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Titel: Företagsvärdering 
 
Problem: Det finns mycket kritik kring de teorier som används när man värderar ett 
företag, men oftast finns det inget bra alternativ till teorierna. Samtidigt är dessa teorier 
bäst lämpade för noterade företag. Utifrån detta har två frågeställningar utvecklats: 
 

- I vilken utsträckning är finansanalytiker medvetna om de problem som finns 

med aktie och företagsvärderingar och hur hanteras det rent praktiskt? 

 
 
Syfte: Att undersöka finansanalytikers perspektiv på företagsvärdering särskilt för 
onoterade bolag. 
 
Metod: Kvalitativa intervjuer med näringsliv, med frågor som formulerats efter tidigare 
forskning. 
 
Slutsats: Inom branschen finns ett medhåll om de flesta problem som har 
uppmärksammats i denna uppsats, men de har även en rad egen kritik. Många av dem var 
helt oeniga kring vissa punkter som forskare inom området har uppmärksammat. 
Uppsatsen tar även upp en del alternativa lösningar som analytiker själva har på dessa 
problem. 
 
Nyckelord: onoterad företagsvärdering, DCF-metoden, multipelvärdering, 
värderingsproblem, värdering i näringslivet 
  



ORDLISTA 

För att hålla den generella bilden av ett ord betydelser har vi definierat ordlistan 
enligt vad allmänheten generellt förstår av ett ords innebörd. Dessa definitioner är inte skriva 
med egna ord, utan direkt tagna från diverse källor för att vi inte ska kunna ha en möjlighet 
att färga ordet med egna uppfattningar. 

 

Covenant: “En covenant är ett krav formulerat som ett finansiellt nyckeltal eller 

annat finansiellt eller icke finansiellt mått som ställs som villkor av en bank vid 

utfärdande av en kredit.” 
Definition av http://sv.wikipedia.org/wiki/Covenant_(finansiering), hämtad 2011-05-23. 

 

EBIT: “EBIT står för Earnings Before Interest and Taxes, och är ett mått på ett 

företags vinst (intäkter minus kostnader), före räntor och skatt.” 
Definition av http://www.foretagsvardering.org/definition/ebit/, hämtad 2011-05-23. 

 

Eget Kapital: det kapital i ett bolag som aktieägarna satsat samt de vinster som inte 

delats ut utan behållits i bolaget. 
Definition av http://www.ne.se/kort/eget-kapital, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-23. 

 

EV/EBITDA: (Enterprise value/Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization) är en vanlig multipel. Den relaterar ett företags värde (EV), inklusive 

skulder, till hur stora vinster företaget gör (EBITDA). Multipeln är nära besläktad 

med P/E. 
Definition av http://www.foretagsvardering.org/definition/ev-ebitda/, hämtad 2011-05-23. 
 

Intäkter: inom företagsekonomin inkomst som påförts en viss period, periodiserats, i 

redovisningen. Begreppet intäkt förekommer också vid interna transaktioner i företag 

som använder internprissättningssystem som en del av sin ekonomistyrning. 
Definition av http://www.ne.se/lang/intäkt/212778, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-23. 

 

IPO: International Public Offering. Den första försäljningen av ett företags aktier till 

allmänheten. Man brukar tolka detta som en börsintroducering av ett företag. 
Definition av http://www.investorwords.com/2475/Initial_Public_Offering.html, hämtad 2011-05-23. 
 



Kostnader: kostnad är utgifter för varor och tjänster man köper eller avtal man ingått. 

För privatpersoner är kostnader för boende, mat, resor och kläder stora utgifter. För 

företag är kostnaden värdet av allt det som används för att tillverka en vara. 
Definition av kostnad. http://www.ne.se/enkel/kostnad, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-23. 

 

P/E-tal: “beskriver förhållandet mellan ett företags pris och dess resultat efter skatt. 

Förhållandet benämns även värdemultipel och beräknas först för det eller de företag 

vilka används som jämförelseföretag. Multipeln multipliceras sedan med resultatet 

efter skatt för det företag som skall värderas och därmed erhåller det ett värde.” 
Definition av http://www.foretagsvardering.org/definition/pe-talet/, hämtad 2011-05-23. 
 

Periodisering: fördelning av intäkter och kostnader till den period de hör till. 
Definition av periodisering. http://www.ne.se/kort/periodisering, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-

05-23. 

 

Skulder: åtagande att i framtiden betala eller på annat sätt fullgöra en ekonomisk 

förpliktelse till någon utomstående. 
Definition av http://www.ne.se/lang/skuld/308597, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-23. 

 

Småbolagspremium: “Storlekspremium är en variabel som justerar 

avkastningskravet för mindre företag, dvs. att en mindre företag är mer riskfyllt än ett 

stort, vilket ställer högre krav på dess framtida avkastning. Detta justeras med en så 

kallad småbolagspremium.” 
Definition av http://www.foretagsvardering.org/definition/smabolagspremium/, hämtad 2011-05-23. 

 

Tillgångar: inom ekonomin en resurs som kan föreligga i form av 

anläggningstillgångar, t.ex. maskiner och byggnader, samt omsättningstillgångar, t.ex. 

banktillgodohavanden och varulager. 
Definition av tillgång. http://www.ne.se/kort/tillgång, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-23. 
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1 INLEDNING 

Inledningskapitlet ämnar brett förklara ämnet samt specificera problemområdet för att 

kunna göra en frågeställning med tillhörande syfte. 

1.1 BAKGRUND 

Alla företag, oavsett bransch och storlek, börsnoterad eller inte, kan i någon 

form behöva en företagsvärdering. Värderingen används främst när ett företag ska 

köpas upp, säljas eller börsintroduceras men även när det är tal om att införa 

incitamentsprogram eller nyemissioner. Genom att känna till ett värde på företaget 

öppnar man även upp dörrar för nya sätt att utmana marknaden, genom nya strategier 

eller omstruktureringar. Dessutom är värderingen en väl använd teknik för alla slags 

investeringar, från företagsköp till aktieinvesteringar 1 . Detta betyder att 

företagsvärdering inte bara berör företaget i fråga utan kan vara relevant även för de 

anställda, kunder, underleverantörer, investerare (privata eller riskkapitalbolag), 

banker, konkurrenter etc. Kort sagt finns det en koppling mellan företaget och 

omvärlden, där värderingen av ett företag kan avgöra framtiden. 

En företagsvärdering är ett av många steg inom företagsförvärv, med avsikt att 

stödja de antaganden och beslut som parter tar när man handlar med varandra. Med 

andra ord är företagsvärdering inte något som direkt påverkar priset på ett företag, 

utan ger ett ungefärligt värde på vad ett företag kan köpas/säljas för med hänsyn till 

prestation och vinstbenägenhet. Tillvägagångssättet av en värdering görs av en rad 

olika modeller, alla med sina egna egenskaper men med samma ändamål, att ta fram 

ett värde på företaget2. Man kan t.ex. genom en kassaflödesanalys beräkna nuvärdet 

av fria kassaflöden (DCF-metoden) eller nuvärdesberäkna utdelningar (DDM) med 

hjälp av framtida årsresultat eller EPS. 

De flesta värderingsmodellerna utgår från data som med lätthet kan erhållas från 

börsnoterade bolag.  Aswath Damodaran skriver att en DCF-metod kan tillämpas på 

                                                
1 H. Nilsson, A. Isaksson och T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, Studentlitteratur, 2006, s. 15-16 
2 Ibid, kap 4, s. 45 
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alla slags bolag, men att det kan uppstå en viss problematik i att få fram data för ett 

onoterat företag, samma slags värden som är lättillgängliga för börsnoterade bolag3. 

 Litteratur som använts i denna rapport beskriver företagsvärderingar, hur de 

fungerar och hur man utför dem. Det sättet litteraturen redovisar de olika metoderna 

kan anses vara förenklade, men faktum är att det finns flertalet faktorer man måste ta 

hänsyn till vid avancerade analyser. Genom ordentliga tillämpningar av dessa kan 

man komma fram till mer tillförlitliga värderingar. 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

 Det generella med företagsvärderingar är att de alla är antaganden baserade på 

delvis antagna värden. Ett exempel på ett sådant värde är företagets tillväxt (g) som 

bl.a. används i DCF-metoden. Den är antagen, eftersom den delvis baseras på den 

genom-snittliga historiska tillväxten i företaget. Dessutom påverkas denna variabel av 

yttre faktorer som konjunkturen på marknaden och marknadsräntor, vilket gör 

bestämning av en lämplig tillväxttakt komplicerad och känslig. 

Samtidigt har det med åren uppstått riktad kritik mot flertalet av 

värderingsmodellerna. Men problemet uppstår egentligen inte i själva modellen utan 

beståndsdelarna som bygger upp modellen. Exempelvis DCF-modellen, där CAPM 

spelar en central roll. CAPM i sig är en teori som är baserad på delvis orealistiska 

antaganden, något som tas upp av författarna Nilsson, Isaksson och Martikainen4. En 

annan diskussion som uppstått är kring användandet av utdelningsmodellen, då många 

anser att denna metod inte är så lämplig för onoterade företag5. Damodaran menar här 

att denna kritik är helt fel6, och anser att en utdelningsbaserad värdering fungerar 

väldigt bra för onoterade företag. 

 

                                                
3 Aswath Damodaran, Damodaran on Valuation, John Wiley & sons Inc., 1994, s. 188 
4 H. Nilsson, A. Isaksson och T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, Studentlitteratur, 2006, s. 238 
5 Ibid, s. 247, 261 
6 Aswath Damodaran, Damodaran on Valuation, John Wiley & sons Inc., 1994, s. 121 
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1.3 PROBLEMFORMULERING 

Problemet som sker i en fel värdering är att företag kan säljas/köpas/delas eller 

slås ihop på helt fel grunder. En felaktig företagsvärdering kan innebära stora förluster 

både för företaget och dessa ägare. Samtidigt kan detta innebära stora vinster för 

köparen. Målet med en företagsvärdering är att få den korrekt, för att exempelvis mäta 

framgångar i företaget, eller att få lån från banker. Är dessa parametrar fel och 

orättvisa, så kan stora värden förstöras. Kort sagt; en väl utförd företagsvärdering, ger 

en realistisk bild på företagets välmående. Men hur kan man lita på detta när teorins 

begränsningar ibland sätter stopp för en korrekt värdering?  

Det är för författarna, väldigt intressant att skapa en förståelse för detta 

fenomen. Samtidigt finns ingen tidigare forskning av detta slag kring företag som är 

verksamma under 2011. Det är speciellt intressant att se om näringslivet anno 2011 

har anpassat sig och kanske även förbättrat modellerna för en relevant 

företagsvärdering av ett onoterat företag.  

1.4 FORSKNINGSPROBLEM 

-  I vilken utsträckning är finansanalytiker medvetna om de problem som finns med   

aktie och företagsvärderingar och hur hanteras det rent praktiskt? 

1.5 SYFTE 

Att undersöka analytikernas perspektiv kring företagsvärderingsproblem på 

onoterade företag. 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 

Intervjuer kommer enbart att genomföras med analytiker som professionellt 

tillämpar olika värderingsmodeller. Ett kriterium hos fallföretagen är att de alla måste 

ha varit verksamma i minst 4 år, och intervjuerna kommer enbart omfatta personer 

som officiellt är analytiker på företagen. Detta för att säkerställa reliabiliteten på 

denna uppsats. 

Uppsatsen kommer inte innehålla exempel på konkreta företagsvärderingar, utan 

enbart kritisera modellerna ur ett teoretiskt perspektiv. Modellerna avgränsas efter den 

grad de används av analytiker vid värdering av onoterade företag. Vi ska se hur 
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analytiker hanterar teorins begränsningar, men vi kommer inte komma med egna 

lösningar. 

1.7 DISPOSITION 

KAPITEL 1 
 

Bakgrunden till denna uppsats, med inledning kring problemområdet 

specificerat med en förklaring till vad som gett upphov till denna uppsats. 

 
KAPITEL 2   METOD 
 Detta kapitel avses att förklara uppsatsens tillvägagångsätt, dvs. vilken väg 
författarna har valt för att undersöka problemet. Man tar upp sina informationskällor 
samt tar även hänsyn till validiteten på detta arbete, och vad som kan påverka 
uppsatsens reliabilitet. 
 
KAPITEL 3  TEORI 
 

Här avses uppsatsen ta upp den relevanta forskningen som redan finns kring 

ämnet. Författarna tar upp teorier, som forskare redan har konstaterat. För att läsaren 

ska förstå problemet ordentligt, har vi valt att börja från grunden av en värdering, till 

alla de olika faktorerna som påverkar utfallet. 

 
KAPITEL 4   EMPIRI/ SVARSRESULTAT 
 

I detta kapitel sammanställs intervjuresultaten. Intervjuerna gjordes med företag 

i Stockholmsområdet, där två av företagen jobbar enbart med företagsvärdering, den 

tredje en revisionsbyrå och den sista en bank. 

KAPITEL 5  ANALYS 
 

Här går författarna igenom svaren som erhållits, och jämför dessa sinsemellan 

för att lättare klargöra skillnaderna. 

 
 
KAPITEL 6  SLUTSATS/DISKUSSION 
 

Slutsatsen innebär den uppfattning som författarna fått efter sin undersökning, 

och detta kombineras med en egen diskussion. Syftet är att besvara frågeställningen 

och samtidigt väcka nya frågor inom problemområdet.  
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2 METOD 

I det följande sektionen kommer vi redovisa på vilket sätt vi har utfört undersökningen, vilket 
metodval vi har använt, hur vi har behandlat och samlat in data samt hur vi gick till väga vid 
undersökningen. 
 

2.1 UTFÖRANDE 

När målet med denna uppsats är att studera kritiken kring värderingsmodeller 

och analytikers syn på detta måste vi dels förstå och bearbeta tidigare studier som 

finns i ämnet, kort sagt utgå från teori. Därefter kommer den kunskapen att tillämpas, 

för att kunna klargöra en bild av problematiken kring värderingsmodeller för 

onoterade företag.  

Metoden, enligt akademin, utgår ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Med 

hermeneutiskt menas läran om tolkning, där tolkningen av informationen är den 

centrala punkten7. En annan metod är den positivistiska metoden som i grund och 

botten lämpar sig bäst för undersökningar som går från empiri till teori. Detta anses 

inte vara aktuellt för denna uppsats. 

När vi senare gör undersökningen använder vi den deduktiva forsknings-

ansatsen. Denna innebär att man går från instudering av tidigare forskning och 

teorier, till empiri. Vår avsikt är inte att jämföra teori och verklighet, men att kunna 

stärka problemen och den grund som kritiken baserar sig på.   

Vår avsikt är inte heller att lösa problem, utan att skapa förståelsen kring 

värderingsfenomenet. Genom intervjuer tar vi även fram de olika sätten som företag 

jobbar med problematiken och förhoppningsvis deras lösningar på att kringgå 

problemen. 

2.2 TIDIGARE STUDIER/ FÖRSTUDIER 

Mestadelen av tidigare studier vi tagit del av kommer från Stadsbiblioteket, och 

Södertörns Högskolas bibliotek samt internet, både kandidat och magisternivå. Dessa 

har även varit till hjälp då vi, i rapporterna, hittat hänvisningar till andra litteraturer.  

                                                
7 Hermeneutik, http://www.encyclopedia.com/topic/hermeneutics.aspx, Encyclopedia, hämtad 2011-05-06 
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Vår uppsats krävde en del förundersökningar innan vi på ”allvar” kunde börja. I 

förstadiet var vi, oense om en enkät- eller intervju-undersökning var rätt väg att gå. Vi 

ansåg att en enkätundersökning inte kunde uppfylla vårt syfte. När vi skickade ett kort 

mail till våra tilltänkta representanter föredrog samtliga personlig intervju.  

 

2.3 KVALITATIV UNDERSÖKNING 

Den kvalitativa undersökningen i vår uppsats grundar sig på den 

semistrukturerade intervjun som vi gjort med våra fallföretag. Den kvalitativa 

metoden är kopplad till hermeneutiken, vilket i princip innebär att man bör ha en viss 

förkunskap innan man kan bearbeta ett ämne. Detta har medfört betydande 

litteraturstudier i en s.k. förundersökning för att förstå ämnet och dess beståndsdelar. 

Det finns nackdelar med intervjuer vilka kan t.ex. vara att man inte har 

tillräckligt med representanter, frågeställningarna kan ofta vara av konfidentiell natur 

och därmed kan alla dessa exempel medföra bortfall. Att intervjua flera respondenter 

kan vara svårt då intervjuer är mer tids krävande än t.ex. enkäter. Enligt Denscombe 

(sida 56 - 57) blir nackdelen med enkäter eventuellt låg svarssekvens och inte 

tillräckligt djupt i undersöknings ämnet. 

Den semistrukturerade intervjun lämnar mycket utrymme för följdfrågor, och 

just dessa följdfrågor har varit väsentliga eftersom frågorna har varit öppna för många 

svarsalternativ, men följer ett visst tema. Detta för att kunna skapa en god förståelse 

för företagens åsikter kring ämnet. Samtidigt vill vi vara restriktiva i att inte avvika 

från ämnet, varför varken öppen intervju eller strukturerad intervju var lämplig för 

oss.  

Intervjuerna har gjorts både genom personliga möten och telefonintervjuer, och 

vi har vid varje tillfälle spelat in samtalen, med godkännande från de intervjuade. 

 

2.4 VAL AV FRÅGOR 

Den tidigare forskningen gav också upphov till de frågor som vi ställt våra 

fallföretag, och mycket av formuleringarna kan hänvisas till andra uppsatser på både 
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kandidat och magisternivå, vars syfte var att undersöka liknande fenomen8. Frågorna 

skapades efter dess uppställning under teorikapitlet. De är ställda efter dess 

begränsningar på de olika variablerna, och därefter heltäckande frågor om själva 

modellerna. Dessa är strategiskt ställda för att få svar på uppsatsens huvudfråga:  

”I vilken utsträckning är finansanalytiker medvetna om de problem som finns 

med aktie och företagsvärderingar och hur hanteras det rent praktiskt?” 

2.5 VAL AV FÖRETAG 

För att kunna tillföra något intressant i uppsatsen har vi utgått från att 

intervjuade analytiker har erfarenhet av företagsvärdering och varit med i branschen 

tillräckligt länge (minst 4 år) för att kunna besvara intervjufrågorna. Nämnda typ av 

undersökning brukar klassificeras som en typ av forskningsstrategi och inte en 

forskningsmetod9. 

Från tidigare studier i ämnet har vi noterat att man oftast använder 1-4 

fallföretag10. Detta för att mer noggrant belysa en viss modells begränsningar. Vi har 

avgränsat uppsatsen till 4 fallföretag.  

Det två första bolagen vi valde var Skarpa och Företag A. Bolag som vi tidigare 

läst om i olika studier. De verkade villiga att delta i vår undersökning. När vi hade 

mötet med Skarpa, passade vi på att fråga om deras konkurrenter. Vi fick tips på tre 

olika bolag, varav ett, Avantus, gick med på att deltaga. Det fjärde bolaget, Företag B, 

kontaktade vi självmant då vi såg att Företag B hade en hel analys avdelning som 

enbart höll på med företagsvärderingar. 

Alla de bolag vi valt för denna uppsats genomför finansiella analyser. Skarpa 

är ett bolag som startade 2007, och den personen, Magnus Lövden, vi intervjuat 

arbetade tidigare hos Företag A med finansanalys. Hos Avantus, det andra 

fallföretaget, talade vi med Sven-Åke Lewin, en man med mer än 25 års erfarenhet 

från branschen. Företag A, det tredje företaget som vi intervjuade, och där fick vi 

träffa Mickael Sjösten, en man som jobbat med värdering av företag i mer än 12 år. 

                                                
8 C. Lind & T. Lundin, Företagsvärdering, 2008 
9 M. Denscombe, Forskningshandboken, Lund, Studentlitteratur, 2000 
10 S. Akin, Företagsvärdering av Betsson AB, En jämförelse mellan Kassaflödesvärdering och Relativvärdering, 2008 
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Företag B det fjärde och sista företaget som deltog i studien. Banken är en av 

Sveriges fyra storbanker. Där intervjuade vi Matts Möller.  

Skarpa intervjun, skedde personligt på en restaurang i centrala Stockholm, de 

tre andra intervjuerna skedde över telefon. 

Alla intervju personer har en gedigen ekonomisk bakgrund, vilket var viktigt, 

för att försäkra en god reliabilitet i uppsatsen. 

2.6 VAL AV MODELLER 

För att underlätta för läsaren har vi nedan listat dem ”nödvändiga” modellerna i 

uppsatsen. Vi har i litteraturstudien hittat de modeller som är de mest vanliga bland 

analytiker11.  

Modellerna presenteras i den ordning som vi anser att de bör. Först beskrivs det 

heltäckande fenomenet av vad som undersöks. Därefter presenteras de olika 

beståndsdelarna med begränsningar. Slutligen de huvudsakliga modellerna. 

 

 

  

                                                
11 C. Lind & T. Lundin, Företagsvärdering, 2008 
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3 TEORI 

Detta kapitel är för att klargöra de olika modellerna som ingår inom 

företagsvärdering. Kapitlet bygger på tidigare studie, såväl av svenska som utländska 

ekonomer/analytiker. 

3.1 FÖRETAGSVÄRDERING 

 I teorin används företagsvärdering som ett mått på att få företagets värde i 

nutid. Olika modeller möjliggör för analytiker att sätta ett realistiskt pris på företaget, 

baserat på historik och genom att prognostisera framtiden. Anledningen till att man 

vill få fram ett värde kan vara många, och skiljer sig från fall till fall. En värdering i 

ett företag kan tolkas på en rad olika sätt, beroende på vad man har för syfte. Som 

exempel kan ägarna vilja värdera det företag de äger då man vill sälja hela eller delar 

av företaget. Ett annat fall kan vara när företaget vill ta upp banklån. Banken gör här 

en värdering för att se företagets betalningsförmåga när det gäller räntor och 

amorteringar i framtiden12.  

Begreppet värde är ett brett diskuterat ämne, som funnits sedan Aristoteles tid. 

Inom ekonomi finns många benämningar kring begreppet värde, t.ex. 

likvidationsvärde, bokfört värde, börsvärde etc. Men värdet kan uppfattas olika 

beroende på vilket perspektiv analytikern har och i vilken kontext värdet nämns i. 

Enligt Adam Smith definieras en saks bytesvärde13 som ”den makt att köpa andra ting 

som innehavet av saken ger”. Resultatet av en företagsvärdering är i sig inget 

”absolut” korrekt pris, men kan användas som en vägledning till att sätta ett pris på 

företagets samtliga skulder och aktier. 

För att bättre förstå praktiska värderingar är det viktigt att inse vilka 

underliggande teorier som analytiker tillämpar, men först går vi igenom några 

begrepp och modeller! 

                                                
12 Göran Johansson, Företag inifrån och utifrån – värderingsmässiga aspekter, Studentlitteratur, 1992 
13 Bytesvärde. http://www.ne.se/lang/bytesvärde, Nationalencyklopedin, 2011-04-08 
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3.1.1 NOTERADE OCH ONOTERADE FÖRETAG 

Ett noterat företag är ett publikt aktiebolag som är listat på en nationell eller 

internationell börsmarknad exempelvis NASDAQ, OMX Stockholm eller NYSE. 

Varför ett företag väljer att börsnotera sig är olika, men det främsta syftet är att få in 

riskkapital genom nyemission. Ett onoterat företag kan vara ett aktiebolag, men ett 

privat sådant. Denna typ av företag är inte börsnoterat dvs. privat, ej publikt. 

Det som kan underlätta för ett noterat företag är att det redan finns ett 

marknadspris, i form av börskurser, och sedan använda det i stödjande syfte i en 

värderingsprocess. För onoterade företag existerar inte denna typ av marknadspris, 

vilket gör en värdering av det företaget mer komplext14.  

3.1.2 STRATEGISK ANALYS 

Den strategiska analysen är en väldigt viktig del inom värderingsprocessen, då 

denna analys ser till att resultatet av en värdering grundar sig på realistiska 

antaganden15. Som värderare försöker man genom ex. en branschanalys se den 

närmsta framtiden för den branschen företaget är verksam inom, för att sen kunna 

avgöra hur det enskilda företaget kommer gå. Detta kan göras genom att se prognoser 

kring branschens efterfrågan och lönsamhet och hjälpa analytiker med faktorer som 

t.ex. tillväxt.  

 Generellt brukar man kategorisera de strategiska analyserna i två stora 

aspekter, mikromiljö (branschanalys och konkurrensanalys) och makromiljö (STEP-

analys). 

3.1.3 REDOVISNINGSANALYS 

Denna analys kan ses som en sammanställning av de faktorer som man 

uppskattar med hjälp utav strategianalyserna16. Alla företag kan använda sig utav 

redovisning, men enligt svensk lag måste aktiebolag, noterade eller onoterade, avsluta 

sin bokföring för varje räkenskapsår med en årsredovisning17. Huvudsyftet med en 

                                                
14 H. Nilsson, A. Isaksson och T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, Studentlitteratur, 2006, s. 17  
15 Ibid s. 75 
16 Ibid s. 97 
17 Sveriges Lagbok, Bokföringslagen 6 kap 1§ 
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årsredovisning är att ge läsaren en rättvis bild av ett företags ställning och redovisad 

resultat. För att uppnå detta finns det lagar och normer som måste beaktas, och för 

aktiebolag gäller även att en extern revisor ska granska årsredovisningen innan den 

offentliggörs18. En årsredovisning måste bestå av en resultaträkning, balansräkning, 

förvaltningsberättelse och noter. En årsredovisning19 betraktas som det viktigaste 

dokumentet när man gör en fundamental analys av ett företag20.  

Resultaträkning är en modell som är uppbyggt utav företagets intäkter och 

kostnader under en viss period. Resultaträkningen används för att få fram företagets 

vinst eller förlust under en given period21. Inom resultaträkning används en metod 

vilket låter företagen dela upp sina intäkter och kostnader i olika perioder, så kallad 

periodiserad redovisning. Balansräkning är den modell som sammanställer 

företagets samtliga tillgångar, skulder och avskrivningar. Dessa två delar av en 

årsredovisning sammanställer resultat, vilken sen kompletteras med en förvaltnings-

berättelse och noter, som krävs för att analysera resultat- och balansräkning22. 

3.1.4 FINANSIELL ANALYS 

Den finansiella analysen behandlar områden såsom investeringar och tillväxt i 

ett företag. Den används också som ett underlag för att se bl.a. hur effektivt företaget 

kan tillverka sina produkter23. Huvudsyftet med denna analys är att förstärka de 

prognoser man kommit fram till genom den strategiska analysen och därmed räkna 

fram ett hjälpmått med hjälp av redovisningsanalysen.  

 En analys av bolagets finansiella ställning kan vara av intresse för många 

parter; ägare, långivare, kunder, leverantörer osv. beroende på vem som har vilket 

syfte med att se den. För långivaren kan det vara i högsta grad relevant att se om 

låntagaren är kapabel till att betala tillbaka lånet (soliditet), liksom aktiespararen vill 

se om aktien ger en bra avkastning i framtiden.  

                                                
18 Ibid, Årsredovisningslagen (1995:1 554), 8 kap 2§ 
19 Ibid, (1995:1 554) 
20 H. Nilsson, A. Isaksson och T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, Studentlitteratur, 2006, s. 97 
21 Resultaträkning. http://www.ne.se/lang/resultaträkning, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-04-18 
22 Årsredovisning, http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/bokforing_bokslut.htm, Empowera, hämtad 2011-04-18 
23 H. Nilsson, A. Isaksson och T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, Studentlitteratur, 2006, s. 127 
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I princip tar man faktorer som t.ex. företagets lönsamhet, effektivitet och tillväxt för 

att kunna göra realistiska antaganden på hur vinster och kassaflöden kan se ut i 

framtiden. 

3.2  PROGNOSTISERINGAR    

Förutsättningen för en användbar värdering är att finansanalytikern gör en 

noggrann bearbetning av de strategiska, redovisnings- och finansiella data. Med 

analysresultateten kan analytikern ställa upp en modell över framtida balans- och 

resultaträkningar. Dessa modeller kallar man för prognosmodeller, mer känd som 

Proformamodeller24. Modellerna används för att skapa en tydlig bild över ett företags 

förväntade ut-veckling över tiden och ge underlag för både finansiella och strategiska 

beslut. Modellernas grund vilar på egna analyser kring branschen och därmed egna 

tolkningar, vilket kan spegla av sig i proformarapporten och öppna upp möjligheter 

för missvisningar25.  

 

3.3  VÄRDERINGSMODELLERNA 

Det finns många olika typer av värderingsmodeller som i sin tur använder sig av 

flera obekanta variabler. En typ av modell kan t.ex. värdera ett företag med hjälp av 

prognoser av framtida fria kassaflöden och en annan modell kan använda sig av 

enbart historiska nyckeltal. Inom analytikerbranschen finns inga regler som säger att 

man måste följa modellerna slaviskt, utan det finns alltid rum för egna tolkningar.  

Vilka modeller som är bäst och mest exakta finns inget bestämt svar på, men det 

finns modeller som är mer använda än andra och rekommenderas av företag som utför 

finansiella analyser. 

                                                
24 H. Nilsson, A. Isaksson och T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, Studentlitteratur, 2006, s. 185 
25 Pro forma. http://www.investopedia.com/terms/p/proforma.asp, Investopedia, hämtad 2011-04-19 
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3.3.1 AVKASTNINGSVÄRDERING 

3.3.1.1 AVKASTNINGSVÄRDERINGENS/GRUNDVARIABLER 

Avkastningsvärdering är en metod som värderar ett företag med hjälp av 

avkastningskrav utifrån: Betavärde, CAPM, WACC, och kassaflöden. Alla 

avkastningsvärderingar använder sig utav samma grundvariabler, men metodernas 

tillvägagångs skiljer sig åt. Målet med denna typ av företagsvärdering är att kunna 

lägga fram en prognos över hur framtiden kommer att se ut för företaget i fråga och 

med hjälp av diskontering ange ett värde för bolaget. Alla dessa steg i beräkningen 

bygger upp till en viss modell, men det är upp till analytikern själv att förstå och 

bestämma hur dessa variabel värden ska anges. Antingen räknas utdelningar fram i en 

utdelningsmodell (DDM), eller fria kassaflöden i en DCF-modell. 

3.3.1.1.1 CAPM 

Capital Assets Pricing Model, CAPM, är en modell som används för att 

formulera avkastningskrav. Via CAPM beräknar man fram ett avkastningskrav för 

stamaktien. CAPM är ett samband mellan förväntad avkastning för aktien mot aktiens 

marknads risk (Betavärde, !). 

 

kS = RF +ERP*!
där
ERP = (ERM )! RF

   

RF =  Riskfria avkastning
ERP = Aktie marknadens riskpremie
!  = Betavärdet
kS =  Avkastningskravet för aktien (stam)

 

 

Teorin bygger på att alla investerare ska ha samma riskfria avkastning (RF). 

Denna riskfria avkastning antas vanligtvis vara densamma som ett räntebärande 

statspapper, såsom en 10 årig statsobligation eller statsskuldsväxel26. Den riskfria 

avkastningen är den kompensation som investerarna får för ett säkert sparande. Denna 

                                                
26 H. Nilsson, A. Isaksson och T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, Studentlitteratur, 2006, s. 132 



 

 

 

 

15 

kompensation finns eftersom investeraren kunde ha placerat sitt kapital i ett risk-fritt 

sparande istället, ex. statsobligation27.  

Utöver den riskfria räntan, lägger marknaden till Aktie Marknadens Riskpremie 

som är mellanskillnaden mellan marknadens genomsnittliga förväntade avkastning 

och den riskfria avkastningen. Denna bedöms rationellt beroende på vilken marknad 

aktien handlas på. Riskpremien räknas vanligtvis fram genom att titta på den 

historiska genomsnittliga avkastningen för aktien, subtraherat med riskfri avkastning 

för respektive tidsperiod. Allt detta tillsammans med aktiens betavärde, ger aktiernas 

avkastningskrav eller kapitalkostnad. 

 

BEGRÄNSNINGAR 

En förutsättning som görs i CAPM är att alla investerare har likadana 

förväntningar när det gäller avkastning och risk. Vidare kan skattningen av de olika 

variablerna vara missvisande, t.ex. betavärdet då man använder ett aktieindex istället 

för marknadsportföljen28. Samtidigt kan man få fram betavärdet genom att titta i 

företagets tidigare historik, men detta kan också vara missvisande t.ex. om företaget 

inte funnits särskilt länge, eller om företaget gör en stor verksamhetsexpansion som 

ger nya förutsättningar för nya betavärden.  

 En annan variabel är den riskfria avkastningen som oftast bygger på den 10-

åriga statsobligationsräntan, men då denna är en rörlig ränta som förändras från dag 

till dag kan den också ge ett missvisande resultat i CAPM.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Cornell, B., The Equity Risk Premium: The long run future of the stock market. John Wiley & Sons, 1999, s 56 
28 H. Nilsson, A. Isaksson och T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, Studentlitteratur, 2006, s. 238 
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3.3.1.1.2 WACC OCH DISKONTERINGSRÄNTAN 

Weighted average cost of capital, på svenska kallad den genomsnittliga 

kapitalkostnaden, är den beräkning som utförs för att se kapital-kostnaden efter skatt 

för bolagets finansiering via aktieägare, långivare, staten och leverantörer. I princip 

lägger denna beräkning grunden för den diskonteringsränta ett bolag ska använda sig 

av vid investeringsbedömningen och finansanalytiker vid företagsvärdering.  

WACC = L ! (1" tC ) ! kB + (1" L) ! kS
 L =  Skuldandel ( B / ( B + S ) )

tC =  Bolagsskatt
kB =  Lånekostnad
kS =  Kostnaden för aktierna (stam-), avkastningskravet

 

WACC, den genomsnittliga kapitalkostnaden, ibland känd som kalkylräntan 

används när man ska nuvärdesberäkna framtida inbetalningar till företaget och sedan 

diskontera inbetalningarna vilket ger företagets totala värde idag. Valet av en lämplig 

diskonteringsränta styrs av vilken slags värdering man gör; en värdering av hela 

företaget (indirektvärdering med WACC) eller det egna kapitalet (direktvärdering 

med ks)29.  

 

BEGRÄNSNINGAR 

Ett företags egna kapital och skulder räknas alltid in i bolagets marknadsvärde 

30. Man får fram marknadsvärdet genom att multiplicera det antal aktier ett företag har 

med dess aktiekurs31. Detta kan skapa ett problem när det gäller onoterade bolag då 

det inte har någon börskurs. 

Det är inte ovanligt att analytikern räknar in fundamentala analyser i 

beräkningen dvs. inte enbart de materiella tillgångarna utan även förväntningar i 

företagets framtid. Förutom marknadsvärdet kan WACC även räknas ut från bokförda 

värden, dvs. de värden som anges av företaget i form av årsredovisningar. Men detta 

kan skapa problem då en investerare inte vill ha avkastning i form av bokfört värde 

                                                
29 H. Nilsson, A. Isaksson och T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, Studentlitteratur, 2006, s. 209 
30 J. Adolphson, Kassaflödesanalys, Liber AB, 1998, s.14 
31 H. Nilsson, A. Isaksson och T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, Studentlitteratur, 2006, s. 242 
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men vill givetvis ha det i marknadsvärde32. Sen kan det vara svårt att hitta andra 

jämförbara företag när det gäller att jämföra företagets kapital struktur33. 

3.3.1.1.3 KASSAFLÖDEN OCH DET FRIA KASSAFLÖDET 

Kassaflöde är en benämning på ett företags in- och utbetalning under en viss 

period, m.a.o. betalningsströmmar. Kassaflöden är inte enbart rena kontanter, men är 

även de likvida omsättningstillgångar företaget har såsom, kundfordringar och lager. 

För att se exakt vad som genererar pengar i ett företag brukar man göra 

kassaflödesanalyser som generellt delas upp i tre kategorier. Löpande verksamhet, för 

varulager, fordringar osv., utgör ett företags huvudsakliga verksamhet ex. försäljning 

av produkter. Investeringsverksamhet, är då företag köper eller säljer t.ex. 

anläggningstillgångar. Finansieringsverksamhet, är den typ av verksamhet som 

ägnar sig åt de finansiella aspekterna av ett bolag t.ex. nyemission, amortering av 

banklån och utdelning till aktieägarna (om sådana finns). Dessa tre verksamheter 

tillsammans ger tre nettokassaflöden som i sin tur avgör företagets likvida medel34.  

Ett företag som visar positiva värden i dessa tre verksamheter tar då nästa steg 

och betalar av sina finansiella skyldigheter såsom räntor. Vidare, kan företaget välja 

att avsätta pengar som kan komma att användas i framtiden för investeringar t.ex. 

förvärv av företag eller anläggningstillgångar. Det som blir kvar efter dessa punkter 

kallas då det fria kassaflödet. Dessa likvida medel kan användas t.ex. för att delas ut 

bland aktieägarna. 

Det som görs i DCF-modellen är att man utifrån givna och framtagna värden 

bygger upp ett förväntat kassaflöde över en tidsperiod och får ett terminalvärde. Detta 

värde diskonteras sedan, tillsammans med företagets skulder och finansiella 

tillgångar, för att slutligen få ett nuvärde av företaget. 

                                                
32 J. Adolphson, Kassaflödesanalys, Liber AB, 1998, s.14 
33 T. Copeland, T. Keller & J. Murrin, Valuation Measuring and Managing the Value of Companies, Mc Kinsey & Company Inc, 

2000, s. 248 
34 Kassaflöde, http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Kassaflodesanalys-for-nyborjare, Unga-

Aktiesparare, hämtad 2011-04-19 
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3.3.1.1.4 TILLVÄXT 

Tillväxten är en variabel som i stort sett påverkas av allt. Som vi sett tidigare i 

den strategiska analysen berörs ett företags tillväxt av bl.a. konkurrenter, rådande 

konjunkturen och efterfrågan på företagets tjänster och produkter. Detta medför att 

beräkningen av tillväxten i ett företag är väldigt känsligt och tar därmed upp en stor 

del av en företagsvärdering35. De allmänna sätten att räkna fram en så korrekt tillväxt 

som möjligt är att se till den historiska tillväxten som återspeglas i företagets 

finansiella rapporter, men som regel tar man även in analytiker som är insatta på 

företaget och dess bransch, samt de fundamentala aspekterna. 

 

3.3.1.1.5 TERMINALVÄRDE 

Terminalvärdet kan man definiera som värdet av fria kassaflöden bolaget gör 

efter prognostiseringsperioden som36. Man får fram ett terminalvärde genom att 

diskontera kassaflöden efter prognosperioden med kalkylräntan WACC. Inom 

värdering anses två-stegs modellen vara en bra modell, då man tar i hänsyn till ett 

företags utveckling på två nivåer, hög tillväxt och stabil tillväxt37. Ett företag som har 

en enda produkt med sin egen produktlivscykel kan under första fem åren visa 

tillväxttakter på t.ex. 20-30% (höga tillväxten), men efter fem år kan denna 

tillväxttakt gå ner och istället behålla en stabil tillväxt på 2-3% per år, vilket det i 

praktiken oftast gör. Om man som värderare räknar bort den utveckling som ett 

företag gör efter prognosperioden, så betyder det att företaget inte kommer finnas 

kvar efter den perioden. Om företaget har detta som syfte, så pratar man om bl.a. en 

exit vid slutet av perioden, med andra ord om företaget ska säljas om t.ex. 5 år.  

 

BEGRÄNSNINGAR 

Den kritik som ofta framläggs mot terminalvärdet är oftast riktade mot själva 

tillväxttakterna, som hur man definierar den period som företaget ska ha hög 

                                                
35 S. Viklund & K. Örtqvist, DCF-modellen: En bra utgångspunkt vid företagsvärdering?, 2001, s. 16 
36 S. Viklund & K. Örtqvist, DCF-modellen: En bra utgångspunkt vid företagsvärdering?, 2001, s. 17 
37 Aswath Damodaran, Damodaran on Valuation, John Wiley & sons Inc., 1994, s. 108 
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tillväxt38. Samtidigt försöker man bestämma när övergången sker mellan hög tillväxt 

och den stabila (konstant) tillväxten, vilket kan vara svårt i praktiken. Denna 

övergång kan i sig vara missvisande för företaget när denna process kan inträffa under 

en natt, beroende på kunderna eller andra faktorer. 

3.3.1.2 DCF-MODELLEN 

”Discounted Cashflow Modell” DCF är en speciell modell av 

avkastningsvärderingen, med fokus på det fria kassaflödet och är numera den mest 

tillämpade värderingsmodellen. Modellen använder sig utav Beta, CAPM och WACC. 

DCF i sitt ursprung kan ses som ”avkastningsvärdering med friakassaflöden” nogsamt 

specificerade utifrån rörelseresultat, skatt, återinvesteringar etc. Modellen tillämpas 

för att beräkna nuvärdet av bolagets samtliga tillgångar eller s.k. investment kapital. 

 

Exempel på en DCF-Värdering 1: 

Typexempel företagsvärdering: 

 
!Bokfört värde på operativt kapital i nuläget (BVo) 11000 

Räntabilitet på operativt kapital efter skatt (ROC) 15 % 
Den årliga tillväxttakten (g) 10 % 
Justerad bolagsskatt (tc) 25 % 
Kapitalkostnaden (WACC) 10 % 
Rörelseresultat för första året EBIT1 = 

!BVo*ROC/(1-tc) = {11000*0,15/(0,75)} 2200 mkr 
Rörelseresultat efter skatt (NOPLAT, 

!Net Operating Profit Less Adjusted Tax)  
1650 mkr 

 
Beräkning av återinvesteringsgraden (b), sker ofta som: 

ROC * b = g 
eller enligt “värderingsbibeln”39 :b = g/ROC => 10 % /15 % = 2/3 

 
 
 

                                                
38 Aswath Damodaran, Damodaran on Valuation, John Wiley & sons Inc., 1994, s. 108 
39 T. Koller, M. Goedhart, & D. Wessels, Valuation Measuring and Managing the Value of Companies, 2005, s. 112, 277, 288, 

373. 
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Alternativt: 
b = Nettoinvesteringar/(EBIT * (1-tc) = Årsförändringen i operativt kapital / (EBIT-( 1-tc) 

 
Fritt kassaflöde (FCF) definieras: 
FCF = EBIT * (1-tc) * (1-b) 

 
Alternativt: 
FCF = NOPLAT * (1 - b) = NOPLAT – Nettoinvesteringar 

 
 

Ett tredje sätt att definiera det fria kassaflödet är, enligt Frykman-Tolleryd (sid 
85): 

!
   EBIT 

   -  Skatt 
  -  Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar 

 + Avskrivningar 
  -  Ökning i omsättningstillgångar 

 = FCF 
 
Exemplets fria kassaflöden beräknas som: 

 
 TABELL (samtliga belopp är i Mkr) 

    !! Prognosperioden   År 5 (g = 0) 
 År 0 1 2 3 4 5 
Operativt Kapital 11000 12100 13310 14641 16105.1 16105,1 
EBIT   2200 2420 2662 2928.2 2147,35 
Skatt   550 605 665.5 732.05 536,84 
NOPLAT   1650 1815 1996.5 2196.15 1610,51 
Nettoinvestering   1100 1210 1331 1464.1 0 
FCF   550 605 665.5 732.05 1610,51 

 
  Operativt Kapital 

     Rörelseresultat (EBIT) 

 

-  Skatt 

 

= NOPLAT 

 

-  Nettoinvesteringar (b*NOPLAT) 

 

= Fritt kassaflöde (FCF) 

 
Terminalvärdet (TV), vid en given nolltillväxt efter fyra år dvs. 

återinvesteringsgraden, b = 0. Räntabiliteten på det operativa kapitalet efter skatt 
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sänks från 15 % till 10 %. Vilket innebär att terminalvärdet inte påverkas av en 

förändring på återinvesteringsgraden efter prognosperiodens slut år 4.40   

Värderingarna blir: 

TV4 = FCF5/WACC = 1 610,52/0,10 = 16 105,1 mkr 

V0 = 550/1,10 + 605/1,102 + 665,5/1,103 + 732,05/1,104 + 16 501,1/1,104 

= 500 + 500 + 500 + 500 + 11 000 = 13 000 

Själva aktievärderingen blir här41: 

P0 = (V0 – Nettoskuld) / antal aktier 

 

En svaghet som finns i DCF-metoden är prognosperiodens längd, denna brukar 

oftast vara på fem år eller mindre. Detta medför att nuvärdet ofta beror på 

terminalvärdet som i sin tur baseras på Gordons modell42. Denna modell ses inte som 

idealisk, utan mer elementär43 . En annan faktor som kan vara missvisande är 

diskonteringsräntan i modellen, WACCen, då den kan bli ytterst besvärlig att 

beräkna44. 

Trots allt detta så är modellen den vanligaste värderingsmetoden bland 

finansanalytiker. 

Exempel på en DCF-Värdering 2: 

En annan variant på DCF-värdering som inte är lika vanlig, men betydligt mer 

enkel, utgörs av av residualvinst- eller EVA-metoden. Metoden utgår från bokfört 

värde på operativt kapital (operativa tillgångar) i nuläget och adderar därefter 

nuvärdet av framtida residualvinster eller EVA-belopp. EVA (Economic Value 

Added) beloppet för respektive år definieras som: 

EVAt = NOPLATt !WACC "BVt!1
= ROC t "BVt!1 !WACC "BVt!1
= (ROCt !WACC) "BVt!1

 

i vårt exempel: 

EVA = (0,15! 0,10) "11000 = 550  

                                                
40 A, Damodaran, Corporate Finance – Theory and Practice, 2001, s. 76. 
41 S. Penman, Financial Statement Analysis and Security Valuation, 2010, s. 121 
42 Å. Bertilsson, Kurskompendium i Finansiering, 2011, s. 62 
43 Ibid, s. 51 
44 Mandron A, The WACC: A Minefield, Business Valuation Review (Mars 2005): 13 - 22 
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EVA ökar här med 10% varje år i fyra års tid. År 5 och fortsättningsvis blir 

EVA=0 i och med att ROC minskar till nivån för WACC=10%. Värdet på det 

operativa kapitalet eller tillgångarna kan beräknas till45: 

V0 =11000+
550
1.10

+
605
1.102

+
665.5
1.103

+
732.05
1.104

=11000+ 500+ 500+ 500+ 500
=13000

 

Exakt samma värdering som med DCF-metoden! Andra mer aktuella 

benämningar för EVA är Economic Profit”46 och ”Residual operating income”.47 

En annan vanlig benämning är, ROIC räntabiliteten på investerat kapital istället 

för ROC och CV ”Continuing Value” istället för Terminalvärdet, framförallt av 

Koller m.fl.48 

 

BEGRÄNSNINGAR 

Att med hjälp av en insatt analytiker tillämpa företagsspecifik data och 

information, inför en värdering, är ett sätt som kan skapa problem. Risken finns i att 

analytikern genomför sina analyser baserade på alltför egna tolkningar av bl.a. 

tillväxt, även om målet är att vara så objektiv som möjligt. Att med hjälp av 

fundamentala data skapa en trolig framtida tillväxt är besvärligt då olika analytiker 

med olika erfarenheter inom branschen ser samma faktorer annorlunda. Detta medför 

att man även räknar in den historiska tillväxten i företaget som ett slags komplement.  

3.3.1.2.1 BETA (!) 

Beta är den riskvariabel som man kan jämföra en aktie mot ett givet index, i 

avsikt att mäta risken och volatiliteten i aktien49. Betavärdet, i teorin, menar att den 

enskilda aktiens risk för svängningar är beroende utav marknadens svängningar.  

 

                                                
45 Longhofer, R, The Residual Income Method of Business Valuation, (Juni 2005): 65-70 
46 T. Koller, M. Goedhart, & D. Wessels, Valuation Measuring and Managing the Value of Companies, 2005, s. 118. 
47 S. Penman, Financial Statement Analysis and Security Valuation, 2010, s. 312, 443 
48 T. Koller, M. Goedhart, & D. Wessels, Valuation Measuring and Managing the Value of Companies, 2005 
49 S. Viklund & K. Örtqvist, DCF-modellen: En bra utgångspunkt vid företagsvärdering?, 2001  
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Marknadens betavärde är alltid lika med 1,050. En aktie med betavärdet 0,5 

borde då korrelera till hälften av marknadens index. Detta betyder att om marknaden 

växer eller sjunker med 10 % så påverkar detta aktiekursen med en uppgång eller 

nergång på 5 %.  

Ett onoterat företag prissätts inte på en fondbörsplats, vilket medför att företaget 

inte har något betavärde. Det finns dock tre metoder, enligt Aswath Damodaran, som 

möjliggör ett alternativt tillvägagångsätt för uträkning av beta bland onoterade 

företag51. Bl.a. kan man, genom att jämföra det onoterade företaget med ett liknande 

noterat företag, uppskatta ett betavärde som är en förutsättning för en vidare 

beräkning av avkastningskravet och diskonteringsräntan. 

Samtidigt skiljer man på betavärdet i två separata delar; Unlevered och Levered 

beta52 där Levered är det som förklarats här innan. Unlevered innebär företagets 

betavärde utan skulder, ibland även kallad ”Asset beta”. Genom att ta bort skuld 

effekten på betavärdet blir det lättare för en analytiker att se risken med företaget 

gentemot risken i marknaden som helhet53, då inga skulder räknas in. Detta pga. att 

företagens skulder mycket ofta ser olika ut, och kan ge missvisande resultat i t.ex. 

WACC beräkningen. 

 

BEGRÄNSNINGAR 

Hos noterade företag jämförs beta med liknande börsnoterade bolag. För 

onoterade företag gäller det att hitta och jämföra det onoterade företaget med ett 

noterat företag inom samma bransch, vilket ofta kan bli problematiskt. Omsättningen 

på de båda företagen bör vara lika stora, likaså verksamhetsområde och historik. Om 

dessa inte är likadana, ges inget korrekt värde på beta och kan därmed bli avgörande 

för utfallet av en företagsvärdering.  

 

                                                
50 Beta-koefficient, http://www.optimalbors.se/portfolj_analys_faktorer.htm, Faktorer i Portföljanalys, Optimal Börs. hämtad 

2011-04-19 
51 Aswath Damodaran, Damodaran on Valuation, John Wiley & sons Inc., 1994, s. 189 
52 Levered & Unlevered Beta, https://cicbv.ca/Glossary/, Chartered Business Valuators, hämtad 2011-05-09 
53 Unlevered Beta, http://www.coolinvesting.com/dictionary/Unlevered-Beta.htm, Cool Investing, hämtad 2011-05-09  
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3.3.1.3 UTDELNINGSMODELLEN 

En annan typ av avkastningsvärdering är de utdelningsbaserade, modellerna, 

DDM (Dividend Discount Models). Dessa modeller bygger på att man, genom att 

beakta framtida utdelningar för en aktie, beräknar nuvärdet av dessa för att se om 

aktien är rätt prissatt. Generellt kan värderingen delas upp i tre kategorier: över-, 

under- och fullvärderad.  

 

BEGRÄNSNINGAR 

Många analytiker inom branschen anser att DDM är en missvisande metod, 

eftersom den utdelningsbaserade avkastningsvärderingen enbart fungerar för stabila 

aktier med hög utdelning54. Det råder dock delade meningar om detta, exempelvis 

anser Damodaran att denna typ av avkastningsvärdering görs för att avspegla 

förändringar i företagets tillväxt, och kan därför ge ett rimligt värde på ett onoterat 

företag även om de inte alltid ger ut utdelningar på samma sätt som ett noterat55. 

3.3.2 SUBSTANSVÄRDERING 

Substansvärdering bygger på granskning av skillnaden mellan ett företags 

tillgångar och skulder utifrån verkliga värden, med andra ord företagets substans. 

Denna teori bygger på företagets balansräkning och är, enligt Göran Johansson, 

väldigt starkt kopplad till avkastningsvärdering då denna modell avspeglas i hög 

avkastning/låg substans respektive låg avkastning/hög substans56. Substansvärdering 

är en mycket lämplig metod för investmentbolag vars verksamhet bygger på att 

investera i andra bolag, ex. Investor, då ett substansvärde visar marknadsvärdet på de 

på aktier som investmentbolaget valt att placera i. 

En beräkning av substansvärdet utgår från ett bolags balansräkning, där det 

bokförda egna kapitalet är grunden. En tillgång som företaget besuttit under en 

period, som är längre än avskrivningstiden, är det bokförda värdet på tillgången lika 

med noll. Däremot kan det finnas ett marknadsvärde på tillgången, vilket 

                                                
54 Aswath Damodaran, Damodaran on Valuation, John Wiley & sons Inc., 1994, s. 121 
55 Aswath Damodaran, Damodaran on Valuation, John Wiley & sons Inc., 1994, s. 121 
56 Göran Johansson, Företag inifrån och utifrån – värderingsmässiga aspekter, Studentlitteratur, 1992, sid 110,116 
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nödvändigtvis inte behöver nämnas i årsredovisningen som företaget ger ut. Som 

analytiker är det högst relevant vid en substansvärdering, att då hitta skillnaden 

mellan bokförda värden och marknadsvärden. 

 

 

BEGRÄNSNINGAR 

Ett problem som uppstår när man gör denna typ av värdering, är det faktum att 

man måste sätta ett verkligt och logiskt marknadsvärde på företagets tillgångar57. Att 

värdera en tillgång som en fastighet eller byggnad kan bygga på att finna aktuella 

marknadspriser genom antingen en mäklare eller någon som har den kunskapen. 

Samtidigt kan det vara mycket svårt att värdera enskilda maskiner som ett företag 

använder i sin verksamhet, då dessa tappar mycket i värde från den dagen de sätts i 

bruk. Ett typexempel på detta är en företagsbil, som i snitt alltid tappar värde. I 

slutändan kan detta ändå innebära en realisationsvinst för företaget, men att välja det 

verkliga värdet på denna bil innebär att man måste få fram det aktuella 

marknadsvärdet på bilen. Detta leder flera osäkra analyser som måste genomföras 

vilka utgör grunden för att beräkna ett justerat eget kapital.   

3.3.3 RELATIVVÄRDERING/ MULTIPELVÄRDERING 

Relativvärdering, ibland även kallad multipelvärdering har vi lärt oss enligt 

tidigare forskningsrapporter att man kan använda som ett slags komplement till en 

företagsvärdering. Andra menar att man kan använda sig utav relativvärdering för att 

snabbt kunna se vad ett företag är värt58.  

Denna värderings metod har flera benämningar än bara relativvärdering, den 

kan också kallas för multipelvärdering eller jämförande värdering. Metoden utgår på 

att värdera företaget genom att studera värdet som fås fram med andra liknande 

företag59. En viss bransch kan ha ett visst givet snitt på sina nyckeltal som följer andra 

företag inom samma bransch, och dessa kan användas exempelvis när ett 

investmentbolag eller riskkapitalbolag ska förvärva mindre onoterad bolag.  
                                                

57 H. Nilsson, A. Isaksson och T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, Studentlitteratur, 2006, s. 301 
58 Johansson, Göran, Företag inifrån och utifrån – värderingsmässiga aspekter, Lund, Studentlitteratur, 1992, s. 45 
59 H. Nilsson, A. Isaksson och T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, Studentlitteratur, 2006, s. 58-59 
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Huvudbegreppet i finansiell analys är ”nyckeltal”. Nationalencyklopedin 

förklarar begreppet: ”tal som komprimerar information i syfte att göra den mer 

lättillgänglig för en användare”60. Nyckeltal gör hela analysen genomförlig, då man 

lätt kan jämföra det man vill få fram, både inom det egna företaget men även mot 

andra konkurrenter. Nyckeltal är den som används när man gör värderingar av företag 

enligt relativvärdering/multipelvärdering 

Ett inte helt ovanlig variant är att under prognosperioden i N antal år diskontera 

utdelningarna och år N beräkna terminalvärdet med hjälp av en multipelvärdering 

som ett förhållandevis lågt P/E-tal, jämfört med det aktuella P/E-talet, eller enligt 

Francis/Taylor (sid 193): 

 

P0 = EPS0 ! (1+ g) ! (1" b) / (1+ kS )
+EPS0 ! (1+ g)

2 ! (1" b) / (1+ kS )
2

+EPS0 ! (1+ g)
3 !1" b) / (1+ kS )

3 +....
+EPS0 ! (1+ g)

N !1" b) / (1+ kS )
N

+EPS0 (1+ g)
N !P / E / (1+ kS )

N

   

EPS0 =  senaste resultatet per aktie
g = årlig konstant tillväxttakt
N = prognosperiodens längs 
       eller antalet år med tillväxttakten g
b = andel kvarhållna vinstmedel
       (=1-utdelningasandelen)
kS =  aktieägarnas avkastningskrav (shareholders)
P/E = prognostiserad vinstmultipeln i slutet av år N

 

 

BEGRÄNSNINGAR 

Det problem som kan uppstå vid användning av denna metod kan vara att hitta 

jämförbara företag. En teoretisk lösning till detta är att värderaren kan utgå frän 

tidigare företagsförvärv men även denna tidigare information kan haft samma 

problem61. För kunna göra en god multipelvärdering måste de nyckeltal som man 

jämför vara i stort sett lika som det andra företaget, men själva begränsningen ligger i 

att ekonomin förändras över tiden, och att se en branschs nyckeltal från t.ex. förra året 

kan vara missvisande för det företaget man analyserar idag.  

  

                                                
60 Nyckeltal. http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/nyckeltal, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-04-18 
61 Nyckeltal. http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/nyckeltal, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-04-18 
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4 EMPIRI/RESULTAT 

Empiri/Resultat kapitlet avser att sammanställa de muntliga intervjuerna för varje 

enskild respondent.  

4.1 INTERVJUSVAR 

I detta avsnitt finns svaren på de intervjuer vi gjorde med företagen. Vi har valt 

att ha frågorna i medföljande bilaga och därmed inte ha dem i detta kapitel, utan 

enbart en sammanställning av deras svar. 

 

4.1.1 SKARPA 

Intervju med Magnus Lövden, grundare av Skarpa. Magnus har varit verksam 

inom värderingsbranschen länge, och jobbade tidigare för bl.a. Företag A. 

 

OM BETA 

Det finns två sätt som vi hanterar betavärdet; antingen räkna ut värdet, men 

enbart om det inte finns någon jämförelsedata. Väldigt många beräkningar bygger på 

att man går in på börssidor och hitta jämförelsebara företag och klipper värdet rakt av, 

eller räkna ut ett snitt. Men de som väldigt många missar just då är att det måste 

finnas en justering för levered och unlevered beta. Damodaran nämner denna typ 

beräkning, men då gäller det oftast för amerikanska bolag. Kort sagt, om det finns 

tillräckligt måste jämförelsebara företag, så går det att använda detta, annars är det 

inte så speciellt vettigt. Vi använder oss utav Damodarans principer, vi håller inte med 

om allt men det är tillräcklig som grund. 

OM CAPM 

För beräkning av den riskfria räntan används den 10-åriga statsobligationen, och 

när det gäller marknadens riskpremie följer vi börsmarknaden och dess utveckling. 

Det finns inga bra alternativ annars. Däremot görs justeringar i CAPM, bl.a. i 

betavärdet. Vi följer slaviskt CAPM-modellen som om den icke-noterade företaget 

var börsnoterat, men senare bearbetar vi värdet med en justering i form av en 
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likviditetsrabatt. Oftast rör det sig om 20-40% och kan i princip ses om 

Småbolagspremien. 

 

OM WACC 

En viktig del med WACC, som det slarvas mycket med, är att den finansiella 

strukturen måste räknas med marknadsförda värdet av företaget och inte med det 

bokförda. De flesta jämför bolagets bokförda värden i förhållande mot skulderna, 

vilket kan vara missvisande. T.ex. ett bolag med 80 miljoner i marknadsvärde och 10 

miljoner i bokfört, då håller ledningen i 80 miljoner och inte 10 miljoner. Vi jämkar ut 

dessa så man får till en ordentlig WACC. Det är oftast här som kritiken mot DCF-

metoden kommer in, så många anser att det inte är rimligt med en så låg WACC. 

Många stora koncerner brukar oftast bara räkna fram en diskonteringsränta utan 

någon som helst grund för det. Stora industriella köpare bestämmer oftast en 

kalkylränta innan man köper företaget. 

Det finns alltid problematik kring terminal värde, dels hur man uppskattar 

kassaflödet. Rörelsekapital styrs väldigt mycket av tillväxt, och drar man ner det med 

terminalvärdet så drar man ner tillväxten. Då har man i princip ingen tillväxt alls, och 

då är det inte rimligt att man drar ner den. Man måste titta på vad den 

terminalperioden försöker säga. 

När vissa företag värderas är det inte lämpligt att använda sig utav terminal 

värde, och då brukar man sätta att företaget ska säljas efter det femte året. Sen 

använder man sig utav en multipelvärdering för att kunna se vad företaget är värt efter 

det femte året, och jämför detta med liknande företag som sålts ex. förra året. Då 

krävs det att faktorer såsom omsättning är jämförelsebara mellan företaget och de 

liknande företagen. 

OM DCF-METODEN 

Det finns definitivt problem med DCF metoden. Ett ex. är ett företag som vuxit 

med 10 % förra året, och antas växa lika mycket nästa år, men detta är en förenkling 

som många slarvar med. Man har alltid en tendens att överskatta tillväxten. En del 

bolag kommer in och säger att de vill växa med 20 % medan branschen i sig växer 
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med 2 %, vilket gör att man måste se till deras strategier vad det gäller att få nya 

kunder och ta över kunder ifrån konkurrenterna. 

Vi måste jobba på ett mycket kunnigt sätt med detta, och då följer vi 

Extrapoleringsmetoden, som bygger på de budgetar som bolaget presenterar för oss. 

Då går vi in på avtalsstrukturer och kollar löptiderna, för att de olika rabatter som ett 

företag leker med och sammanställer dessa. 

OM UTDELNINGSMETODEN 

I ett icke-noterat bolag diskuteras det mycket kring accessen (tillgången) till det 

fria kassaflödet. Beroende på vilken köpare man pratar med, så har de olika 

strukturerade sätt att plocka ut det fria kassaflödet, men för de flesta vanliga 

småbolagsägare är det inte så att det är det fria kassaflödet som man får dela ut till sig 

själv. Ett exempel på ett problem är när kassan består av intäkter från kunder på 

produkter eller tjänster som än inte har levererats ännu, (inom redovisning upplupen 

intäkt). I större utsträckning är detta okej, men man måste beakta detta i användandet 

av utdelningsmetoden. 

 
OM SUBSTANSVÄRDERING 

Egentligen tror man att substansvärdering är det enkla snittet, skillnaden mellan 

beskattade och obeskattade reserver, men det är den inte egentligen. En korrekt 

substansvärdering är ju marknadsvärden mot det bokförda värden. Det uppstår 

egentligen inte skillnad i problemen med metoden på noterade och icke noterade 

företag, så tyngdpunkten ligger på hur man justerar värdena. 

OM MULTIPELVÄRDERING 

Problemet är att folk inte kan denna värderingsmetod heller, då många säger 

att något är värt 5 gånger vinsten. När man säger detta så lämnar man ut väldigt 

mycket information såsom vilken vinst man menar. Ett annat vanligt förekommande 

problem är att många inte ser en skillnad på nyckeltal såsom P/E och P/Ebit, man 

blandar ihop dessa. Detta har en stor betydelse, med en skillnad på minst 26,3 % 

(bolagsskatten). Problemet med multipelvärdering, kort sagt, är att den appliceras 

väldigt dåligt och nästan ingen använder Ebit-värdet, det värde man bör använda. 
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4.1.2 AVANTUS 

 

Avantus är ett företag som liksom Skarpa har nischat in sig på 

företagsvärdering. Vi pratade med Sven-Åke Lewin, en värderare med mer än 30 års 

erfarenhet i branschen.  

 
OM BETAVÄRDE 

Det man lägger mest kraft på är företagets tillväxt och branschlönsamhet, det 

här är inga frågor som vi eller andra lägger så mycket kraft på. Man bryr sig inte om 

betavärdet och exakta riskpremier för det kan gå så fel ändå. 

Det vi gör är att snegla på motsvarande bolag som är noterade, sen korrigerar 

man efter riskutsattheten på företaget. 

Om företaget i fråga är en mindre aktör blir det oftast en större risk och man tar 

även i hänsyn till vilka kunder man har var i världen. Det blir givetvis en större 

försiktighet i antagandena, men i princip utgår vi från vad som gäller för liknande 

branschbolag som är noterade. 

 

OM CAPM 

Vi utgår från den 10-åriga räntan på statsobligationen och det finns ingen 

anledning att bortse från detta, men de beror i högsta grad på i vilket land ett företag 

har sin huvudsakliga verksamhet i. Vad det gäller Marknadens riskpremie så använder 

vi oss utav börsmarknaden, då det finns mycket statistik för olika branscher. Bl.a. 

Företag B för kontinuerliga bedömningar av risker i olika branscher och vi tar 

genomsnittet av dessa och applicerar in dem i våra beräkningar. 

 
OM WACC 

WACC i sig är ingen exakt vetskap och därför försöker man heller inte få ut 

detta i en beräkning som många akademiska böcker säger. Det vi gör är att först se 

vad det är för typ av bolag och vilka risker som är inblandade, därefter hoppar vi 

direkt till WACC och struntar i betavärde och CAPM. WACC bygger på analyser 



 

 

 

 

31 

utav de företag man ska värdera, och som regel kan man säga att ett onoterat företag 

kan ligga på 18 %, medan stabila noterade företag kan ligga mellan 12-13 %. Det som 

sätter en stor betydelse på WACC är hur man beräknar det egna och det lånade 

kapitalet, där det kan slå till väldigt mycket. 

Terminalvärdet sätts efter vad man tror bolaget har för tillväxttakt under en viss 

tid, men kan bortse från denna faktor om man skulle göra en beräkning på ex. ett 

spikmatteföretag som lever en kort tid på en trend. Men normalt drar vi en stabil 

tillväxttakt de första fem åren och sen när risken blir större drar vi ner tillväxten och 

höjer WACC, för att resultaten blir mindre värda ju längre fram i tiden man kommer. 

 
OM DCF-METODEN 

Vi använder DCF-metoden väldigt, väldigt lite. Vi ser antingen till noterade 

bolag och drar en rabatt på ungefär 25-30% för ett icke noterat företag, eller kollar 

jämförbara transaktioner och använder DCF-metoden som ett komplement för att 

dubbelkolla resultaten. 

 

OM UTDELNINGSMODELLEN 

Det är bara en professor (Damodaran) som tycker att det är en bra modell och 

det är fånigt att han tycker att utdelningsmodellen fungerar på icke-noterade bolag. I 

utdelningsmodellen finns inga problem därför att modellen aldrig används. Rent 

teoretiskt innebär utdelningsmetoden värdet på innehavet av en aktie, och det är så 

mycket mer komplext på ett bolag där en person äger 100% av aktierna. Därför säger 

vi att utdelningsmetoden inte existerar för onoterade företag. Det finns ingen skillnad 

på noterade och onoterade företag då det är aktiemarknaden som sköter prissättningen. 

Jag tar inte i hänsyn till om företaget i fråga är börsnoterat eller ej, jag gör en 

värdering frånsett detta.  

 
OM SUBSTANSVÄRDERING 

Substansvärdering används inte heller på onoterade företag, förutom när man 

gör Goodwill beräkningar för de förvärvade företaget. Skillnaden ligger ju vad man 
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köper för företag och det företagets egna kapital. Ju högre substansvärde är desto 

lägre risk, eftersom företaget har en större buffert. Den enda gång man skulle kunna 

tänka sig att använda modellen är väl om företaget i fråga är en reklambyrå eller 

arkitektbyrå då värdet ligger i humankapitalet, och då gör man den beräkningen för att 

t.ex. lägga på pengar för de tre kommande åren som de skulle tjänat.     

 
OM MULTIPELBOLAG 

Multipelvärdering beror i grund och botten på avkastningskravet, eftersom den 

är det inverterade värdet av WACCen. Små eller stora bolag som köper andra företag 

pratar mycket om multiplar bara tack vare avkastningskravet, men att hårdra med en 

fixerad multipel är ett stort problem. Multiplar i allmänhet följer branschen och 

därefter bestämmer man sitt eget multipelvärde. 
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4.1.3 FÖRETAG A:  

Denna intervju gjordes med Mickael Sjösten som jobbar inom värderings och 

analysfrågor, aktiv inom branschen sedan 12 år sedan. Företag A är ett av de 

ledande företagen i världen som jobbar med redovisning, revision, riskhantering och 

olika slags rådgivningar som har med näringslivet att göra.  

 

OM BETAVÄRDE 

Enligt teorin är det svårt att få fram ett beta värde då ett onoterat företag inte är 

börsnoterat, det går alltså inte räkna ut ett beta värde på ett onoterat företag. Det man 

får göra då är att härleda ett betavärde ifrån ett liknande noterat bolag och jobba med 

den arbetande hypotesen; att det onoterade bolaget påverkas av faktorer på samma 

sätt som det noterade bolaget. Det är då viktigt att man har valt rätt jämförelse bolag. 

Det man kan göra då är att välja ut ett antal jämförelsebara noterade bolag, titta 

på en given periods månatliga data på betavärdet och sedan använda det värdet 

unleveraged för att få fram rörelserisken. Därefter kan man göra en releverage på 

betavärdet för att få aktiens beta för det onoterade bolaget, med den kapital struktur 

som man bedömer som rimlig. Dessa steg följer både Damodarans och McKinseys 

metoder för att anta ett rimligt betavärde. 

 

OM CAPM 

Som regel används den 10-åriga statsobligationsräntan som den riskfria räntan, 

och denna faktor brukar inte vara något problem. Vad gäller marknadensrisk premie 

brukar man gå efter den historiska avkastningen på aktiemarknaden, eftersom det 

onoterade bolaget arbetar på exakt samma marknad som det noterade företaget. 

Problemet med CAPM är att alla variabler såsom avkastningskravet är 

framåtriktat och därmed prognostiseringar. Beta är också en prognostisering då man 

utgår från historisk, men det finns inget som säger att det kommer fortsätta så. 
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OM WACC 

CAPM har mycket kritik som kan påverka WACCen. Det som skiljer sig i 

beräkningen av denna faktor mellan onoterade och noterade företag är de 

diversifieringsmöjligheterna som CAPM bygger på. Man kan enkelt och billigt bygga 

en portfölj utav hur många bolag som helst och sprida sina risker för upp och 

nergångar.  

Onoterade bolag har inte samma möjligheter för tillvägagångssätt, då de flesta 

företagsägare äger hela bolaget till 100 %. Men om man skulle försöka skapa en bra 

riskspridning, skulle man behöva köpa cirka 40 andra bolag, alltså köpa alla aktier i 

andra onoterade bolag.  

Det finns inget annat bra sätt att räkna fram terminalvärdet än genom CAPM, 

som är lätt att använda och förstå. Det finns APT-modellen men den är för komplex 

och finns än så länge bara i akademin.  

 

OM DCF-METODEN 

Detta är den viktigaste modellen. Den används eftersom det är den teoretiska 

riktiga utgångspunkten, men sen kan man välja att använda multiplar. DCF-metoden 

och multipelvärdering är två sidor av samma mynt, därför att det inte uppstår någon 

riktig skillnad; man kommer fram till samma värde. Det är inte svårare att tillämpa på 

ett onoterat bolag än med ett noterat bolag. 

Med värdering av ett onoterat bolag så brukar man ha tillgång till företags-

ledningen, men det som kan skilja sig är informationen som man kommer åt. Ett 

noterat företag kanske redan har mycket av informationen tillgänglig då det regel-

bundet kanske får fram variablerna för andra avsikter. 

När det gäller tillväxten så tar man i hänsyn till ledningen först, men därefter 

beaktar man de analyser som görs utav bolaget. Den historiska tillväxten beror på 

företaget men även här finns saker att ta till hänsyn t.ex. om ett företag har gått bra i 

ett par år pga. ett patent, men därefter minskar denna tillväxt då patentet går ut.  
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OM UTDELNINGSMODELLEN 

Damodaran har rätt i hans argument för utdelningsmodellen, men det är faktiskt 

lättare med DCF-metoden. Problemet med utdelningsmodellen är att man blandar in 

framtida investeringar, som i sig är väldigt svåra att prognostisera. Det kan även 

handla om inlåning och utlåning, men detta är mer ett tekniskt problem. 

 

OM SUBSTANSVÄRDERING 

Denna modell används i princip aldrig då den oftast kan vara svår att göra på ett 

korrekt sätt. Problemet med modellen är att man inte kan göra bra värderingar av 

tjänsteföretag, där värdet i företaget ligger hos personalen eller varumärket. 

OM MULTIPELBOLAG 

Grunden i denna modell ligger i att man ska ha en given tillväxt och risk. 

Mycket av multipelvärdering handlar om olika aktörers uppfattningar kring företag i 

olika branscher, vilket pris man är villig att betala, fastän detta inte är teoretiskt 

korrekt. Om man jämför förvärvsobjekt med liknande företag, så gäller det att allt 

annat är likadant såsom förväntad tillväxt. 
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4.1.4 FÖRETAG B  

Företag B är bland Sveriges största banker och är rikstäckande från norr till 
söder. Vid intervjun med Företag B pratade vi med Matts Möller. Matts arbetar som 
”Senior Analyst” på Företag B och tillhör de värderingsteamet som vi fick möjlighet 
att prata med. Under intervjun fanns även Johanna Björn och Stefan Lindström med, 
enbart för att kontrollera Matts Möller svar på våra frågor. Alla tre jobbar i 
Stockholm, inom området värderingsfrågor. 

OM BETAVÄRDE 

Betavärdet får vi oftast genom att ta fram en Jämförelse grupp, och första steget 

är själva definitionen av denna grupp. Det kan vara från 4-5 till 10 bolag som man 

försöker leta fram för att jämföra det onoterade företaget med. Om man tycker att 

gruppen har en hyfsad tillväxt, blir nästa steg att titta på den historiska tillväxten men 

även försöka få fram en framtida tillväxt. 

Någonstans längs vägen måste man ändå skatta betavärdet som en proxy för 

framtiden, vilket i sig är problematiskt. Normalt kan man gå tillbaka tre år i ett 

företags historik för att uppskatta betavärdet och sen om det verkar logiskt, och 

försöker förstå de externa faktorer som kan påverkar detta värde. Det finns egentligen 

inga korrekta svar på denna fråga då betavärdet alltid är situations anpassat, för även 

om det är en teoretisk modell så måste denna skräddarsys för varje företag. I skolan 

tyckte man att det var omständigt med att sätta upp en DCF-modell och använda den 

jämförelsegrupp som stod med, men i praktiken är denna jämförelsegrupp en högst 

lika tidskrävande del av arbetet. Att hitta en sådan grupp är extremt viktigt. 

I skolan säger man även att man ska hitta en liknande noterat företag för att 

kunna bestämma ett betavärde på onoterade, men i verkligheten behöver man 

nödvändigtvis inte göra detta. Det är naturligtvis att föredra, men ibland kan det räcka 

med att se vilka olika värdedrivare företaget har, tillväxt, marginaler och även den 

geografiska betydelsen. Därför man det vara mer relevant att jämföra en reklambyrå 

med t.ex. en IT-konsult. 
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OM CAPM 

Vi brukar som regel gå efter den tioåriga statsobligationen, men det finns 

undantag. 

Det beror självklart på vilken marknad som ett företag ska sätta på ex. vid en 

IPO, men tar man ett onoterat svenskt företag så är det rimligt att ta det svenska 

kravet på marknadsriskpremien. Samtidigt, om företaget är litet, får man justera detta 

med en Small Cap premium eller likviditetspremium för att öka avkastningskravet 

eftersom det är så pass hög risk. 

 

OM WACC 

Vi använder WACCen för att räkna diskonteringsräntan, men det kan bli väldigt 

problematiskt om man får ett avvikande värde. Problemet är att man får ut WACCen 

som den ser ut idag, men detta kan förändras under den prognosperiod man lagt ut. Ett 

företag som gör t.ex. en IPO kan komma att ha en helt annan företagsstruktur som inte 

finns idag, och då måste man kunna räkna med detta och justera detta värde, och 

samtidigt lägga fram en sannolikhet för hur stor chansen är att man lyckas. Vi brukar 

oftast för en grundläggande analys, men vi använder inga proxy värden rakt av vid 

beräkningen av WACCen.  

Vi tar i hänsyn till terminalvärde enligt teorin. Man utgår från ett matematiskt 

perspektiv dvs. att man räknar med evig tillväxt i all oändlighet för att få fram ett 

värde i framtiden. 

 

OM DCF-METODEN 

Vi jobbar väldigt nära med företagsledningar så vi får oftast prognoser som vi 

kan utgå ifrån, men annars uppskattar man marknadsandelar. Vi har också nära 

dialoger med aktieanalytiker som analyserar noterade företag dagligen, och givet att 

ett onoterat företag är likt det noterade så kan man uppskatta tillväxten och andra 

faktorer på det företaget. 

Generellt kan det för en utomstående vara svårt att sätta en tillväxtfaktor på ett 

bolag man inte har insyn i, så man brukar lämna detta till företaget eftersom de vet 
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bäst vilka faktorer som driver deras företag och har oftast en hyfsad uppfattning om 

hur framtiden kommer se ut. 

 

OM UTDELNINGSMODELLEN 

I beräkning med utdelningsmodellen spelar det ingen roll om bolaget är noterat 

eller inte, för företaget behöver inte finns på en börs för att ge utdelning. Titta bara på 

IKEA, de ger ju utdelning till sina ägare. Däremot finns det ett väldigt problem, t.ex. 

på telefonjätten Tre, där de nästan tio första årens intäkter gick till att skaffa nya 

kunder. Många företag kan jobba i upp mot 25 år innan de tar ut en utdelning, vilket 

gör att man får extrema tidsvärden. Vi själva använder sällan denna metod på 

onoterade företag, men i skolan fick man göra det väldigt mycket. 

 

OM SUBSTANSVÄRDERING 

På det onoterade företaget har man inget marknadsvärde ut den traditionella 

aspekten, vilket gör att vi sällan använder denna metod. Substansvärdering används 

väldigt lite, men främst på tillverkande bolag där det finns någon slags substans 

såsom maskiner och anläggningar. Tittar man däremot på en reklambyrå, finns det i 

princip bara möbler och datorer men det är personalen som sitter på det intellektuella 

värdet.  

Metoden skulle man kunna använda som ett komplement till DCF och 

multipelvärderingen men till en väldigt liten utsträckning. Däremot används metoden 

när man ska bestämma ”covenant” nivåer. Dessa kan vara specificerade mot bokförda 

värden på anläggningstillgångar som bestämmer vad låntagaren får och inte får göra. 

 

OM MULTIPELVÄRDERING 

Man måste titta på hur noterade bolag värdesätts, och därför är pairs en väldig 

viktig informationskälla. Man jämför med en DCF för att se tillväxttakter och 

kassaflöden, och gör sedan en sammanvävd bedömning av vad bolaget kan vara värt. 

Viktigt är att man inte räknar fram ett teoretiskt värde, utan ser och förstår vad som 
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skiljer företagen åt. Vissa multiplar används mer och är att föredra framför andra 

såsom EV/EBIT, EV/EBITDA och P/E-multipeln. Dessa gör att man får med 

lönsamheten också. Det som även är viktigt att komma ihåg här är att tillväxten inte 

fångas upp i dessa multiplar, och de två största värdedrivarna i ett bolag är just 

tillväxten och marginalen, och man har enbart marginalmått i de nämnda multiplarna. 
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5 ANALYS  

I detta kapitel sammanställs samtliga svar med kopplingar till den tidigare teorin, samt 

respondenterna emellan. 
 

5.1 BETAVÄRDE 

I skolan säger man även att man ska hitta en liknande noterat företag för att 

kunna bestämma ett betavärde på onoterade, men i verkligheten behöver man 

nödvändigtvis inte göra detta.  

 Företag B 

 

Som författarna förstod var de intervjuade eniga om en sak när det gäller 

betavärdet av ett onoterat företag; Att man jämför bolaget med noterade företag, för 

att på så sätt estimera ett ungefärligt värde för vidare beräkning. Detta kan även 

kopplas till Nilsson, Isaksson, Martikainen (2006) som beskriver betavärdet som 

måttstock för onoterade företag. 

Företag B påpekade att man bör se om ett företag har liknande värdedrivare i ett 

företag för att kunna jämföra dessa korrekt. En värdesättning på en onoterad 

reklambyrå behöver inte nödvändigtvis jämföras med ett noterat liknande bolag, det 

skulle gå utmärkt med en korvfabrik. I praktiken räcker det med att risken och andra 

faktorer är ungefärliga för att man ska kunna göra en rättvis bedömning. Skarpa 

förklarade även att leveraged och unleveraged-effekten spelar en stor roll när man ska 

estimera betavärdet, och även att detta är något som många inom branschen missar.  

 

5.2 CAPM 

Dessa fyra värderingsföretag är överens om att man oftast och nästan alltid 

utgår från den aktuella 10-åriga statsobligationen.  

- Det finns inga bra alternativ annars, säger Skarpa.  

När man senare kommer till marknadens riskpremie anser alla de frågade 

företagen att man går efter börsen, dvs. den historiska avkastningen på 
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aktiemarknaden. Detta stämmer överens med Nilsson, Isaksson, Martikainens (2006) 

angående CAPM för noterade företag, men analytikerna tillämpar detta även på 

onoterade företag. Företag A menar att, oavsett om en aktie är börsnoterad eller inte, 

så konkurrerar dessa om samma bransch. För slutkonsumenten som köper produkten 

är det oftast inget problem om man köper från ett börsnoterat eller onoterat företag, 

och därför anses det inte vara relevant att ta fram en historisk avkastningsdata för den 

onoterade marknaden. Både Skarpa och Företag B påpekar att ”Small Cap” premien, 

eller småbolagspremien, är viktig att räkna med i beräkningarna, eftersom småbolag 

oftast har en större risk med sin verksamhet än stora etablerade företag vilket i sin tur 

ökar det avkastningskrav som företagsledningen har.  

Avantus berättade även att, under en värderingsprocess brukar de hoppa över 

både betavärdet och CAPM-formeln, och gå direkt till WACC, därför att de första 

stegen aldrig kan vara korrekta när man räknar på ett onoterat företag. 

 

5.3 WACC 

WACC i sig är ingen exakt mått och därför försöker man heller inte få ut detta i 

en beräkning, något som många akademiska böcker är för.  

         Avantus 

 

Skarpa anser att det finns mycket slarv kring tillämpningen av WACC i 

praktiken, och att många värderare använder sig utav ett företagets bokförda värde när 

de egentligen bör räkna med marknadsförda värdet. Detta är även något som 

Adolphson (1998) tar upp, där han mycket tydligt beskriver att ett företags egna 

kapital och skulder alltid ska räknas in i bolagets marknadsvärde och inte i 

bokförtvärde. WACC används för att räkna fram en diskonteringsränta, men enligt 

Skarpa brukar många stora koncerner räkna fram en sådan ränta utan någon som helst 

grund för det. Företag B menar å andra sidan att kritiken riktar sig i grunden mot 

WACC, dvs. kapitalstrukturen, och att diversifieringsmöjligheterna av en portfölj 

begränsas när man arbetar med ett onoterat företag.  

Företag Bs kritik mot denna modell ligger bl.a. i den givna teorin, att WACC är 

en framtidsprognos. Detta medför att även om företaget har en viss genomsnittlig 
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kapital kostnad i dagsläget, kan detta förändras på kort tid om företaget lägger upp en 

ny kapitalstruktur, och detta är faktorer som man på förhand inte kan räkna exakt på. 

Däremot innebär detta att man lägger upp en sannolikhetskalkyl på hur stor chansen 

är att detta ändå händer. Copeland (1994) framhåller att det kan vara svårt att hitta 

jämförelsebara företag med liknande kapitalstrukturer, något som bekräftas av våra 

intervjuer. 

Den tidigare forskning som lagt fram kring terminalvärdet problematik har i 

högsta grad varit kring tillväxttakten av ett bolag, och detta bekräftas av Skarpa. Ett 

lågt terminalvärde ger en låg tillväxttakt, och detta är oftast inte rimligt. En lösning 

från Skarpa är att, vid en 5 års prognosvärdering, istället använda en 

multipelvärdering för att se värdet efter det femte året och jämföra detta med ett annat 

likvärdigt företag. Avantus menar att man kan bortse från terminalvärdet om man 

skulle göra värdering på ett företag som, man vet, lever endast en kort period.  

 För övrigt styrs terminalvärdesberäkningen av att det inte finns något annat 

bättre alternativ. 

 

5.4 DCF-METODEN 

Det finns definitivt problem med DCF metoden.   

Skarpa 

Skarpa använder sig utav en metod som kallas extrapoleringsmetoden, som 

bygger på bl.a. avtalsstrukturer. Detta är även något som Företag A och Företag B 

använder. Avantus säger att de använder modellen i en väldigt liten utsträckning. I 

princip använder de sig utav modellen enbart som komplement, ett sätt att dubbelkolla 

de resultat de får genom tillämpning av andra modeller enligt Lewin på Avantus.  

Även Företag B går väldigt djupt in på DCF-metoden, men menar samtidigt att 

DCF och multipelvärdering är två sidor av samma mynt, och att det inte finns någon 

skillnad på dessa två värderingsmetoder då man kommer fram till samma värde, om 

det utförts korrekt. Vidare, menar personen, att det egentligen inte är svårare att 

tillämpa metoden på onoterade än på noterade företag, men att informationsflödet från 
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det onoterade kan vara vag och svår att få tag på. På ett noterat företag finns många 

externa analytiker, eftersom aktieägarna i princip är allmänheten och då finns en stor 

efterfrågan på information, vilket underlättar analytikernas arbete. En sak som alla 

dessa företag håller med om är bristen på information när det gäller värdering av ett 

onoterat företag. 

5.5 UTDELNINGSMETODER 

Det är bara en professor (Damodaran) som tycker att det är en bra modell och 

det är fånigt att han tycker att utdelningsmodellen fungerar på icke-noterade bolag… 

därför säger vi att utdelningsmetoden inte existerar för onoterade företag.  

           

Lewin, Avantus 

 

Kritiken från de intervjuade har varit delad, Avantus använder aldrig denna 

modell på icke-noterade bolag, och Företag B använder den mycket sällan. Skarpa 

använder modellen, men är försiktigt med den då problemet ligger i det fria 

kassaflödet som en onoterad privatägd företagsledning kan plocka ut som utdelning. 

Samtidigt är denna modell inte tillämpbar på bolag som inte har en längre historik 

eftersom upplupna intäkter måste beaktas i denna metod. Enligt Företag B har 

Damodaran rätt i hans argument62, men anser att problemet ligger i att man blandar in 

framtida utdelningar i modellen, vilket är väldigt svårt att uppskatta. 

 

5.6 SUBSTANSVÄRDERING 

Det uppstår egentligen inte skillnad i problem med metoden på noterade och 

icke-noterade företag då tyngdpunkten ligger på hur man justerar värdena enligt 

Skarpa. Avantus däremot säger sig aldrig använda denna metod på onoterade företag, 

förutom vid goodwill beräkningar63. Detta kan vara t.ex. vid uppköp av en reklambyrå 

då värdet ligger i humankapitalet. Företag B och Företag B bekräftar också att de 

sällan använder sig utav denna metod bl.a. på grund av att metoden är krånglig att 

                                                
62 Aswath Damodaran, Damodaran on Valuation, John Wiley & sons Inc., 1994, s. 121 
63 http://www.investeraren.se/fundamental.pdf, s. 192, Investeraren.se hämtad den 23 juni 2011 
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utföra på ett korrekt sätt. Företag B påpekar även att substansvärdering ibland 

används som ett komplement till DCF och multipelvärdering, men även detta görs 

väldigt sällan.  

 

 

 

5.7 RELATIV VÄRDERING/MULTIPELVÄRDERING 

 

Problemet är att folk inte kan denna värderingsmetod heller… 

Lövden, Skarpa 

Ett vanligt förekommande problem inom näringslivet är de faktum att många 

inte vet skillnaden mellan P/E och P/Ebit, där den senare innebär en rabatt på minst 

26,3% i form av bolagsskatt. Enligt Skarpa ligger problemet mer i att metoden 

appliceras dåligt, än att metoden i sig är dålig. Avantus nämner att multiplar följer 

branschen, men att hårdra multiplar är ett stort problem. Samtidigt är 

multipelvärdering, enligt Företag B, en metod som man inte får följa teoretiskt. De 

som står mellan raderna är det väsentliga, och används för att öka kunskapen kring 

varför värdena är som de är, än vad värdet blir. 
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6 SLUTSATS & DISKUSSION 

 

- I vilken utsträckning är finansanalytiker medvetna om de problem som finns 

med aktie och företagsvärderingar och hur hanteras det rent praktiskt? 

 

 

Enligt de svar som vi fått från intervjuerna, kan konstateras att en hel del kritik 

riktas mot modellerna. Respondenterna bemöter dagligen dessa problem, men de har 

alla olika sätt att ”lösa” problemen, med hjälp av t.ex. egna justeringar av modeller att 

man väljer bort modellen helt och hållet.  

Genom att ha utgått från ett deduktivt perspektiv så har vi utgått att jämföra 

teorin med svaren från de intervjuade och därmed bättre kunna klargöra skillnader. 

Framförallt gäller det substans-värderingen och när man använder sig av den. Ett 

exempel på detta är när Avantus representant ansåg Damodaran som ”fånig”, därför 

att Damodaran tyckte att utdelningsmodellen fungerade lika bra på onoterade bolag 

som börsnoterade. Avantus poäng var att Damodaran, som är en välkänd professor i 

finansiering, inte har vetskap om hur metoden tillämpas i praktiken. Avantus 

representant kände inte till Damodaran när vi frågade honom. 

Samtidigt menade Avantus att deras analytiker tillämpade DCF-metoden 

metoden när den blev populär för 25-30 år sedan, men att den inte var lika relevant 

huvudsakligen aldrig idag. Detta var inte den uppfattningen vi fick från de andra 

respondenterna, då både Skarpa och Företag B förklarade att DCF-metoden används 

mycket flitigt, om än justerad. Avantus har ändå delvis rätt i sitt uttalande när vår 

studie har visat att många använder DCF-metoden samtidigt med multipelvärdering 

för att komplettera varandra och för att dubbelkolla värderingsresultaten. 

Företag Bs representanter menade att man i högskolan får lära sig att hitta ett 

liknande noterat företag för att kunna bestämma det onoterade företagets betavärde, 

men detta är väldigt förenklat. Vad är det som menas med liknande? Att både 

noterade och onoterade företaget är ungefär lika stora och är verksamma i samma 

bransch? Enligt respondenterna uppfattas ”liknande” som bl.a. ungefär identiska 

kapitalstrukturer, oavsett vilken bransch ett företag tillhör. Man bygger denna liknelse 
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på den riskutsatthet som ett företag befinner sig i, vilket i sin tur kan betyda att oavsett 

om ett företag säljer spikmattor eller köttbullar, så kan dessa båda företag fortfarande 

vara lika varandra. Dessutom har det bekräftats från både Skarpa och Företag B att 

man har olika sätt att räkna fram detta betavärde, genom att variera skuld beloppen.  

Det som är anmärkningsvärt med betavärdet är Avantus uttalande kring det 

faktum att de många gånger hoppar över både betavärdet och CAPM för att gå direkt 

till WACC beräkningen. Detta är något som inte behandlades i den finanslitteratur vi 

tagit del av. Många av värderingsmodellerna används i syfte till att komplettera 

varandra, kanske är det pga. att man som ett analytiker vill vara extra försiktig när 

man handskas med riktiga företag, istället för de ”case” som läroboks författare tar 

upp? Avantus menar i sitt uttalande att betavärdet och WACCen ofta kan vara 

missvisande och i en del fall helt felaktigt. 

Enligt den litteratur som vi har läst ät terminalvärdet en viktig faktor och har 

därför en given plats i bl.a. DCF-metoden. I vår uppsats gör två av våra fyra 

respondenter, ibland en multipelvärdering i slutet av år fem. 

Trots den kritik som uppkommit kring de olika teorierna, har alla våra 

respondenter en gemensam åsikt. Det finns inga bättre alternativ. Med detta menar de 

att trots den problematik som uppstår, så finns det ingen annan väg att gå. Att t.ex. 

utgå från den 10-åriga statsobligationsräntan som den riskfria räntan i CAPM är det 

rimligaste sättet att gå tillväga.  

 

 

 

Teorin bakom företagsvärdering framställs ofta som väldigt enkel och rakt på 

sak; att följa modellerna steg för steg och sedan få fram ett resultat. Men i praktiken 

är det svårt och bygger i princip helt och hållet på antaganden från olika individers 

och institutioners perspektiv. Modellerna i sig är inte problemet, utan variablerna 

bakom. Det viktiga att säga är att de flesta problem uppstår när det kommer till en 

värdering av ett onoterat företag. Vid värdering av ett noterat bolag kan vissa av de 

undersökta problemen fortfarande uppstå men dessa är betydligt färre.  
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Med denna rapport har vi, författarna, fått en bra förståelse kring 

värderingsmetodik. Vi kan påstå att analytikerna känner till problemen, men kan ha 

olika tillvägagångsätt för hantera dessa. Vi kan däremot inte påstå vilka lösningar 

som är bäst och mest använda då detta kräver en större undersökning med fler 

fallföretag. 
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7 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 

 

För vidare studier kring problemområdet skulle det vara särskilt intressant att be 

de olika respondentföretagen göra en värdering utav ett och samma onoterade företag, 

för att se skillnaderna i deras olika metoder. Detta har en stor relevans till att förstå de 

olika bakomliggande faktorerna, såsom betavärden och tillväxttakterna som 

finansanalytiker tillämpar. 

Ett annat intressant uppsatsämne är att gå på djupet av de olika faktorerna, 

WACC och CAPM vid företags- och aktievärdering, dvs. hur bestäms egentligen 

avkastnings-kraven på kort respektive långsikt? 

Ett tredje förslag är att fortsätta den undersökning som vi gjort, men att 

intervjua och undersöka fler företag och försöka se vilken eller vilka lösningar som är 

mest tillämpade och relevanta!  
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9 BILAGOR 

9.1 INTERJU FRÅGOR 

Alla frågor berör värdering av ONOTERADE FÖRETAG 

BETA 

1. Beta är ett värde som mäter risken och volatiliteten i ett företags aktie. Den 
jämförs mot en given index. Men ett onoterat företag har ingen index som den 
kan jämföras med. 

a. Vad är problematiskt med en uträkning av ett beta värde? 
b. Hur gör Ni för att få fram ett korrekt betavärde: 

CAPM 

2. Vid beräkning av avkastningskravet på ett företag tillämpas CAPM. Man 
räknar med riskfriaräntan och marknadens riskpremie (MRP). MRP bestäms 
utifrån vilken marknad företagets aktie handlas på, men det onoterade 
företaget har ingen sådan marknad att ta i hänsyn till.  

a. Vad är problematiskt med CAPM och uträkning av dess faktorer? 
 

\ Riskfria ränta 
 

\ Marknadens risk premie 
 

\ CAPM 
 
b. Hur gör Ni för att få fram ett korrekt CAPM: 

WACC 

3. Vid en uträkning av diskonteringsräntan så använder man sig vanligtvis utav 
WACC (genomsnittliga kapitalkostnaden). Den utgörs bl.a. det kapital som 
aktieägare fört in i företaget. Ett onoterat företag har oftast inte aktieägare i 
samma utsträckning som ett börsnoterat företag. 
Om ni räknar fram diskonteringsränta på ett annat sätt så kan ni hoppa till 
fråga 4. 

a. Vad för problem har uppstått när Ni har gjort en beräkning av WACC? 
Vilka faktorer är problematiska att får fram i en WACC? 
 

b. Hur gör Ni för att få fram en korrekt WACC: 
 

DISKONTERINGSRÄNTAN 

4. Om ni hoppade över fråga 3, vilken annan metod använder ni för att räkna 
fram diskonteringsräntan? Motivera varför ni INTE använder WACC 
metoden. 
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DCF-METODEN (KASSAFLÖDESANALYS) 

5. DCF-metoden används för att få fram företagets nutida värde genom att få 
fram de framtida kassaflöden och därefter diskontera värdet till ett nuvärde.  
 

a. Vilka problem upplever ni finns i beräkningen av dess tre faktorer för 
ett onoterat företag? 

\ Kassaflöde 
  

\ Tillväxt 
 

\ Terminalvärde 
 
b. Hur gör Ni för att få fram ett korrekt nuvärde? 

UTDELNINGSVÄRDERING 

6. Utdelningsmodellen bygger på att man, genom att se till framtida utdelningar 
av en aktie, beräkna fram ett värde på aktien idag. Aswath Damodaran menar 
att denna metod ändå fungerar bra för onoterade företag. 

a. Håller Ni med om detta och vilka problem upplever ni finns i denna 
metod? 

b. Hur gör Ni för att få fram ett korrekt nuvärde? 
 

7.  Vilka andra värderings metoder använder ni för en värdering av ett onoterat 
företag. Varför Dessa? 

SUBSTANSVÄRDERING 

8.  
a. Vad är det för problem som kan uppkomma vid en substansvärdering? 
b. Hur gör Ni för att få fram en korrekt värdering? 
 

RELATIVVÄRDERING 

9.  
a. Vad är det för problem som kan uppkomma vid en relativvärdering? 
b. Hur gör Ni för att få fram en korrekt värdering? 

 

 

 

 


