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Abstract 
This study tests two financial valuation models empirically by valuing three stocks from three 

industries, with the purpose of studying how well valuation models work empirically and to make a 

forecast. The models which will be tested are residual income valuation and discounted cash flow. 

Nine stocks will be picked strategically from the Swedish stock market and additional analysis will 

follow in the analysis chapter. 

Based on analysis and valuation, the commodities industry has decent valuation as the healthcare 

industry is undervalued thanks to the high valuation of AZN. The energy industry has low value due 

to the capital intensive nature of the industry. When it comes to the models and their practical 

implementation, DCF has been the most problematic to apply empirically whereas RIV was better but 

it still shows extreme values, which teaches the student the clear difference between theory and 

empiri. 

 
 

Sammanfattning 
Arbetet handlar om att testa två värderingsmodeller i praktiken genom att värdera tre aktier ur tre 

industrier. Syftet är dels att utvärdera modellerna och att göra en preliminär prognos över aktierna i 

industrierna.  

Värderingsmodellerna som testas är residualvinstmodellen (RI) och fria kassaflödesmodellen (DCF). 

Aktierna AZN, MEDA-A, GETI-B, LUPE, CCOR-B, AOIL-SDB, SWMA, AXFO och ORI-SDB värderas, 

dessutom följer en industriell analys och känslighetsanalys med syftet att kunna generalisera och ge 

riktlinje kring huruvida bra investeringsalternativ industrierna energi, hälsovård och dagligvaror är. 

Dagligvaror visade sig ha höga värderingar med DCF, låga med RI, hälsovård hade höga värderingar 

med bägge modeller på grund av extremvärdet i aktien AZN (Astra Zeneca) medan energi hade låga 

värden med bägge modeller på grund av industrins kapitalintensitet. Med känslighetsanalys och 

industriell analys av P/E och betavärde inräknat, är hälsovård ett dåligt investeringsalternativ, energi 

är riskabelt medan dagligvaror anses vara ett bra investeringsalternativ. DCF är en problematisk 

modell att implementera i praktiken medan RI var betydligt bättre. Dock visar båda modellen 

extremvärden. 
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Kapitel 1. Bakgrund 
Att framgångsrikt kunna sia in i framtiden är svårt, men inom en vetenskap där tidsfokuset ligger i 

framtiden som det ofta gör i finansiering, är det viktigt att försöka. Till skillnad från redovisning, som 

arbetar med bokslut som summerar inkomster och utgifter under föregående tidsperiod är 

fokuspunkten bakåt i tiden.1 Finansiering tar fokuset bortom nutid eller dåtid och blickar framåt i 

tiden. Modellerna som används syftar ofta till att värdera, uppskatta och estimera olika konstanter 

som används för att kunna säga någonting om framtiden. Exempel på sådana finansiella modeller är 

CAPM, Gordons tillväxtmodell, Black and Scholes formeln. 2 

 

1.1    Tidsvärdet på pengar 
Eftersom fokuspunkten är framåt i tiden inom finansiering, måste många antaganden och 

grundläggande regler kartläggas för att kunna syssla med sådan prognos verksamhet. Inom 

värdering, görs grundläggande antaganden om tidsvärdet på pengar, med en underliggande 

frågeställning om att ”är 1000 kr lika mycket värdefullt om ett år som det är värdefullt idag”?  

Svaret på den frågan är nästan alltid nej, eftersom tid kostar pengar och därför måste detta 

diskonteras med nuvärde metoden. 3 Metoden handlar om att diskontera ett eller flera kassaflöden 

med en kalkylränta eller kapitalkostnad. 

Ekvation 1:1 

   
  

      
 

Nuvärde metoden genomsyrar finansierings teori, speciellt de delar som gör anspråk på att värdera 

företag och aktier. 

 

 

1.2    Skillnaden mellan pris och värde 
Att förstå värdet av någonting är mycket värdefullt då det kan ge någon form av visdom om 

framtiden. Ett värdefullt företag är inte nödvändigtvis synonymt med ett populärt företag och det 

finns många olika värderingsmodeller som används inom finansiering. 

Konceptet av att investera efter värde har sina rötter i arbetet som Benjamin Graham och David L. 

Dodd gjorde på 1930-talet, där de i boken Security Analysis redogör för de grundläggande 

fundamenten i värde-baserad investering, vilket var ett koncept som inte nödvändigtvis var självklart 

för investerare. Konceptet bygger på att hitta värdepapper som är undervärderade.4  

 

                                                           
1
 S. 112 Grönlund, Tagerson, Öhman – Principbaserad Redovisning Upplaga 2:2 

2
 S. 240 Francis, Taylor – Investments 2

nd
 edition 

3
 S. 663 Hirschey, Nofsinger – Investments, Analysis and Behaviour 2

nd
 edition 

4
 S. 327-328 Hirschey, Nofsinger – Investments, Analysis and Behaviour 2

nd
 edition 
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Det kommer att göras en skillnad mellan pris och värde i denna undersökning, då pris är det faktiska 

marknadspriset som aktien handlas för i dagsläget medan värdet är det teoretiskt uppskattade 

värdet. 

 

1.3    Nyttan av att värdera ett företag 
Värde definieras som det monetära, materiella eller uppskattade värde av en tillgång, vara eller 

tjänst. Kvantifiering av värde är vanligt förekommande inom ekonomi och det finns olika typer av 

värde som exempelvis bokvärde, marknadsvärde, ”intrinsic value” och cash värde.5 

En spontan fråga som kan ställas är – till vem är värdet? Konceptet om aktieägarvärde har slagit 

igenom finansiell teori och bygger på tanken om att värde ska levereras till aktieägarna 

huvudsakligen.6 Det syns väldigt tydligt om värderingsmodellerna som används inom ämnet granskas 

noggrannare. Gordons tillväxtmodell exempelvis är en frekvent förekommande modell inom ämnet 

och denna räknar ut nuvärdet på utdelningar.7 Av det kan man tydligt se att det krävs en utdelning 

för att aktien ska ha värde, och det är endast aktieägare som får utdelning. Den personen som inte 

får utdelningar har inte nytta av att använda en modell som Gordons modell, då om utdelningar är 

lika med noll, är värdet lika med noll. Är det gynnsamt för företag att fokusera på att leverera värde 

till aktieägare? Alfred Rappaport menar det, då direktörer enligt honom tenderar felaktigt att lägga 

för mycket vikt i att fokusera på kortsiktig nytta och positiva kvartalsrapporter än långsiktigt värde för 

aktieägare.8 

Aktiebolag är den mest utvecklade formen av bolag idag9 och i ett sådant är det aktieägarna som har 

den yttersta makten, då de är över styrelse och vd rent hierarkiskt. Bolagsformen ger upphov till 

ännu en kanal av kapital då investerare kan praktiskt taget gå in med stora summor pengar i bolaget 

genom att köpa aktier. I gengäld får de en del av ägandet och en del av vinsten som företaget 

förhoppningsvis producerat under året. Vad är då den praktiska nyttan för en investerare att gå in 

med hundratals miljoner i ett företag? 

Kan det vara att få makt, att ha någonting att säga till i företaget? Problemet med det är att 

investeraren inte nödvändigtvis behöver vara varken intresserad eller involverad i den löpande 

verksamheten, därav har rösträtt eller makt inte så stor nytta för en investerare. Däremot, om det 

antas att en investerare är intresserad av att få avkastning på sin investering är aktieutdelningen den 

finansiella nyttan som en investerare får utav att köpa aktier i ett bolag, frukten av det hårda arbetet 

på verkstadsgolvet. Förutom detta, finns det en välfungerande aktiemarknad som delas in i 

förstahandsmarknad och andrahandsmarknaden, där aktier säljas vidare. Och i en kapitalistisk 

ekonomi som bygger på privata företag är kapital en ytterst viktig ingrediens.10 Den uppenbara 

nyttan av detta för investeraren är att hålla en portfölj av aktier i lång position vars priser kommer att 

öka.  

                                                           
5
 Investopedia definition ”value”: http://www.investopedia.com/terms/v/value.asp#axzz1YU8fWpLZ 

6
 Bengtsson, Skärvad – Företagsstrategiska perspektiv pp. 23 (Kurskompendiet s. 71) 

7
 S. 333 Hirschey, Nofsinger – Investments, Analysis and Behaviour 2

nd
 edition 

8
 Alfred Rappaport - Ten ways to create shareholder value (Harward Business Review) 

9
 S. 218 Agell, Malmström – Civilrätt (21 upplagan) 

10
 S. 29 Hirschey, Nofsinger – Investments, Analysis and Behaviour 2

nd
 edition 
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1.4 Teori och verklighet 
Att teoretisera är någonting naturligt och en aktivitet som människan gör dagligen. Verkligheten 

observeras och automatiskt dras generaliserande slutsatser för att ge individen en förståelse om 

verkligheten.11 Hela verkligheten är ofta stor och komplicerad, därför måste människan förenkla och 

på så sätt bortse från ett antal variabler när denne skapar egna funderingar kring verkligheten. På 

samma sätt produceras kunskap vetenskapligt. Matematik kan anses som ett kärnverktyg inom 

vetenskap för att hjälpa till att bygga modeller som förenklar verkligheten, och likasom matematiken 

bygger på bevis att ett påstående är sant,12 bygger vetenskapen på att från fakta (bevis) göra 

antaganden. 

 Då matematiken gör grova förenklingar och simplifieringar av verkligheten13, påverkar detta också 

vetenskapen generellt i den mån att när en modell av verkligheten skapas, finns det många variabler 

som inte är hänsynstagna och variabler som kanske har fel värden. Detta kan anses vara ett centralt 

problem inom vetenskap och är ofta anledningen till varför teorier och modeller blir hårt kritiserade 

av forskare. Detta gör att teorier och modeller missvisar verkligheten, och denna sats är central för 

denna studie, då värderingsmodeller kommer att testas i praktiken och eventuella problem som 

uppstår vid en sådan operationalisering kommer att tas upp. 

 

 

1.5    Industrier 
När företags prestation mäts uppstår ett problem med jämförelse: Vad är standarden? Olika mått 

som exempelvis ROA eller ROE som hittas i finansiella rapporter är relativt enkla att räkna fram. 

Problemet är huruvida ett visst företags specifika rapport är bra eller dålig. Vad bör rapporten 

jämföras med? Vad ska de sättas i förhållande till? Ett bredare perspektiv behövs. 

Därför är det vanligt att klassificera företag i homogena grupper där företag har gemensamma 

marknader, liknande tillgångar och liknande operativ verksamhet, denna gruppering kallas industrier 

eller branscher. I olika länder används olika klassificeringar för industrier. Exempelvis används UK SIC 

i Storbritannien medan NACE används i Europa.14 I denna undersökning kommer industri eller 

sektorindelning användas som OMX Nasdaq använder sig av, 15 varav ett urval av aktier ur en specifik 

industri kommer att värderas för att ge en bild om framtiden inom industrin.  

 

 

 

                                                           
11

 S. 29 Johannessen och Tufte – Introduktion till Smahällsvetenskaplig metod, 1:2 upplaga AB Liber 2003  
12

 S. 151 Rickard Bogvad – Algebra I, Kompendium – Matematiska Institutionen Stockholms Universitet 
13

 Rickard Bogvad – Algebra I, Kompendium – Matematiska Institutionen Stockholms Universitet 
14

 S. 63 Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan – Corporate Finance, 1
st

 Eu edition 
15

 Nasdaq OMX aktier – sektorer http://www.nasdaqomxnordic.com/shares?languageId=3 
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1.6   Börsoro 
Sensommaren och hösten 2011 har skakat börsen. Europeiska skuldkriser och rädsla för djupare 

lågkonjunktur har fått börser att rasa världen över. 16 OMX Stockholm 30 index har rasat 18% sedan 

början av 2011 till och med oktober. Analytiker menar att politikerna inte har tagit sitt ansvar att lösa 

skuldproblem i Europa och USA.17 Under detta kaos har folket runt omkring i världen visat sitt 

missnöje. Wall street protesterna ledde till att folk världen runt protesterade mot finansväsendet 

med liknande protester i Aten, Frankfurt och London. 18 Det råder ingen tvivel om att alla parter är 

missnöjda med det nuvarande finansiella tillståndet och då dyker frågan upp: Vad är lösningen på 

problemet? 

 

 

1.6  Problemformulering 
Under rådande lågkonjunktur då hoppet och tålamodet pendlar kring låga nivåer, är det möjligt att 

hitta aktier som kommer att bli lönsamma investeringsalternativ? För att sprida hopp i en tid präglad 

av skulder och börsras, vilka industrier värderas bli lönsamma om tio år? 

 

 

1.6.1    Forskningsfrågor 

- Är Discounted Cash Flow och Residualvinst värdering valida prognosinstrument? 

- Vilken industri uppskattas genomsnittligen bli mest och minst värderad på 10 år? 

 

1.6.2    Syfte 

Syftet är att utvärdera två värderingsmodellers validitet, detta uppnås genom att empiriskt testa 

modellerna genom en värderingsprognos. 

 

1.6.3    Avgränsningar 

Studien avgränsas till att värdera ett urval på tre aktier ifrån följande tre svenska industrier:  Energi, 

Hälsovård och Dagligvaror. Urvalet på de tre aktierna för varje industri kommer att ske strategiskt 

istället för slumpmässigt med motivationen för att vissa aktier kan vara mer komplicerade än andra 

att värdera p.g.a. problem att hitta den relevanta finansiella informationen. Tre industrier med olika 

verksamheter har valts för att maximera variation och för att få ett spännande resultat, då industrier 

tenderar till att ha speciella egenskaper, vissa är volatila medan andra är stabila. 

                                                           
16

 http://www.e24.se/business/bank-och-finans/tunga-borsras-i-hela-europa_2972352.e24 
17

 DiTV Börsråd 30 september 2011 – http://www.di.se 
18

 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/wall-street-protester-till-europa_6555305.svd 
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Kapitel 2. Teori 
Den hela verkligheten är mycket omfattande. En teori eller modell kan omöjligt ta med alla variabler 

som finns i den totala verkligheten, därför är det nödvändigt inom vetenskap att förenkla 

verkligheten med generaliserande antaganden och sätta ihop matematiska samband mellan dessa. I 

följande kapitel kommer teorier redogöras för som har relevans för företagsvärdering. 

 

 

2.1    Kapitalkostnadsteori 
För att kunna uppskatta ett nuvärde på ett betalningsflöde måste detta diskonteras med någonting. 

Om tid är en relevant faktor i den mån att en betalning idag är mer värd än en betalning om ett år, då 

måste denna preferens bestämmas mer exakt. Inom grundläggande kurser i finansieringsteori brukar 

betalningsflöden diskonteras med en given ränta som kallas ”kalkylräntan”. Detta med syftet att 

enkelt visa matematiskt hur diskonteringen går till. Verkligheten är tyvärr mer komplicerad än så. Att 

uppskatta kostnaden för att uppehålla en betalning framåt i tiden kan också ses som kostnaden för 

kapital. Det finns ingen solklar riktlinje för hur denna kostnad ska uppskattas. En vanlig teoretisk 

modell som brukar användas i sammanhanget är capital asset pricing model (CAPM). Modellen 

bygger på följande ekvation: 19 

Ekvation 2:1 

                 

 

Där den förväntade avkastningen är lika med risk premien plus den riskfria avkastningen. Den riskfria 

avkastningen är ett teoretiskt koncept som inte finns i praktiken, då all avkastning har en viss risk, 

hög eller låg. Men det är ofta antaget att räntan från en stats obligation är så gott som riskfri, därav 

brukar ”T-bill rate” användas som en riskfri avkastning. Modellen antar att investerare vill ha 

kompensation för att investera i den relativt riskfyllda aktiemarknaden och den förväntade 

avkastningen är därför lika stor som den riskfria plus kompensation. Utan kompensation finns det 

ingenting som hindrar en investerare att endast köpa stats obligationer istället för aktier. Existensen 

av ett riskfritt investeringsalternativ är en viktig grundpelare i kapitalmarknadsteori. 

För att estimera den förväntade avkastningen för en specifik aktie måste risk tas hänsyn till. 

Betavärdet är ett vanligt riskmått som mäter kovariansen mellan aktie och marknad och sätter detta i 

förhållande till variansen på marknaden. Ett slags relativt riskmått som är användbart i en stor 

diversifierad portfölj. Om betavärdet för marknaden är ett, då är risken för alla aktier vars betavärde 

överstiger ett hög, medan risken för aktier vars betavärde understiger ett låg. När riskmåttet är 

fastställt kan den förväntade avkastningen fås fram med den berömda CAPM formeln: 

Ekvation 2:2 

                    

                                                           
19

 S. 282 Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan – Corporate Finance, 1
st

 Eu edition 
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Denna formel påstår att en investerare som köper aktie i, inte vill ha mindre avkastning än E(Ri). 

Därför är investerarens avkastningskrav givet och därav också kostnaden för eget kapital. Denna 

kapitalkostnad är ett verktyg som behövs vid nuvärdesberäkningar av kassaflöden. På en enskild 

aktie räcker det att diskontera framtida kassaflöden i form av utdelningar med aktiens 

avkastningskrav då tillväxten har tagits hänsyn till. Dock räcker inte detta vid en företagsvärdering, då 

ett företag inte endast är finansierat av eget kapital men också av skulder. 

 

CAPM fungerar utmärkt att använda som kostnad för kapital förutsatt att företaget är finansierat till 

hundra procent utav eget kapital. Ofta är detta inte fallet, då skulder måste tas hänsyn till och CAPM 

estimerar inte skuldernas kostnad.  

 

 

2.2   Kapitalstruktur, pajteori och WACC 
Inom kapitalstruktursteori delas ett företag in som en paj, där ena delen är finansierad av skulder och 

den andra delen av eget kapital.20 Värdet av företaget är det sammanlagda marknadsvärdet av 

företagets skulder och eget kapital, enligt följande uttryck: 

Ekvation 2:3 

      21 

Uttrycket visar att både eget kapital och skuld ökar företagets värde och därför bör kapitalstrukturen 

ändras endast om ändringen leder till att värdet på företaget ökar. 

Den underliggande frågeställningen är att vilken struktur är bäst för företaget, hög skuldsättning eller 

stort eget kapital. Bägge strukturerna har sina fördelar och nackdelar.  

Ett företag som är högt belånat är mycket exponerad till räntor och är därför mer räntekänsligt. Ett 

sådant företag har förmodligen också högre finansiella kostnader då amorteringar måste betalas. 

Fördelen med ett högt belånat företag är att avkastningen på eget kapital (ROE) förblir högt då det 

inte finns lika många aktieägare, därav får varje aktieägare en större del av vinsten.  

Alternativet är ett företag som har hög grad av eget kapital. Ett sådant företag har hög exponering 

mot aktiemarknaden och är ytterst känsligt mot aktieprisfluktuationer. Företaget med hög grad eget 

kapital slipper betala stora amorteringskostnader, men kommer förmodligen också ha en lägre 

utdelning då det finns många aktieägare och fler personer vill ha en del av vinsten, därav blir också 

avkastningen på eget kapital (ROE) lägre till aktieägarnas missnöje.  

Givet dessa två källor som antas ligga till grunden för företagets finansiering (skuld och eget kapital), 

är det angenämt att ta reda på hur stor del av företaget är finansierat av skulder. Antag ett företag 

                                                           
20

 S. 3 Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan – Corporate Finance, 1
st

 Eu edition 
21

 S. 401 Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan – Corporate Finance, 1
st

 Eu edition 
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som har 40% skulder, detta innebär att samma företag har 60% eget kapital och totalt är 100% av 

företaget finansierat av skulder och eget kapital. Företagets skuldsättningsgrad är därför 40%. 

Skuldsättningsgraden är viktig att veta när en DCF-analys genomförs, då denna behövs för att 

bestämma WACC. 

 

 

2.3   Nuvärde 
När kostnaden för kapital är fastställd, går det att anta att tid kostar pengar ekvivalent till 

kapitalkostnaden. Tid kostar pengar, folk kan anses vara otålmodiga och vilja ha pengar så fort som 

möjligt p.g.a. en viss risk att få pengar om ett år, det kan trots allt hända mycket under ett år. En 

tusenlapp anses inte vara lika mycket värd om den inbetalas om ett år, i jämförelse med om den 

inbetalas just nu. Detta är ett mycket viktigt fundamentalt teoretiskt antagande inom finansiering då 

värderingsmetoder bygger på att diskontera ett kassaflöde med kostnaden för tid. Att diskontera 

betalningar med tidsvärdet på pengar är en av de enklaste modellerna inom ekonomi.22 

Ekvation 2:4 

           
 

   
  

Modellen är central inom all form av värdering av företag. Trots dess simplicitet och populäritet, 

finns det statistiska problem med att tillämpa nuvärdes diskontering inom finansiering som 

ifrågasätter metodens validitet.23 

 

 

2.4 Gordons konstanta tillväxtmodell 
Innan värderingsmodellerna (som kommer att användas i denna uppsats) presenteras, är det 

relevant att redogöra för Gordons tillväxtmodell som ligger till grund för DCF och RIV värdering. 

Modellen handlar om att räkna ut nuvärdet på framtida utdelningar, då aktievärdet enligt modellen 

anses vara lika med nuvärdet på utdelningar.24 Detta innebär att ett företag som inte har någon 

utdelning har aktievärdet noll.  

Cash flow är vad investerare ofta är ute efter, då detta representerar konkreta pengar istället för 

många uppskattningar som NOPAT i ett bokslut kan innehålla. Gordons tillväxtmodell antar att 

aktiens Cash Flow är utdelningen.  

Modellen diskonterar utdelning för en aktie en period framåt i tiden med differensen mellan 

kapitalkostnaden och tillväxten, enligt följande formel: 

                                                           
22

 PP 1063 Campbell, Shiller – Cointegration and Test of Present Value Models (Digital access to Harward 
scholarship) 
23

 PP 1064 Campbell, Shiller – Cointegration and Test of Present Value Models (Digital access to Harward 
scholarship) 
24

 S. 333 Hirschey, Nofsinger – Investments, Analysis and Behaviour 2
nd

 edition 
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Ekvation 2:5 

   
  

   
 

 

Det finns ett viktigt antagande i modellen. Kostnaden för kapital måste vara större än tillväxten, 

annars blir P0 negativt och då är det antaget att investerare teoretiskt sett är villiga att betala en 

obegränsad summa pengar för aktien i fråga.25 Antagandet är mycket starkt och stämmer inte 

överens med verkligheten som denna undersökning kommer att visa. När kapitalkostnaden 

estimeras med WACC för aktier inom de tre olika industrierna, förekommer det ofta att tillväxten är 

högre än kapitalkostnaden, då denne pendlar mellan 5% - 11%, medan tillväxten kan vara 15% och 

högre. I dessa fall visar Gordons modell att aktierna skulle få ett negativt värde. 

Gordons modell är bra, men uppenbarligen finns det ett behov av mer sofistikerad metodik i denna 

studie. 

 

 

2.4  Teorisyntes 
Då denna studie handlar om att värdera aktier ur tre industrier för att ge en framtidsutsikt över hur 

det kommer att gå inom respektive industri genom att tillämpa två metoder som används inom 

finansiering, behövs ett antal teoretiska antaganden. Antagandet om att det finns ett tidsvärde på 

pengar behövs och att detta värde är kostnaden för kapital. Dessutom krävs antagandet om att ett 

företag har två källor till finansiering, skuld och eget kapital, och kostnaden för kapital i ett sådant 

företag är ett vägt genomsnitt mellan kostnaden för skulder och kostnaden för eget kapital (WACC). 

Studien antar att CAPM går att använda för att realistiskt approximera kostnaden för eget kapital.  

 

 

2.5   Tidigare studier 
Tomas Plenborg och Christian Petersen är två danska professorer som utvärderade 

företagsvärderingsmodeller i en artikel år 2008.26 Dessa forskare fokuserar på metodologiska fel som 

uppstår när teoretiska värderingsmodeller används i praktiken. Resultatet de kom fram till var att alla 

fem värderingsmodeller är felaktiga på ett eller annat sätt, de representerar inte det sanna teoretiska 

värdet på företaget. Deras resultat visar på att värderingsmodellerna får väldigt olika och splittrade 

värderingar vilket stödjer hypotesen om modellers invaliditet. 

 

                                                           
25

 S. 333 Hirschey, Nofsinger – Investments, Analysis and Behaviour 2
nd

 edition  
26

 Petersen, Plenborg – The implementation and application of firm valuation models WP 2008-03 
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Demirakos, Strong och Walker (2004) försöker reda ut vilken värderingsmodell som är använd av 

professionella analytiker där de diskuterar DCF och RIV värdering.27 Deras ståndpunkt är positiv mot 

värderingsmodellerna och testar dessa empiriskt. De kom fram till att PE-tals orienterade modeller är 

mest vanliga, DCF-modellen är vanlig i vissa omständigheter och RI-modellen är relativt sällsynt. 

 

 

Samis och Poulin skrev en artikel om hur DCF och MAP värdering implementeras i gruv och material 

industrin för att testa modellerna mot varandra. Forskarna kom fram till att DCF är relativt dålig att 

använda inom industrin men vanligt förekommande, medan MAP var betydligt bättre. DCF anses ha 

brister i objektivitet när olika projekt värderas sinsemellan och inte ta hänsyn till vissa relevanta 

variabler.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Demirakos, Strong & Walker – What Valuation Model do Analysts Use? Accounting Horizons December 2004 
28 Samis och Poulin - Valuing management flexibility: A basis to compare the standard DCF and MAP 
valuation frameworks (Technical Paper, Mineral Economics) 
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Kapitel 3. Metod 
Copeland et al (2000) rekommenderade att använda sig av värdering utav residualvinster och DCF-

metoden, när det gäller företagsvärdering.29 Dessa metoder är vanligt förekommande inom 

finansiering och även rekommenderad av handledare och anses därför vara valida instrument för att 

objektivt kunna approximera verkliga förhållanden. 

 

 

3.1 Övergripande metod 
Inom finansiering finns det gott om databaser med statistik som är gratis tillgängliga för forskare och 

studenter, därför är det naturligt att valet av metod är en kvantitativ studie där kalkyler gjorda på 

statistisk information görs. Filosofin som används i studien kan anses vara abduktiv, det vill säga att 

först gå från en deduktiv ansats där modeller testas empiriskt för att få fram en mängd data. Därefter 

används olika analysverktyg i analyskapitlet som exempelvis industriell analys och känslighetsanalys, 

för att få fram ännu mer data. Därefter, baserat på all data dras det slutsatser och antaganden i 

induktiv anda.  

De modellerna som används är baserade på rekommendation från handledare och referenser i 

artiklar, residualvinst värdering och fri kassaflödesvärdering. Det finns andra vanliga modeller som 

exempelvis P/E tals baserad kalkyl, men det kommer endast att användas i analysen där 

genomsnittligt P/E tal och betavärde från hela populationen kommer att beräknas. 

 

 

3.2   DCF värdering  
Enligt Copeland et al (2000),  är DCF värdering den mest använda inom företagsvärdering.30 Det 

enklaste sättet att använda DCF är att göra om den till en version av Gordons tillväxtmodell, där det 

fria kassaflöde diskonteras med differensen av kapitalkostnad och tillväxt, enligt följande formel: 

Ekvation 3:2 

   
    

      
 

 

Denna implementering av DCF antar konstant tillväxttakt, med andra ord att företaget kommer att 

växa till tillväxten g in i all evighet. I praktiken brukar tillväxten avta, därför delas kalkylen in i två 

delar med två separata tillväxttakter – en kortsiktig och en långsiktig. Om tio år antas vara 

prognosperioden, skall först nuvärdet av fritt kassaflöde de första tio åren räknas ut för att sedan 

summeras med nuvärdet av framtida utdelningar, tio år och framåt. Detta värde kallas 

terminalvärdet, eller continuing value. Då räknas företagsvärdet ut genom följande formel: 

                                                           
29

 Demirakos, Strong & Walker – What Valuation Model do Analysts Use? Accounting Horizons December 2004 
30

 PP 6 – Petersen, Plenborg – The implementation and application of firm valuation models WP 2008-03 
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Ekvationer 3:3 

                

  
     

       
 

 

         
 

   
     

        
 

Där: 

 V0  det prognosticerade företagsvärdet 

 FCF1  fritt kassaflöde år 1 

 AT
WACC  nusummefaktor 

 FCF11  fritt kassaflöde år 10 multiplicerat med gL 

 WACC  diskonteringsfaktor, företagets vägda kapitalkostnad 

 T  prognosperioden (10 år i denna studie) 

 gS  kortsiktiga tillväxten 

 gL  långsiktiga tillväxten (3%) 

 P0  det prognosticerade aktievärdet 

 

3.2.1 Fritt kassaflöde 

Det finns olika sätt att bestämma vad ett företags fria kassaflöde är. Det fria kassaflödet är kontanter 

som ett företag genererar efter att nödvändiga investeringar i materiella tillgångar har gjorts. 

Anledningen till att fritt kassaflöde är populärt vid företagsvärdering är för att den anses vara en mer 

äkta siffra, att den ska vara svårare att manipulera än årets resultat (NOPAT) som används inom 

redovisning.31   

För att bestämma ett företags fria kassaflöde skall antingen rörelseresultatet (EBIT) multiplicerat 

med 1 minus skattesatsen (1 - tc) användas, eller årets resultat (NOPAT). Sedan skall resultatet 

adderas med avskrivningar, subtraheras med kapitalspendering (CAPEX) och slutligen subtraheras 

med ökning i rörelsekapital (NWC), enligt formeln: 

Ekvation 3:4 

                                            

 

I denna studie kommer en del förenklingar att göras för att få fram bra värden på FCF, där EBIT 

adderas med finansiella intäkter för att sedan subtraheras med skatt och multipliceras med 1 minus 

andel kvarhållna vinstmedel (retention rate), enligt följande formel: 

Ekvation 3:5 

                                         32 

                                                           
31

 S. 310 Hirschey, Nofsinger – Investments, Analysis and Behaviour 2
nd

 edition 
32

 Åke Bertilsson uppdaterad formelsamling 19/12-2011 
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Andel kvarhållna vinstmedel representerar kapitalspendering som CAPEX och NWC, då denne 

koefficient bestämmer hur stor del av vinsten företaget håller kvar för vidare investeringar enligt den 

förenklade formeln: 

Ekvation 3:6 

  
 

         
33 

 

 

3.2.2 Kapitalkostnad (WACC) 

Kapitalkostnaden (diskonteringsfaktor) som används vid företagsvärdering är den vägda 

genomsnittliga kostnaden (WACC). Denna bestäms genom formeln: 

Ekvation 3:7 

                        

 

 

 %D   andel skulder 

 %E  andel eget kapital 

 kD  kostnad för skulder 

 kE  avkastningskrav enligt CAPM 

 

 

3.3   Residualvinst värdering 
Modellen är mindre använd inom företagsvärdering än DCF,34 men relativt enkel att genomföra. En 

aktievärdering kommer att genomföras, genom att diskontera residualvinster på samma sätt som 

Gordons modell visar multiplicerat med en koefficient för dubbel tillväxttakt för att sedan adderas 

med bokfört värde på eget kapital per aktie, enligt formeln: 

Ekvation 3:8 

       
   

    
    

   

      
  

35 

 P0  estimerade aktievärdet 

                                                           
33

 Åke Bertilsson uppdaterad formelsamling 19/12-2011 
34

 Demirakos, Strong & Walker – What Valuation Model do Analysts Use? Accounting Horizons December 2004 
35

 Åke Bertilssons – Finansiering Kurskompendium 
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 BV0  bokfört värde på eget kapital per aktie 

 RI1  residualvinst år 1 

 g  kortsiktig tillväxttakt 

 

Modellen bygger på nuvärdet av framtida residualvinster. Residualvinst år 1 räknas ut på följande 

sätt: 

Ekvation 3:9 

                36 

 ROE  avkastning på eget kapital (vinst dividerat med eget kapital) 

 

Aktievärdering som utförs med RI-modellen är betydligt enklare och snabbare utförd än den mer 

omfattande DCF-modellen. Huruvida modellen är sämre eller bättre på att prognosticera aktievärdet 

än DCF, återstår att se. 

 

 

3.4   Antaganden och förenklingar 
Bägge modellerna kommer att förenklas i empirin på grund av uppsatsens omfång och 

undersökarens begränsade erfarenhet inom området. Tillväxttakten som kommer att användas är 

omsättningstillväxten i de flesta fall, men vissa företag ger negativa värderingar då de har alldeles för 

hög omsättning, exempelvis Lundin Petroleum, där kommer tillväxttakten på eget kapital istället att 

användas. Samma tillväxttakt kommer att användas i DCF värderingen som i RI värderingen. 

 

Avskrivningar kommer att bortses från i DCF värderingen på grund av att en förenklad formel med 

retention rate kommer att användas, och denna tar inte hänsyn till avskrivningar.  

När WACC räknas ut, är det estimerade marknadsvärdet på eget kapital och skulder okända, därför 

kommer en så kallad target att användas för marknadsvärdet på eget kapital, lika med det bokförda 

värdet multiplicerat med 5. Marknadsvärdet på skuld estimeras till det bokförda värdet på skuld. 

 

Den långsiktiga tillväxttakten är viktig för terminalvärdet vid användandet av DCF metoden, denna 

antas vara 3%, med tanke på världsekonomins tillväxt.  

 

                                                           
36

 Åke Bertilssons – Finansiering Kurskompendium 
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För att undvika negativa värden på P0 vid användandet av DCF metoden kommer marknadsvärdet på 

skulder räknas ut på följande sätt: 

Ekvation 3:10 

                                                                            

 

Dessa förenklingar är nödvändiga för att undvika extremvärden med DCF metoden som exempelvis 

aktievärden på 7000 kr eller aktievärden på -3000 kr. Förenklingarna är också baserade på 

handledning. 

 

 

3.5 Trovärdighet och tillförlitlighet i studien 
Huruvida trovärdig studien är, avgörs helt av läsaren själv. Metoderna som används är metoder som 

är vanligt förekommande inom ämnet företagsvärdering. Copeland et al (2000) rekommenderade    

RI-modellen och DCF-modellen vid företagsvärdering, handledare rekommenderade modellerna och 

det finns många forskare och studenter som tidigare har använt sig av bägge modellerna vid företags 

och aktievärdering.37 Trovärdighetsargumentet bygger på logiken att om tillräckligt många forskare 

har använt modellerna tidigare, bör de vara tillräckligt trovärdiga för att användas i en 

företagsvärderings studie. 

CAPM, pajteori/WACC och Gordons tillväxtmodell finns i så gott som all finansiell litteratur. Det är 

etablerade och accepterade teoretiska verktyg och anses vara trovärdiga. Teorier är förenklingar av 

verkligheten, inte verkligheten i sig och därför finns det alltid problem och fel i alla vetenskapliga 

teorier, exempelvis att tillväxten måste vara högre än kapitalkostnaden vid Gordons modell för att 

undvika negativa aktievärden. Dessa fel bör dock inte ges en för stor proportion så att gamla 

etablerade teorier börjar förkastas, som kan förklaras med logiken att om gamla teorier förkastas, 

var händer då med människans kunnande om den objektiva verkligheten? Den minskar. 

Att mäta en akties värde baserat på information som finns tillgänglig i årsredovisningar är ett arbete 

som måste sättas i dess rätta perspektiv. Studien gör inte anspråk på att bestämma hur framtiden 

kommer att se ut. Studien gör inte heller anspråk på att värdera ett företag till hundra procents 

noggrannhet. Vad studien syftar till att göra, är att ge någon form av riktlinje och hopp om att det 

finns industrier som har framtidspotential, speciellt i dessa krisfyllda tider där analytiker talar om 

”the new normal”, ett nytt normaltillstånd för västvärlden med hög fluktuation och låg tillväxt.38 

 

 

 

                                                           
37

 Tidigare kandidatuppsatser Södertörn ämnet Finansiering (HT 2008 – finns i PDF, kan skicka länk om det 
skulle behövas) 
38

 DiTV – Börsråd  
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3.5.1 Källor 

De flesta källor som används i denna uppsats består utav diverse ekonomisk och finansiell litteratur, 

mest förekommande är böckerna Investments, Analysis and Behaviour 2nd edition av Mark Hirschey 

och John Nofsinger och Corporate Finance av Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. 

Jaffe och Bradford D. Jordan. Dessa böcker är kurslitteratur från kurser i Financial Economics och 

Företagsekonomi C i Södertörns Högskola. 

Internetkällor används i begränsad utsträckning för fakta som anses vara mer allmänt känt och därför 

behövs inte en lika akademisk källa till det, exempelvis har nyhetskällor från Dagens Industri används 

för att beskriva börsoron som försiggår idag. Då nyhetsartiklar är en tveksam källa i akademiska 

sammanhang, är det förutsatt att läsaren är medveten om problemen som pågår. 

Vid den empiriska studien är det nödvändigt att använda sig av diverse databaser för att få fram bra 

information. Dagens industri, Avanza.se och årsredovisningar 2007-2010 från samtliga bolag som 

värderades har används som källor för data. Dessa anses vara trovärdiga. Encyklopedia sidor som 

Wikipedia och dylikt har undvikts som grund för källor. 

Artiklarna som används som källor finns alla tillgängliga på internet i deras originalform. Dessa går 

även att beställa hem från leverantörer som exempelvis Jstore. Så vida ingen har förfalskat dessa 

artiklar (vilket anses vara otroligt då de är i PDF-format), är de äkta och goda källor. Dock är det alltid 

bäst att köpa artiklarna själv för att försäkra sig om deras validitet men på grund av begränsade 

resurser har PDF-versioner av artiklarna används som källor. 

Slutsatser och antaganden i uppsatsen som saknar källa, är i de flesta fall antaganden som skribenten 

själv gör. 

 
 

3.6   Population och urval 
De tre industrierna som kommer att värderas är dagligvaror, hälsovård och energi. Det optimala vore 

om alla aktier ur alla industrier som är börsnoterade kunde värderas, vilka är som följer: Energi, 

material, industri, sällanköpvaror, dagligvaror, hälsovård, finans, it, teleoperatör och 

kraftförsörjning.39 Denna branschindelning är vanlig och används både av Dagens Industri och 

Nasdaq.  

Problemet är att tiden för denna studie är begränsad så ett urval av industrier måste göras. Istället 

för att slumpmässigt välja tre industrier, kommer industrierna dagligvaror, hälsovård och energi att 

strategiskt välja ut. Motivationen till det strategiska urvalet är att tre industrier anses vara rimligt att 

värdera med tanke på uppsatsens omfång, och tre industrier som producerar produkter som direkt 

påverkar folkets välfärd och hälsa.  

Antag att Maslows behovspyramid är en god approximation på rangordning bland mänskliga behov,40 

därutefter har industrier valts som anses producera produkter och lösningar till det mest 

grundläggande av mänskliga behov, fysiska behov. Utan energi finns inte transport och världen står 

                                                           
39

 http://di.se    -   börslistor, sv branscher 
40

 S. 239 – Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen ”Marketing Management” 

http://di.se/
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stilla, dessutom klarar sig människan inte utan varken medicin eller mat. Urvalet av de tre 

industrierna anses vara rimligt och motiverat. 

Därefter kan inte alla aktier ur de tre industrierna värderas på grund av tidsbrist och omfånget av 

denna uppsats. Tre aktier per industri anses vara en god approximation på hur industrin i helhet 

kommer att bete sig. Dessa tre aktier kommer att slumpmässigt tas fram ur Large Cap listan med 

motivationen till att finansiell information kring Large Cap bolag är lättare att få fram än Mid och 

Small Cap. Undantaget till detta slumpmässiga urval är ur industrin energi, där det endast finns två 

bolag i Large Cap. Dessa kommer att värderas, därefter kommer Small Cap bolaget Concordia ur 

samma industri att värderas, därför att det var enklare att hitta den relevanta informationen till 

bolaget. 

Den ideala populationen är samtliga aktier ur samtliga industrier. Urvalet är tre industrier. Och av 

den totala populationen på alla bolag i de tre industrierna, är urvalet tre aktier per industri. 

En känslighetsanalys medföljer där extremvärden kommer att justeras och tidsvärdet kommer att 

ändras till 5 år. Dessutom görs en industrianalys där P/E tal och betavärde för samtliga aktier i de tre 

industrierna listas. Detta med syfte för att enklare kunna induktivt generalisera och dra slutsatser om 

populationen i allmänhet.  
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Kapitel 4. Empirisk värdering 
I denna uppsats kommer företag ur de tre utvalda branscherna att värderas med hjälp av RIV 

(residualvärdering) och DCF (fri kassaflödesvärdering). Efter att aktievärdet har fastställts, kommer 

jämförelser att göras emellan modellerna och sedan kommer värdena att jämföras med aktuell 

börskurs. Tidshorisonten som valts är 10 år. En känslighetsanalys kommer att medfölja på 10 år för 

att se hur pass känsligt resultatet är för förändring i antalet år.  

 

4.1 Steg 1 – CAPM 
CAPM anses vara en god modell för att empiriskt räkna ut aktieägarnas avkastningskrav, eller 

kostnaden för eget kapital. Modellen bygger på följande ekvation: 

Ekvation 4:1 

               

 

Den riskfria räntan som används är STIBOR, den interna räntan som banker använder för att låna 

emellan varandra. Denna ränta anses vara en god approximation av en riskfri ränta. Det finns även 

andra källor till riskfri ränta som exempelvis statsskuldväxelränta och inlåningsränta på bank, men 

STIBOR väljs. 12M vid datum 2011-12-06 ligger på 2,88%.41 

Den genomsnittliga årliga avkastningen på OMX Stockholm 30 index används för att estimera RM. 

Från datum 2005-01-03 t.o.m. 2010-12-30 har den varit 10,01%. Detta anses vara en god 

approximation på genomsnittlig marknadsavkastning. På 20 år har den estimerats att ligga på 11%, 

därav anses 10,01% vara en god approximation.42 

Detta ger en marknadsriskpremie på 7,13% som kommer vara densamma för alla aktier som ska 

värderas.  

Betavärdet är givetvis unikt för varje aktie. Betavärdet som kommer att användas är det som hittas 

på Avanzas hemsida. När betavärdet avlästs kommer detta att justeras på lång sikt enligt formeln: 

Ekvation 4:2 

  
 

 
   

 

 
           

        

 

Denna justering anses vara rimlig och nödvändig. 

När det justerade betavärdet för samtliga aktier har fastställts, kan kostnaden för eget kapital räknas 

ut för alla aktier ur respektive bransch. Detta görs enkelt via Excel och kan kontrollräknas med hjälp 

                                                           
41

 Riksbanken: http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16738 
42

 Nasdaq OMX: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx 
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av miniräknare. När detta är gjort, har kapitalkostnaden för varje bolag fastställts och residualvinster 

kan börja diskonteras. 

 

 

Tabell 4:1 

Industri Företag Aktie β kE 

Energi Alliance Oil AOIL-SDB 1,155 11,115% 

  Concordia CCOR-B 0,86 9,012% 

  Lundin Petroleum LUPE 1,148 11,068% 

Dagligvaror Axfood AXFO 0,667 7,636% 

  Swedish Match SWMA 0,533 6,68% 

  Oriflame ORI-SDB 1,147 11,058% 

Hälsovård Astra Zeneca AZN 0,3762 5,56% 

  Getinge GETI-B 0,858 8,998% 

  Meda MEDA-A 0,8316 8,809% 

 

 

4.2 Steg 2, Värdering av residualvinster 
Information som behövs för att göra denna värdering hittas på bolagets hemsida i deras 

årsredovisningar. Information kommer att använda från samtliga bolags årsredovisning 2010. Hur 

värderingen gick till kommer att förklaras med hjälp av exemplet Alliance Oil Company. 

Följande formel kommer att användas för att värdera genom residualvinster på tidshorisonten 10 år: 

Ekvationer 4:3 
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Alliance Oil har ungefär $ 1805 miljoner i eget kapital och 174 miljoner aktier. Detta ger ett BV värde 

på $ 10,37. Deras vinst redovisades till cirka $226 miljoner vilket ger avkastning på eget kapital lika 

med ungefär 12,5%. Deras avkastningskrav ligger på 11,11%. Detta ger en residualvinst på 0,147.  

Deras omsättning har genomsnittligen växt 6,80% ända sedan 2007 och tidshorisonten som används i 

denna studie är 10 år (N = 10), därav blir deras aktievärde: 

 Ekvation 4:4 

         
     

          
     

     

      
 
  

        

 

Observera att aktievärdet på 11,48 är mätt i USD ($). Givet kursen 6,96 blir deras aktievärde 79,95 kr. 

 

På detta sätt värderas resterande aktier ur alla industrier. Följande tabell visar värdena med 

residualvinst värdering för resterande aktier. 

 

Tabell 4:2 

Industri Företag Aktie (RI) P0 g RI1 

Energi Alliance Oil Comp AOIL-SDB 79,95 6,80% 0,148 

  Concordia CCOR-B 24,65 3,07% -1,57 

  Lundin Petroleum LUPE 56,66 -10,52% 1,22 

Dagligvaror Axfood AXFO 196,33 4,34% 15,34 

  Swedish Match SWMA 93,47 2,80% 11,96 

  Oriflame ORI-SDB 157,59 9,11% 1,63 

Hälsovård Astra Zeneca AZN 401,99 3,14% 4,81 

  Getinge GETI-B 95,73 5,02% 4,79 

  Meda MEDA-A 50,88 2,80% 0,67 

Gjord med EXCEL. Observera att P0 är det uppskattade aktievärdet i SEK. 
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4.3 Steg 3, DCF värdering 
DCF är en väldigt omfattande modell som använder sig av många så kallade inputs. Den empiriska 

användningen av DCF kommer att redogöras för och problem som uppstår med denna modell 

kommer att diskuteras i senare kapitel.  

Alliance Oil Company används som exempel. Exakt samma metod implementeras därefter på 

resterande aktier och endast resultaten av de resterande aktierna kommer att presenteras, precis 

som i föregående kapitel. 

 

4.3.1 Fritt kassaflöde 

Först skall rörelseresultatet fastställas (EBIT). EBIT hittas i årsredovisningen. EBIT kan diskonteras 

med skattesatsen, alternativt kan nettoinkomsten (årets resultat) användas som grund. I denna 

studie kommer EBIT att användas. Denna hittas också i årsredovisningen och är 307 320 tusen USD.  

 

Därefter ska pengar från den finansiella verksamheten noteras ned, det vill säga finansiella intäkter 

och kostnader. Intäkterna och kostnaderna är 11 824 respektive 29 473 TUSD. Finansnettot    

(intäkter – kostnader) tas bort från rörelseresultat för att få fram resultat före skatt (EBT), som står 

för resultat före skatt, detta estimeras till 289 671 TUSD.  

 

Den redovisade skattekostnaden uppgick till 63 339 TUSD. Därefter kan skattesatsen bestämmas 

enligt följande kalkyl: 

Ekvation 4:5 

   
     

      
 

             

   
        

           

 

Därefter behövs summa tillgångar som redovisades till 3 347 408 TUSD. Omsättningen har växt 

mellan 2007 och 2010 med ungefär 6,80% för bolaget. Avkastning på totalt kapital (ROA) kan nu 

fastställas genom följande kalkyl: 

Ekvation 4:6 

    
                

                
        

 

I denna uppsats används kvarhållna vinstmedel koefficienten (retention rate) för att räkna ut fritt 

kassaflöde. Denna räknas ut enligt följande kalkyl: 
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Ekvation 4:7 

           
 

         
      

 

Notera att detta värde är väldigt högt. Detta betyder att företaget har investerat tungt detta år, vilket 

kassaflödesanalysen också visar. Om företaget har investerat tungt innebär det teoretiskt att det blir 

mindre pengar kvar för aktieägare.  

 

Fritt kassaflöde år 0 kan nu bestämmas genom följande formel: 

Ekvationer 4:8 

                              

                                       

 

Det fria kassaflödet år 1 kan enkelt därefter bestämmas genom att anta att FCF växer lika mycket 

som omsättningen växer, det vill säga 1,068% per år. Det fria kassaflödet år 1 estimerades till 

38 815,78 TUSD. 

 

 

4.3.2 WACC 

Nu när det fria kassaflödet har räknats ut, behöver kapitalkostnaden räknas ut. Kostnaden för eget 

kapital beräknades tidigare till 11,11%. Summa eget kapital redovisades till 1805296 tusen USD enligt 

årsredovisningen. Nu kommer ett problem. Bokförda värden är inte tillräckliga för att ta reda på 

kapitalstrukturen utan marknadsvärden behövs. Problemet är att marknadsvärdet för företaget är 

okänt då detta inte värderats ännu, därför måste antaganden göra om marknadsvärdet på eget 

kapital. I enlighet med råd från handledaren kommer eget kapital att multipliceras med 5 för att få en 

syntetisk kapitalstruktur (target value).  

Det syntetiska marknadsvärdet på eget kapital beräknas till 9 026 480 TUSD. Marknadsvärdet på 

skulder antas vara det bokförda värdet på långfristiga och kortfristiga skulder totalt på 1 542 112 

TUSD. Företaget betalade 29 473 TUSD i finansiella kostnader och därav beräknas kostnaden för 

skulder efter skatt bli 2,04% enligt formeln: 

Ekvationer 4:9 
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Värdet på bolaget enligt pajteori är lika med summan av marknadsvärdet på skulder och eget kapital. 

I detta fall estimeras ett syntetiskt värde på bolaget som behövs för att få den syntetiska 

kapitalstrukturen. Värdet är lika med: 

Ekvation 4:10 

                                     

Nu kan kapitalstrukturen bestämmas som är essentiell för att bestämma WACC. 

Ekvationer 4:11 

   
       

        
        

   
       

        
        

 

 

Vägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) kan därefter räknas ut med formeln: 

Ekvationer 4:12 

                        

                                            

 

WACC på 9,73% anses vara rimlig och därför användbar som diskonteringsfaktor vid 

nuvärdeberäkning av fri kassaflöde. 

 

 

4.3.3 Värdering av FCF 

Två tillväxttakter kommer att användas, då det inte är rationellt att anta att ett företag kommer att 

växa med en tillväxttakt in i all evighet, som en förenklad version av Gordon’s modell antar. Därför 

kommer ett terminalvärde eller evighetsvärde räknas ut. Prognosperioden är 10 år. 

 

Den kortsiktiga tillväxttakten är den genomsnittliga omsättningstillväxten de senaste fyra åren. 

Denna ligger på 6,80%. Den långsiktiga tillväxttakten estimeras till 3%, då detta är en godtagbar siffra 

med tanke på värdsekonomins tillväxt på lång sikt, dessutom är denna siffra baserad på handledning. 
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FCF kan räknas ut tabellmässigt genom att låta kassaflödet växa till den kortsiktiga tillväxttakten i 10 

år. Men för att förenkla undersökningen räknas en nusummefaktor ut istället. Tester visar på att 

resultatet blir detsamma i bägge fallen.  

Ekvationer 4:13 

       
      

    
       
       

 

 

          
 

  
     
      

  

            
      

 

Nu kan nuvärdet på det fria kassaflödet estimeras för de första 10 åren. 

Ekvation 4:14 

                                      

Nu ska evighetsvärdet räknas ut enligt Gordons tillväxtmodell:  

Ekvation 4:15 

     
              

          
 

        

           
                   

 

Värdet på Alliance Oil Company estimeras till: 

Ekvation 4:16 

           
    

          
             

            

        
                 

 

 

4.3.4 FCF per aktie 

Värdet på Alliance Oil Company beräknades till 738 832,51 TUSD. Den syntetiska kapitalstrukturen 

visar att 14,59% av detta värde består av skuld. Nu måste en förenkling göras, annars går det inte att 

göra värderingen. Egentligen ska V0 subtraheras med D, som estimerades till ungefär 1,5 miljoner 

USD. Problemet som uppstår då är att värdet på eget kapital blir negativt och aktievärdet också. 

Detta är inte realistiskt, därför måste antagandet om 85,41% av kapitalstrukturen bestående av eget 

kapital användas. Då kan värdet på 738 832,51 multipliceras med 0,8541 för att få fram 

marknadsvärdet på eget kapital. Givet växelkursen på 6,96 från dollar till kronor och det faktum att 

alla siffror redovisade så långt har varit i tusen USD, ska detta räknas med för att få fram 

marknadsvärdet på eget kapital i kronor. 
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Ekvation 4:17 

                                               

 

Antalet aktier utestående uppgick till 174 101 538 stycken. Därav blir aktievärdet: 

Ekvation 4:18 

   
    

   
                   

 

Aktievärdet på 25,23 kr är mycket lågt. Detta är på grund av att Alliance Oil Company har ett högt 

retention rate på 85% som visar att företaget har investerat tungt i tillgångar. Ett sådant företag 

kommer att få ett lågt fritt kassaflöde och därför en låg värdering.  

 

 

Följande utdrag ur EXCEL visar kalkylbladet som används för värderingen av AOIL-SDB med DCF: 

Tabell 4:3 

 

Likt residualvinstvärderingen, har kalkylen gjorts på EXCEL och P0 visar aktievärdet i SEK.  
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I denna studie har DCF tillämpats på många olika sätt, och skillnaden mellan metoderna är egentligen 

hur fritt kassaflöde räknas ut. Det finns alternativa metoder som också har testats, som exempelvis 

den vanliga metoden: 

Ekvation 4:19 

                             

 

Med denna metod uppskattades AOIL-SDBs fria kassaflöde till 10 895 TUSD och värde per aktie till 

13,75 kr. Detta är ännu lägre.  

 

 

I denna studie har retention rate använts för att räkna ut FCF, som i exemplet ovan. Likadant har 

resterande aktier räknats ut, med det enda undantaget att vissa företags tillväxt har korrigerats för 

att få ett bra värde. Många oljebolag har alldeles för hög tillväxt som exempelvis LUPE, och då blir 

aktievärdet negativt.  

 

 

 

Följande utdrag ur EXCEL sammanställer DCF-värderna på samtliga aktier: 

Tabell 4:4 

Industri Företag Aktie (DCF) P0 WACC V0 (mkr) 
FCF1 
(mkr) 

Energi Alliance Oil Comp AOIL-SDB 
          25,23 
kr  9,73% 5 142,30 270,2 

  Concordia CCOR-B 
            6,30 
kr  7,91% 361,8 17,7 

  Lundin Petroleum LUPE 
          47,33 
kr  8,76% 19 362,80 2 656,40 

Dagligvaror Axfood AXFO 
       414,64 
kr  5,92% 22640 596,5 

  Swedish Match SWMA 
       616,21 
kr  2,63% -819 203 3 124,30 

  Oriflame ORI-SDB 
       228,84 
kr  9,81% 19 240,70 880,4 

Hälsovård Astra Zeneca AZN 
    1 535,23 
kr  4,87% 2 767 810,30 51,2 

  Getinge GETI-B 
          99,12 
kr  7,32% 29 758,80 1 113,70 

  Meda MEDA-A 
          55,97 
kr  7,35% 21 689,10 957,4 
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Slutligen summeras resultatet från de båda modellerna och sätts i förhållande till aktuell börskurs 

(19/12): 

Tabell 4:5 

Industri Aktie P2011-12-19 (DCF) P0 (RI) P0 

Energi AOIL-SDB 77,7 25,23 79,95 

  CCOR-B 12,5 6,30 24,65 

  LUPE 158,1 47,33 56,66 

Dagligvaror AXFO 248,4 414,64 196,33 

  SWMA 235,6 616,21 93,47 

  ORI-SDB 205 228,84 157,59 

Hälsovård AZN 314,9 1535,23 401,99 

  GETI-B 164,3 99,12 95,73 

  MEDA-A 65,25 55,97 50,88 
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Kapitel 5, Analys 
Föregående kapitel redovisade för hur undersökningen gått till väga. Detta kapitel syftar till att 

analysera och förstå resultatet genom tabeller och olika analysredskap, så att en vettig slutsats kan 

dras utav undersökningen. 

 
 

5.1 Resultat av DCF och RIV 
Följande tabeller ur Excel sammanställer resultatet av värderingen: 

Tabeller 5:1 

Industri Aktie Δ DCF Δ RI   Index Börs DCF RI 

Energi AOIL-SDB -68% 3%   Energi 82,76666667 26,28667 53,75333 

  CCOR-B -50% 97%     1,208215868     

  LUPE -70% -64%     100 31,75997 64,94563 

Dagligvaror AXFO 67% -21%   Dagligvaror 229,6666667 419,8967 149,13 

  SWMA 162% -60%     0,435413643     

  ORI-SDB 12% -23%     100 182,8287 64,93324 

Hälsovård AZN 388% 28%   Hälsovård 181,4833333 563,44 182,8667 

  GETI-B -40% -42%     0,551014786     

  MEDA-A -14% -22%     100 310,4638 100,7622 
 

Tabellerna till vänster beskriver hur aktievärdena med modellerna avviker från aktuell börskurs för att 

få fram över och undervärden. Tabellen till höger indexerar aktuella börskurser till totalt 100 och 

summerar hur industrin sammanlagt är under eller övervärderad, över 100 eller under 100. 

Index ovan i tabellen till höger räknas ut genom följande formel: 

Ekvationer 5:1 

       
 

 
    

 

 
    

 

 
           

              
   

 
     

 
     

 
    

 

 

Energi industrin är övervärderad enligt både DCF och RI värdering. Index ligger på 31,76 enligt DCF 

och 64,95 enligt RI. Bägge är under 100 och därför är industrins tre aktier övervärderade idag på 

börsen. 

Dagligvaror industrin är övervärderad enligt DCF och undervärderad enligt RI. Index på DCF visar 

182,83 medan index på RI visar 64,93.  
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Hälsovårdsindustrin är undervärderad med bägge modeller på grund av Astra Zenecas extremvärde. 

De övriga aktierna GETI-B och MEDA-A är bägge övervärderade men Astra Zenecas låga betavärde på 

0,07 drar upp portföljens totala värde.  

Tydliga problem kan avläsas av resultatet från DCF värderingen. Konsistent med Petersen & Plenborg 

och Samis & Poulins forskning, finns det tydliga problem med värderingsmodeller i praktiken. RI 

modellen har minst extremvärden och var relativt lätt att hantera, medan DCF hade stora problem 

och värderingskvaliten varierade kraftigt från aktie till aktie, precis som Samis och Poulin angav i sin 

artikel där de beskrev DCF att ha brist på objektivitet när olika projekt värderas.  

Tabell 5:2 

Modell DCF RI 

Petersen och Plenborg Problematisk Problematisk 
 

Demirakos et al Vanligt förekommande Mindre vanligt förekommande 
 

Samis och Poulin Problematisk (MAP) mindre problematisk 
 

Denna studie Problematisk Mindre problematisk 
 

 

 

5.2 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalys kan göras på olika sätt. Till detta resultat kommer en känslighetsanalys att 

medfölja som justerar den utvalda prognosperioden från 10 år till 5 år, för att se om resultatet 

ändras markant då prognosperioden minskas. Dessutom kommer en känslighetsanalys att medfölja 

på extremvärden. Kalkylen görs på samma sätt som beskrevs i föregående kapitel, bara med den 

enda ändringen att T = 5 istället för 10. 

Tabell 5:3 

 
    T = 10 T = 5   T = 10 T = 5 

Industri Aktie P2011-12-19 (DCF) P0 (DCF) P0 (RI) P0 (RI) P0 

Energi AOIL-SDB 77,7 25,23 28,79 79,95 76,44 

  CCOR-B 12,5 6,30 7,09 24,65 29,5 

  LUPE 158,1 47,33 49,04 56,66 47,84 

Dagligvaror AXFO 248,4 414,64 474,15 196,33 138,73 

  SWMA 235,6 616,21 716,24 93,47 50,18 

  ORI-SDB 205 228,84 264,48 157,59 99,3 

Hälsovård AZN 314,9 1535,23 1759,26 401,99 267,12 

  GETI-B 164,3 99,12 112,97 95,73 78,77 

  MEDA-A 65,25 55,97 63,16 50,88 48,81 
Figuren sätter resultatet i föregående kapitel i jämförelse med resultatet från känslighetsanalysen där 

T=5 istället för T=10. 
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Känslighetsanalysen visar i stora drag att resultatet är relativt okänsligt mot förändringar i 

prognosperioden (T). Vissa aktier är mer känsliga än andra, exempelvis GETI-B, AZN, ORI-SDB och 

AXFO.  

Känslighetsanalysen visar också att värdena stiger med DCF då prognosperioden sjunker, detta på 

grund av terminalvärdet (CV) som blir mycket större med låg prognosperiod. Tvärtom för RI 

värderingen sjunker priserna lite med lägre prognosperiod, med undantaget för CCOR-B. 

 

 

5.2.1 Känslighetsanalys av extremvärden 

Det går tydligt att avläsa av resultatet i föregående kapitel att de mest extrema värden är Astra 

Zeneca och Swedish Match. I Astra Zenecas fall är det troligt att extremvärdet kommer ifrån det 

oerhört låga betavärdet från Avanza.se på 0,07. I en upplaga av Dagens Industri var Astra Zenecas 

betavärde 0,08. Aktien är nästan riskfri, därav ett högt värde. Huruvida det är realistiskt att anta att 

Astra Zeneca är riskfri eller inte, är en annan diskussion. 

 

Följande känslighetsanalys kommer att ändra det justerade betavärdet till 1, det vill säga att Astra 

Zeneca har samma risk som marknaden i genomsnitt har, för att se hur kapitalkostaden ändras och 

därefter värderingen.  

Följande kalkyl illustrerar känslighetsanalysen i korta drag: 

Ekvationer 5:2 

             
           

  
           

        

  
          

        

 

Om betavärdet ökas till 1, ökar också avkastningskravet till 10,01%. Detta leder till att RI modellen 

värderar AZN till 311,69 (övervärderad på börsen) och DCF modellen värderar AZN till 536,26 

(undervärderad). Resultatet är jämnare och mer realistiskt än extremvärdet i dagsläget på 1535,23 

(DCF) och 401,99 (RI). 

 

Nästa extremvärde är Swedish Match (SWMA). Värderingen gjord med DCF på 616,21 är ett konstigt 

värdet på företaget blev – 819 miljarder kr. Men på grund av att företaget har negativt eget kapital, 

blir andelen skulder väldigt högt, 118,81%. Detta innebär att företaget har lånat pengar till att köpa 

eget kapital vilket sätter SWMM i en unik situation. Antag att %E och %D istället är 50% och 50%, då 

blir värdet på aktien: 
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Ekvationer 5:3 

                                 

  
                

 

Värdet på SWMA aktien sjunker betydligt med en mer jämn kapitalstruktur. 

 

 

 

5.3 Analys av industrier 
Det fanns inte tid att göra en fullständig värdering på alla aktier ur alla industrier. Därför gjordes ett 

urval på tre industrier. Problemet är att det finns 5 bolag i Energi, 28 bolag i Hälsovård och 9 bolag i 

Dagligvaror. Ett bredare perspektiv behövs dock, för att se om bolagen som är utvalda är 

representativa för hela populationen eller inte.  Därför kommer den genomsnittliga risken 

(betavärdet) för samtliga aktier per industri att räknas ut. Dessutom kommer det genomsnittliga P/E 

talet per industri att räknas ut, för att få en helhetsmässig bild av industrierna. 

 

Tabell 5:4 

Industri µ (β) µ (P/E) 

Energi 1,27 15,53 

Hälsovård 0,77 -9,70 

Dagligvaror 0,82 14,83 
 

Tabellen är ett utdrag ur ett EXCEL-kalkylblad där resultatet presenteras. Totalt 28 bolag i hälsovård, 

5 i energi och 9 i dagligvaror. All data finns tillgänglig på EXCEL och Avanza.se är källan till alla siffror. 

Siffrorna från Avanza är relativt färska och baserade på rapporter 2011. 

 

Resultatet visar att de flesta bolag i hälsovård redovisar förluster, därför har de negativa P/E tal. 

Risken är också låg inom hälsovård (genomsnittsbeta på 0,77). Dagligvaror verkar vara den industri 

som är mest attraktiv enligt denna analys, då industrin har relativt låg risk (0,82) och ganska bra 

genomsnittligt P/E tal på 14,83. Energi har högst genomsnittligt P/E tal på 15,53 men också högst 

genomsnittlig risk på 1,27.  

Baserat på denna analys av samtliga aktier ur alla industrier, är energi industrin hög risk och hög 

avkastning, dagligvaror industrin låg risk och hög avkastning medan hälsovård är låg risk låg 

avkastning. 
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Bolagen som användes i denna analys var: Alliance Oil, Lundin Petroleum, EnQuest, PA Resources, 

Concordia, Astra Zeneca, Elekta, Getinge, Meda, Active Biotech, BioInvent, Karolinska Dev, Medivir, 

Swedish Orphan Biovit, Aerocrine, Allenex, Artimplant, Biotage, Boule Diagnostics, CellaVision, 

Dedicare, Elos, EpiCept, Feelgood, Global Health Partner, Karo Bio, Moberg Derma, Oasmia Pharma, 

Orexo, Ortivus, Probi, Raysearch Laboratory, Secta, Vitrolife, Axfood, Hakon Invest, Oriflame 

Cosmetics, Swedish Match, AarhusKarlshamn, Black Earth Farm, Cloetta, Midsona och Trigon Agri. 

(bolagen i fet stil är urvalet som användes vid DCF och RI värderingen). 

 

 

5.4 Kortfattad slutsats 
Baserat på analys av industrier, känslighetsanalyser och resultatet av värderingen är dagligvaror 

industrin en relativt stark industri att investera i. Industrin har goda värderingar med DCF, halvlåga 

värderingar med RI och visar goda P/E tal till låg risk.  

Hälsovård visar splittrade resultat då 16 av 28 bolag i industrin redovisar förluster. Industrin har låg 

risk och Large-Cap bolagen har relativt goda resultat, speciellt Astra Zeneca. Trots en 

känslighetsanalys som antar betavärde = 1, visar DCF modellen att AZN är undervärderad och 

köpvärd på börsen medan RI värderingen värderar den bara en aning högre än börskurs. 

Energi visar låga värderingar på grund av de justeringar som var tvungna att göras på deras tillväxt, 

exempelvis Lundin Petroleums extremt höga omsättningstillväxt. Industrin är ett dåligt 

investeringsalternativ enligt modellerna och har ganska hög risk, men visar höga P/E tal. Energi kan 

allmänt bedömas att vara en riskfylld investering. 

DCF har uppvisat mest extremvärden och anses därför vara valid men i begränsad omfattning. RI 

modellen har varit enkel att tillämpa och visar nästan inga alltför extrema värden och modellen är 

mycket flexibel, det går lika bra att värdera ett bolag med 40% tillväxt som med 4% (till skillnad från 

DCF). Därför anses RI modellen vara det mest valida prognosinstrument använt i denna uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Kapitel 6, Diskussion 

Här följer en diskussion samt reflektion kring de resultat som har producerats i kapitel 4 och 5. 

Resultatet sätts i förhållande till slutsatser från tidigare forskning. 

 

Enligt värderingsmodellerna är hälsovårds industrin högst värderad och en attraktiv industri för 

investeringar, medan dagligvaror är högt värderad med en modell och lågt värderad med en annan. 

Energi är lågt värderad med bägge modeller. Astra Zenecas extremvärde är anledningen till att 

hälsovårds industrin blir så pass högt värderad, detta på grund av bolagets extremt låga WACC som 

kommer från det avlästa betavärdet på 0,07. Däremot visar industrianalysen att dagligvaror är attraktiv 

för investeringar medan hälsovård är relativt inattraktiv, och energi är både högt P/E och hög risk. 

 

Energi industrin har problem att komma upp i höga värderingar. Detta på grund av att dessa industrier 

har hög tillväxt i tillgångar, det innebär att företagen investerar tungt i materiella tillgångar. Detta 

framgår även i redovisningen för energibolag som exempelvis Alliance Oil Company. Dock har 

bolagen väldigt hög tillväxt i både omsättning och tillgångar som modellerna inte tar hänsyn till.  

 

Det är viktigt att poängtera att detta är en teoretisk slutsats, det finns ingenting som garanterar att 

framtiden kommer att följa värderingsmodellernas prognos. Tvärtom, värderingsmodellerna har blivit 

kritiserade av forskare som problematiska vid värdering i praktiken. Detta kan tydligt avläsas av 

resultatet, speciellt gällande DCF modellen. DCF var extraordinärt svår att tillämpa i praktiken, på 

grund av att många bolag visade negativa fria kassaflöden baserad på den räkneteknik som modellen 

lär ut. Dessa bolags nyckeltal var tvungna att justeras och bantas ned för att få någorlunda goda 

värderingar. Om nyckeltal måste justeras för att få en rättvis värdering, är det en indikation på att 

modellen är problematisk. Skribenten har under uppsatsens gång använt sig av ungefär 5 olika sätt att 

räkna ut FCF. Alla metoder ger extremvärden. Metoden med retention rate valdes till slut för att denne 

gav minst extremvärden, då tillväxttakten justerades ned. Detta är konsistent med Petersen och 

Plenborgs slutsats. Problematik med DCF är konsistent med Samis och Poulins studie. 

 

Residualvinstvärderingen var betydligt enklare och bättre. Oavsett vilka nyckeltal som matades in i 

kalkylen, visade värderingen i alla fall positiva värden, stora som låga. Inga aktier fick alltför extrema 

värden. Modellen var dessutom ganska enkel att tillämpa i praktiken och skribenten är mycket nöjd 

med de resultat som RI modellen visar. Demirakos, Strongman och Walker menar att Penman (2001) 

föredrar RI modellen över DCF modellen vilket också är konsistent med resultatet. 
44

 

 

Detta leder till en intressant diskussion om hur det kommer sig att DCF modellen är populär trots dess 

komplexa natur, jämfört med RI värdering som är mycket enklare. Det kan vara att professionella 

analytiker har den erfarenhet som krävs att få fram bra värderingar med DCF och uppsatsskribenter 

saknar denna erfarenhet. Det kan också vara att analytiker vill öka trovärdigheten till deras analyser 

genom att använda en modell som är komplicerad och förstådd av ytterst få. Dessa är endast 

                                                           
44

 Pp. 221 Demirakos, Strong & Walker – What Valuation Model do Analysts Use? Accounting Horizons December 2004 
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spekulationer, det sanna svaret på frågan kanske aldrig kommer att komma fram, eller? Det är ett 

förslag på ett intressant forskningstema för vidare forskning inom ämnet. 

 

Ett annat förslag till mer djup forskning kring värderingsmodeller är att analysera modellernas för och 

nackdelar och därefter försöka konstruera en värderingsmodell som inte har extremvärden. En modell 

som skribenten själv har jobbat extra på är baserad på att låta det aktuella aktiepriset växa som 

företaget genomsnittligen har växt med hänsyn till omsättning, vinst och tillgångar de senaste åren och 

anta att det framtida aktiepriset är lika med dagens aktiepris multiplicerat med genomsnittstillväxten 

för företaget minus den genomsnittliga inflationen. Risken är lika med ett minus korrelationen mellan 

aktiens historiska avkastning och den genomsnittliga tillväxten. 

Ekvation 6:1 

                      
 

 

                   

Exempel Meda-A aktien: 

Meda A aktien handlas för c:a 72 kr på börsen idag. Företaget har de senaste åren växt 

genomsnittligen med 28,6% (omsättning, vinst och tillgångar). Utdelningen år 1 (2011) var 1,05 kr 

och den genomsnittliga inflationen de 5 senaste åren 1,7%. Då värderar modellen Meda A aktien om 

ett år till 92 kr, med 28,68% risk att aktiepriser på börsen inte växer i takt med företagets tillväxt. 

Modellen är konstruerad att utvärdera sig själv, genom att titta hur sannolikt börspriser följer företags 

tillväxt genom korrelation, dessutom är den konstruerad för att undvika extremvärden, men modellen 

är endast början av vidare forskning och icke-akademisk.  

Ett förslag på hur intressenter inom området kan konstruera egna modeller baserade på för och 

nackdelar med DCF och RI. 

 

Huruvida bra CAPM kan beräkna aktieägares avkastningskrav och WACC företagets vägda kostnad, 

kan också ifrågasättas. Men denna uppsats håller en bestämd linje på att den teoretiska grunden är 

tillräckligt valid för att kunna ge åtminstone en indikation på framtiden. Om ifrågasättandet börjar, då 

finns det ingen slut på hur mycket en person kan ifrågasätta. Till slut kan det börja ifrågasättas 

huruvida finansiering är ett akademiskt ämne eller inte, och mynna ut i en filosofisk existentiell 

diskussion.  

 

 

6.1 Lärdom 

Detta arbete lär ut den knivskarpa skillnaden mellan teori och verklighet. Värderingsmodellerna är 

orättvisa mot bolag i den mån att det finns så många andra prestationsmått som de inte tar hänsyn till 

alls när de gör anspråk på att värdera ett företag. Exempelvis har LUPE en extremt hög 

omsättningstillväxt, en av de högsta av alla bolag. Detta leder till en för hög retention rate och därav 

ett negativt kassaflöde. Detsamma gäller Concordias höga tillgångstillväxt på runt 40%. Modellerna 



38 
 

tar inte hänsyn till det utan menar att bolaget då har investerat i fasta tillgångar och därför får låg cash 

flow. 

 

Att behöva justera ett företags naturliga tillväxt bara för att få in det i en modell, är som att justera 

verkligheten efter sina egna önskemål. Detta är någonting som måste göras om en värderare vill få 

realistiska värden med modellerna, vilket återigen visar begränsningen på modellerna. 

 

Då kan frågan ställas: Vilken modell tar hänsyn till alla variabler som finns i verkligheten? Det finns 

förmodligen ingen modell som gör det, därför är det viktigt att ta värderingsmodeller för vad de är. 

DCF har tydligen utformats så att den ska värdera vissa bolag rättvist, medan andra får antingen 

extrema övervärden eller undervärden. Det visar att de bolagen har en struktur som inte passar 

modellen (energi industrin), snarare än att de bolagen är dåliga eller förlusttyngda i framtiden, då P/E 

talen för energi var goda. Uppsatsen lär ut att det är viktigt att ta modellerna för vad de är, det vill säga 

prognosinstrument som situationellt kan vara användbara, inte några absoluta sanningar. 

 

Erfarenheten som kommer av undersökningen är att den totala verkligheten är betydligt större och mer 

komplicerad än teori och modeller tar hänsyn till. Därför kan inga tydliga och absoluta slutsatser dras 

baserade på värden från DCF eller RI. De ger riktlinjer eller indikation på hur framtiden kan se ut, men 

de gör inte anspråk på att förutsäga framtiden. 

 

Slutligen, lär uppsatsen ut att modeller och analysredskap indikerar mot att dagligvaror är en god 

industri att investera i, medan både energi och hälsovårdsindustrierna har problem där energi får låga 

värderingar på grund av hög kapitalintensitet och hälsovård får problem då det finns många bolag i 

industrin och majoriteten av dessa redovisar förlust. 
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Ekvationer och tabeller 

Ekvationer    Tabeller 

1:1 Nuvärde   4:1 COE sammanställning Excel 

2:1 CAPM   4:2 RI sammanställning Excel 

2:2 CAPM   4:3 DCF kalkyl på Excel 

2:3 Kapitalstruktur  4:4 DCF sammanställning Excel 

2:4 Nuvärde   4:5 Värderingssummering Excel 

2:5 Gordons tillväxtmodell  5:1 Indexering av resultat Excel 

3:2 DCF konstant tillväxt  5:2 Summering av resultat 

3:3 DCF med terminalvärde  5:3 Känslighetsanalys T=5 Excel 

3:4 FCF med CAPEX+NWC  5:4 Industrianalys P/E, β, Excel 

3:5 FCF med retention rate 

3:6 Retention rate (b) 

3:7 WACC 

3:8 RI modell 

3:9 Residualvinst 

3:10 Egen justering på kapitalstruktur 

4:1 CAPM 

4:2 Betavärdes justering 

4:3 RI modell 

4:4 RI modellen 

4:5 Skattesats 

4:6 Justerat ROA 

4:7 Retention rate 

4:8 FCF enl. retention rate 

4:9 Kostnaden för skulder 

4:10 ”Target” värde för företag 

4:11 ”Target” vikterna 

4:12 WACC 

4:13 Annuitet 

4:14 FCF första 10 år 

4:15 CV (terminalvärdet) 

4:16 Företagsvärde 

4:17 Egen justering börsvärde 

4:18 Värde per aktie 

4:19 FCF med CAPEX+NWC 

5:1 Indexering 

5:2 Känslighetsanalys beta=1 

5:3 Känslighetsanalys 50% kapstruktur 

6:1 Tallys tillväxtmodell (OBS icke-akademisk skribentens egna värderingsmodell) 

 

Samtliga ekvationer finns i litteratur och artiklar som angivits i litteraturförteckningen, förutom de 

ekvationer som det står ”egen justering” på. Alla Excel dokument som använts i studien finns 

tillgängliga, totalt cirka 25 Excel kalkyldokument. 


