan ha förskönats något från företagets sida. Det fak-

tum att vi inte har någon tidigare erfarenhet från denna bransch och 

därmed inte kan veta vad som anses vara ett rimligt företagsvärde 

påverkar även arbetets reliabilitet på ett negativt sätt. 

Vidare kan den valda kassaflödesmetoden kritiseras. För en investe-

rare som använder sig av kassaflödesvärdering tittar man på om det 

diskonterade kassaflödet är större än investeringskostnaden. Om så är 

fallet är det en bra investering då den genererar mer pengar än vad 

den kostar. 63 Modellens svaghet kan anses vara osäkerheten i de vari-

abler som används. Man antar både framtida kassaflöde samt diskon-

teringsräntan och resultatet kan därför variera beroende på vem som 

gör utvärderingen.  

Detta arbete har haft fokus på hur man värderar ett företag inför en 

börsintroduktion. För vidare forskning kan det vara nyttigt att analy-

sera de modeller som används vid företagsvärdering av företag som 

står inför en börsintroduktion. Som vi tidigare nämnt har dessa mo-

deller brister och det kan diskuteras om det inte är dags för ett mer 

precist verktyg att träda fram. Ett verktyg som även tar med den 

mänskliga faktorn och främst den partiska delen av den mänskliga 

faktorn. Linjen mellan att försköna och förvränga är tunn, men vid en 

företagsvärdering är det ett så exakt värde som söks, inte det värde 

företaget vill ha. Vi såg ju alla hur det gick med Enron tillslut. 

                                
63 Investopedia, http://www.investopedia.com/terms/d/dcf.asp (2011-03-26) 
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