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Sammanfattning 

Författare:  Nadereh Nazayer. 

Handledare:  Åke Bertilsson. 

Titel: Företags- och aktievärdering, kan olika modeller ge samma värdering? 

Problem: Utifrån en  fundamental  analys  värderas   bolag  och  dess  aktier  med  hjälp av  olika 

traditionella värderingsmetoder som finns. Tillämpning av  dessa metoder  varierar från 

bolag till bolag och  från värderare  till värderare. Vissa metoder anses traditionellt vara 

mer trovärdigare än andra men leder till olika resultat i praktiken och det finns modeller 

som endast byggs på framtida  antaganden   men   ändå   är   mest    förekommande  och 

används av   analytiker  och  bland  olika  bolag.  Med  tanke  på  dessa  resonemang  är  

det  intresseväckande  att  lyfta  fram  de    värderingsmodeller  som  ger   en   rättvisare   

bild  vid    värdering   av      stora,   börsnoterade   bolag     utifrån     fundamentalanalys   

och    undersöka   hur    modellerna   tillämpas   och   undersöka  vilken  metod   som  är   

mest träffsäker och pålitlig? 

Nyckelord:     Diskonterat kassaflöde, Residualvinster, Utdelningsbaserad värdering.  

 

Syfte: Syftet  med  denna studie är  att  undersöka  de utvalda  modellernas  tillförlitlighet i  att 

värdera börsnoterade bolag  och dess aktier med  fokus på den fundamentala   analysen. 

 

Metod: Val av metod i denna studie bygger på den kvantitativa undersökningen i form av  olika 

uträkningar  med den  fundamentala  analysen i  centrum. Fokus läggs    på  tre  viktiga 

värderingsmetoder  inom det  så kallade avkastningsvärdering. Teorier som behandlas i 

denna uppsats  är  DCF, EVA och DDM  metoden.  Dessa  tre  värderings   metoder har 

tillämpats  på  tre  världskända,  börsnoterade  bolag nämligen  Scania,  Electrolux   och  

H & M för  att kunna  nå  ett  så trovärdigt resultat som möjligt.  

  

Empiri: De tre aktuella värderingsmetoderna, DCF, EVA och DDM tillämpas på respektive 

bolag i denna undersökning. 

 

Slutsats: Ett direkt svar på vilken värderingsmetod som är mest träffsäker finns inte. Motivering 

till detta är att DCF, EVA och DDM metoder  baseras på  subjektiva antaganden och 

används av alla på sitt eget sätt. Att kunna ”förutspå” framtiden är omöjligt då det inte 

kan finnas en riskfri aktiemarknad och riskfria bolag.  Vissa teorier traditionellt kan ha 

visat sig vara  trovärdigare  än andra  men generellt så  finns det inga  antaganden som 

leder till ett ”varaktigt” och ”korrekt” värderingssätt och resultat.  
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Abstract: 

Author: Nadereh Nazayer 

Tutor: Åke Bertilsson    

Title: Company and stock valuation, do the same models give the same results? 

 

Problem: Based on a fundamental analysis, a company and  its  shares  can  be valued     through 

various   traditional    methods.   Application   of  these  methods   of  valuation    varies   

from  company  to  company and  from  appraiser  to     appraiser.  Some  methods   are 

traditionally considered to  be more credible than others,  but  give  different   results in 

practice   whilst other models that only use future assumption are more commonly used 

by  companies  analysts . Highlighting the   different    strategies    implement  by larger 

companies listed on the stock exchange will hopefully lead to a better  understanding of 

how   they use   traditional  valuation methods  and   gather   information  regarding  the 

accuracy of the different methods and even how these methods interact with each other. 

 

Keyword: Discounted Cash flow, Economic Value Added, Dividend Discount Model. 

 

Purpose: The purpose of this paper is to investigate the selected model´s accuracy regarding 

valuating listed companies and  its  shares  with a  focus on  fundamental analysis. 

  

Method: The selection of method in this paper is based on the quantitative method in the form of 

various calculations  with   fundamental  analysis  at  the  center. The focus   is  on three 

yield  value   methods  called , DCF, EVA, DDM  methods. These  tree   methods  have  

been  applied  on  Scania,   Electrolux   and   H & M   which  are  large,   internationally 

renowned listed companies in order to reach the most credible results as possible. 

 

Empirical: These tree aforementioned valuation methods, DCF, EVA and DDM have been applied 

to each respective company in this investigation.  

 

Conclusion: There is no a direct response to which methodology is most accurate. The justification 

for that is that DCF, EVA and DDM methods are based on subjective assumption and 

used  by  everyone  uniquely. Being able to “predict” the  future  is  impossible because 

there might be risk free companies or risk free stock market. Some  traditional  theories  

can  be    proven   to  be    more   credible    than    others  but  generally    there   is  no 

assumption   that   lead   to   a   single “durable”  and  “correct”  appraisal   and  results. 
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1. Inledning 

Detta kapitel härleds med bakgrunden samt problemdiskussionen kring uppsatsämnet. Vidare 

diskuteras även problemformulering, syfte och avgränsning. 

 

 

1.1 Bakgrund:  

Företags och aktievärdering är två av de mest förekommande och dominerande områdena inom 

finansiering.  

Alla bolag strävar efter att överleva på marknaden och på grund av detta uppstår det situationer som 

kräver värderingar gällande bolaget och dess aktier. Företagsvärdering är framförallt aktuellt vid 

samgående mellan bolag, vid aktievärdering, vid placeringsbeslut eller aktieinvesteringar och vid 

börskursintroduktioner, etc. 

Värdet på ett företag ger, förutom en bild av dess historia, även en bild av förväntningar på företagets 

framtidsutsikter.
1
  

Aktier är en viktig finansieringskälla, inte minst när företag planerar att expandera eller öka sina 

marknadsandelar. Företags och aktievärderingars betydelse har blivit allt mer betydelsefullt även för 

privatpersoner, förekommande i exempelvis inför pensionssparandet. 

Företagsvärdering kan enligt många tolkas som svårbegripligt och komplicerad vid tillämpning av de 

mest förekommande värderingsmetoder. De flesta metoder som används oftast leder till varierande 

resultat och tolkningar. 

”En tillgång som upplevs värdefull för en person kan för en annan vara helt värdelös, beroende på 

vilken nytta respektive person har av tillgången”.
2
 

Med ovanstående i åtanke, kan det inte heller finnas några företag och aktievärderingsmetoder som 

genererar en noggrann värdering, när det finns värderare med olika kunskaper och olika uppfattningar 

om bolaget. I många fall berörs värdet av syftet med värderingen samt vilken typ av bolag som 

värderas.
3
 

Med hjälp av fundamental analys kan värdering av bolaget och dess aktier genomföras. Den 

fundamentala analysen kan beskrivas som en värdeuppskattning med utgångspunkt av befintlig 

information om bolaget och dess omvärld. 4 

Aktieägarna är betydelsefulla resurser inom varje bolag men har rättigheter, hoppas på en god 

avkastning för sitt satsade kapital och är intresserade av att få information om bolagets verksamhet. 

Parallellt har bolaget som strategi att inte ge ut all information som finns för att begränsa aktieägarnas 

och andra intressenters inflytande över verksamheten. Då bolaget har informationsskyldighet måste 

den information som behövs ges till ägarna och allmänheten. Utifrån dessa informationer kan en 

värdering göras. Ett flertal värderingsmetoder finns tillgängliga för att kunna göra en trovärdig 

värdering.  

                                                           
1
 Tolleryd, J & Frykman D ”Värdering av tillväxtföretag”, s 9. 

2
 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T. ”Företagsvärdering med fundamental analys”, s 27. 

3
 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T. ”Företagsvärdering med fundamental analys”, s 29. 

4
 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T. ”Företagsvärdering med fundamental analys”, s 20. 
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Dessa metoder kan delas in i substansvärdering eller avkastningsvärdering. Substansvärdering 

fokuserar på det värde och kapital som finns redan i bolaget. Det är skillnaden mellan tillgångar och 

skulder, med andra ord det är det egna kapitalet som är frågan om. Trots att avkastningsvärderings 

metoder baseras för det mesta på subjektiva antaganden, är dessa bland dem mest förekommande och 

traditionella metoder. Dessa metoder väljs beroende på typ av bolag och olika förutsättningar inom 

varje bolag. 

 Att kunna sätta ett rimligt värde är i sig tidskrävande men det bidrar till bättre kunskap och kännedom 

om bolaget. Diskussionen kring och tillämpningen av dessa metoder har ökat kraftigt i olika artiklar 

och litteraturer. Därför är detta ett ämne som är värt att undersöka närmare. 

 
 

1.2 Problemdiskussion 

Utifrån den fundamentala analysen som nämndes ovan, anpassas och tillämpas sedan olika modeller 

för värdering av bolaget och dess aktier.  

Tillämpningen av dessa värderings modeller varierar från bolag till bolag då det finns olika faktorer 

som är avgörande vid val av dessa modeller gentemot andra. Vissa anses vara mer trovärdigare men 

ger felaktiga värderingar i praktiken och tvärtom gäller det för modeller som endast bygger på 

antaganden men ger en rättvisare värdering i praktiken.  

 

Det används olika modeller vid värdering av börsnoterade och ej börsnoterade bolag. Modeller som 

behandlas i denna uppsats är nämligen, Discounted Cash Flow (DCF), Economic Added Value (EVA) 

och Dividend Discount Model (DDM). Dessa modeller bygger på antaganden om bolagets framtida 

kassaflöden och i alla vinster.  

Det som ofta påstås i litteraturen är att vissa modeller som diskonterar kassaflöden, är lämpligare vid 

värdering av börsnoterade bolag med stabil tillväxt men mindre lämpliga vid värdering av nya bolag 

eller bolag med låg tillväxt. 

”Economic Added Value Model” ger enligt vissa författare en bättre och mer rättvis värdering än DCF 

modellen samtidigt som andra påstår att modellerna leder till samma värdering om dessa appliceras på 

samma bolag. DCF modellen är den mest komplicerade och tidskrävande modellen att tillämpa dock 

är den mest använda när det gäller företags och aktievärdering.  

 

Med tanke på ovanstående resonemang är det intressant att undersöka dessa värderingsmodeller på 

samma bolag och lyfta fram vilka modeller som ger den mest korrekta värderingen av stora, 

börsnoterade bolag utifrån fundamentalanalys samt undersöka hur modellerna kan tillämpas? 
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1.3 Problemformulering. 

Uppsatsens problemformulering baseras på diskussionen ovan i att: 

 

 Hur kan modellerna Discounted Cash Flow, Dividend Discount Model och Economic Added 

Value Model användas rent praktiskt? 

 Kan dessa värderingsmodeller ge samma svar, om inte vilken modell är mest träffsäker relativt 

aktuell börskurs? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte grundar sig på de utvalda modellernas tillförlitlighet i att värdera börsnoterade bolag 

med ovanstående tre modeller. 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Fokus i denna studie ligger på de i litteraturen mest beskrivna värderingsmodellerna vad gäller 

avkastningsvärdering, nuvärdesberäkningar. 

För att få fram ett så intressant resultat som möjligt, kommer svenska bolag från tre olika branscher att 

analyseras. Branscherna som väljs i uppsatsen är inom fordonsbranschen, vitvarubranschen och 

klädbranschen.  

Motivet bakom val av bolag är att de är börsnoterade och globala. Valet grundar sig också på strävan 

efter bättre förståelse av värderingsmodellerna.  

Den explicita prognosperioden utgör här åren 2010-2015. 
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2. Metodkapitel 

Detta kapitel behandlar tillvägagångssättet för att genomföra studien, vilka metoder som används, 

vilka teorier att utgå ifrån och vilka företag som siktas på. Vidare diskuteras även studiens validitet, 

reliabilitet och källkritik. 

 

2.1 Val av metod: 

Inom den vetenskapliga forskningen finns det många olika tillvägagångssätt att samla information på. 

Beroende på vilka teorier studien baseras på, väljs sedan den rätta metoden. Ju bättre samspel mellan 

metod och teori desto bättre analys och resultat. Informationssamlingssätt beror på vilken sort data 

man handskas med. Vid bearbetning av hård data, är det mer passande att tillämpa den kvantitativa 

metoden. Den kvantitativa metoden beskrivs av Jarl Backman: 
5
  

 ”Sådana metoder som utmynnar i numeriska observationer eller låter sig transformeras i sådana.” 
 

Den kvantitativa undersökningen i denna studie baseras på olika beräkningar och prognoser med 

utgångspunkt från årsredovisningar. 

2.2 Val av ämne: 

Bland olika tänkbara uppsatsämne i finansiering, utgör aktie- och företagsvärdering ett av de mer 

intressanta i och med att de är tillämpbara i verkligheten och samtidigt utvecklas och har en stark 

akademisk förankring både inom företagsekonomi- och ämnet nationalekonomi. Eftersom intresset 

inom detta område är stort så föll valet på att skriva en uppsats som behandlar aktie- och 

företagsvärdering. 

 2.3 Datainsamling 

I uppsatsen utgörs datainsamlingen utav sekundärdata vilket anses vara det mest relevanta 

tillvägagångssättet för undersökningen. Den sekundära datainsamlingen kan beskrivas som det data 

som har samlats in av andra forskare.
6
 

Bland sekundärdata som har använts i uppsatsen finns bland annat olika relevanta litteraturer, artiklar 

och årsredovisningar vilka anses vara ett bättre och lättare sätt till informationssökning. Tidigare 

forskning inom ämnet har studerats för att kunna jämföra uppsatsens resultat i analysdelen. Sökorden 

som har använts är bland annat aktievärdering, företagsvärdering, diskonterade kassaflöden, 

utdelningsbaserad värdering, residualvinster. Sökord som har använts på engelska är Corporate 

Valuation, Discounted Cash Flow, Economic Value Added, Dividend Discount Model eller 

förkortningar av dessa såsom, DCF, EVA och DDM. Artiklar har hittats bland annat från databasen 

”Jstore” via Södertörns Högskola. Andra relevanta artiklar som har mycket nära koppling till denna 

studie, har erhållits genom hemsidan ”Investopedia” vilket innehåller flera ny publicerade artiklar. 

Dessa är,” Profiles of Cash Flow Components”,” A Financial and Economic Approach to Valuation”, 

”Talking Stock of Discounted Cash Flow”. 

 

                                                           
5
 Backman J, “ Rapporter och uppsatser”, s 33. 

6
 Bryman A, Bell E. ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s 230. 
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2.4 Val av teorier  

Valet av värderingsmodeller utgår från några av de mest förekommande i finanslitteraturen. Fokus i 

uppsatsen är att genomföra en djupare granskning kring var och en av dessa och undersöka sambandet 

dem emellan.  

Modeller som behandlas i uppsatsen är följande: 

 Discounted Cash Flow. 

  Economic Value Added. 

 Dividend Discount Model. 

Discounted Cash Flow eller DCF modellen är den mest frekventa modellen, dock är den komplex. 

DCF modellen har ingen helt entydig utformning utan används och tillämpas på flera olika sätt.  

Economic Value Added Model eller EVA modellen har fått stort genomslag bland praktiker, den 

används både för ekonomistyrning och för värdering. EVA modellen är inte lika komplicerad och är 

därmed även mindre osäker än DCF- modellen. Modellen utgår direkt från företagets redovisade 

resultat och bokförda värde.
7
  

Tillämpning av Dividend Discount Model är kopplad till valet av bolag när värderingen förutsätter 

företag med relativt stabil tillväxt. De bolag som undersöks i denna uppsats uppfyller detta krav. 

Ovanstående modeller har fått störst uppmärksamhet i litteraturen om företags- och aktievärdering och 

är därför av betydelse för förståelsen av ämnesområdet. 

 

2.5 Val av bolag 

För att kunna på bästa sätt tillämpa modellerna i uppsatsen och genomföra en intressant analys, har 

bolag från tre olika branscher valts ut. Dessa är inom klädbranschen, fordonsbranschen och 

vitvarubranschen. Dessa bolag är världskända och noterade på Stockholmsbörsen vilket gör 

informationssökningen mindre komplicerad. Valet av bolag grundar sig också på att få en djupare 

kännedom om bolagens ekonomi. 

De valda bolagen är följande:  

 Scania 

 Hennes & Mauritz 

 Electrolux 

 

 

 

                                                           
7
 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T. ”Företagsvärdering med fundamental analys”, s 322. 
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2.6 Validitet och reliabilitet 
 

Ett trovärt forskningsresultat kräver både validitet och reliabilitet inom behandlat problem område. 

Enligt Bryman avser validiteten hur slutsatser i en undersökning bedöms, hur dessa hänger ihop och i 

vilken utsträckning mäter undersökning vad den avser att mäta.
8
 

Validiteten i denna studie kan anses vara högt i och med att det finns en direkt koppling mellan syftet 

och ämnet som har undersökts. Några relevanta och mest förekommande teorier har tillämpats på tre 

bolag för att kunna avgöra en så konkret och trovärdig slutsats som möjligt. De informationskällor 

som krävs i undersökningen baseras för det mesta på årsredovisningar. Olika komponenter inom 

teorierna har grundligt undersöks och anpassats för att teorierna skall på bästa sätt bidra och applicera 

på olika bolag i uppsatsen. Teorier och modeller som används, kommer från litteratur som är anpassad 

till börsnoterade bolag. 

 

Men parallellt finns det även brister i och med att teorier som har använts i studien baseras på 

subjektiva antaganden.  

Reliabiliteten anger om resultatet blir detsamma om undersökningen skulle göras om eller om detta 

påverkas av slumpmässiga förutsättningar.
9
 

Sannolikheten att genomföra denna studie på nytt och nå samma resultat förutsätter applikation av 

befintlig data i uppsatsen. Eftersom teorier i denna studie baseras på subjektiva antaganden samtidigt 

som förutsättningar för den fundamentala analysen varierar kan man självfallet inte garantera att 

resultatet blir likartade för olika perioder. 

2.7 Källkritik 

Nedan genomförs en kritisk granskning gällande de källor som har använts i denna studie. Den kritiska 

granskningen behövs för att öka trovärdigheten i uppsatsen och betona det som står i denna studie kan 

ha sina brister och inte kan ha grundas på absoluta sanningar. 

Datainsamlingen i denna studie har baserats på litteratur, årsredovisningar och artiklar. Det skulle ha 

bidragit till större datainsamling om även den kvalitativa metoden användes i uppsatsen, men eftersom 

den kvantitativa metoden var tidskrävande att genomföra samtidigt som möjligheten att intervjua 

några analytiker var begränsat, valdes den kvalitativa metoden bort. 

 

Det har varit svårt att hitta artiklar som berör de aktuella teorier i uppsatsen, relevanta artiklar gällande 

vilket resultat som kan fås om dessa värderingsmetoder appliceras på samma bolag. 

Några artiklar har använts men den mest relevanta artikeln som har en direkt koppling till denna studie 

är ” A Financial and Economic Approach to Valuation” 
10

 med ungefär likadant syfte men berör bara 

DCF-modellen och EVA modellen vilka tillämpades på samma bolag.  

 

 

                                                           
8
 Bryman A, Bell E. ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s48. 

9
 Bryman A, Bell E. ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s 48. 

10
 http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/stable/pdfplus/4480468.pdf 2012-01-02.  
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3. Teoretisk referensram 

 

Detta kapitel inleds med att presentera tre viktiga teorier inom avkastningsvärdering. Här ges en 

beskrivning på hur dessa teorier är utformade och används vid företag och aktievärdering. Inom det 

här kapitlet kommer även en beskrivning av två viktiga avkastningskrav vid företag och aktievärdering 

att ges. 

 

Innan en genomgripande beskrivning av teorierna inom avkastningsvärderingsmodellen ges, är det 

lämpligt att behandla två viktiga diskonteringsräntor som utgör en mycket väsentlig del av 

diskonteringsmodeller som senare presenteras i detta avsnitt. Dessa teorier är nämligen Capital Asset 

Pricing Modell och Weighted Average Cost of Capital. Dessa diskonteringsräntor spelar en avgörande 

roll i varje diskonteringsmodell. Felaktiga skattningar av dessa kan leda till stora mätfel i 

värderingen.
11

 

3.1 Capital Asset Pricing Model/ CAPM 

CAPM är en teoretisk modell för hur finansiella tillgångar prissätts i jämvikt, dvs. när utbudet är 

detsamma som efterfrågan. CAPM är en teoretisk modell som inte beaktar företagets verksamhet 

däremot är den en av dem risk och avkastningsmodeller som kan användas för att beräkna 

avkastningskravet för ett företag.
12  CAPM appliceras vid beräkning av aktieägarnas avkastningskrav. 

Med avkastningskrav menas den procentuella avkastningen som investerare kräver av investeringens 

risktagande. Ett högre avkastningskrav speglar en högre risk och ger därmed ett lägre värde på aktie 

eller företag.
13 

CAPM visar sambandet mellan systematisk risk och förväntad procentuell avkastning 

och kan illustreras som följande: 

 

 

Re= R f +β ( Rm – Rf ) 

Re är den procentuella förväntade avkastningen för aktierna.  

Rf är den avkastning som en riskfri placering ger. 

Rm är aktiemarknadens förväntade avkastning. 

βi är beta-värdet (systematisk risk). 

                                                           
11

 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T. ”Företagsvärdering med fundamental analys”, s 220. 
12

 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T. ”Företagsvärdering med fundamental analys”, s 227. 
13

 http://aktiesite.se/avkastningskrav.htm 2011-11-19 
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Rf eller den riskfria räntan är utgångspunkten för att kunna bedöma avkastningskravet. Den byggs på 

”riskfria” placeringar såsom kortfristiga eller långfristiga statsobligationer.  Att använda en långfristig 

obligationsränta baseras på att företag värderas framåt i evig tid och att den långa räntan innefattar de 

långfristiga inflationsförväntningarna.
14

  

Den riskfria räntan är en kompensation som krävs av investeraren, för både uppskjuten konsumtion 

och risktagande. 
15

 

 

Rm är aktiemarknadens förväntade avkastning, det är en extra avkastning som ges utöver den riskfria 

avkastning då placerare kräver högre förväntad procentuell avkastning av aktier med större risk. 

Riskpremien i en aktieplacering brukar jämföras med statsobligationer vilket visar sannolikheten att få 

tillbaka sitt investerade kapital. Det är viktigt att poängtera att kreditgivarna är prioriterade framför 

aktieägarna i krissituationer.
16 

Riskpremien bedöms som skillnader mellan allmän avkastning och den riskfria räntan. Resultatet kan 

variera beroende på tidsperioder.
 
 Riskpremien är inte konstant och brukar svänga mellan tre och fem 

procent för utvecklade aktiemarknader.
 
Den brukar variera beroende på ekonomiska förutsättningar 

och osäkerheten i konjunkturutsikter.
 17 

Med marknadsrisk menas den risk som finns i marknaden, det kan handla till exempel om konjunktur, 

världshändelser eller förändringar i räntor, valuta och aktie kurser som leder till att värdet av tillgångar 

och skulder faller ner. Marknadsrisk kallas även för systematisk risk.  

 

Beta eller β är den systematiska risken och anger i vilken utsträckning aktiens procentuella avkastning 

följer med i de olika fluktuationer och variationer som drabbar börsen som helhet.  

 

Betavärdet karakteriserar investeringens risk gentemot marknadsrisken. Ju högre risk eller β desto 

högre avkastning kräver man för sin investering.  

Forskare och praktiker har kritiserat CAPM då dessa anser att modellen baseras på orealistiska 

antagande. Dess parametrar kan inte skattas med exakthet och att modellen inte fungerar bra. Trots 

kritiken mot CAPM är den dock mycket vanligt förekommande i praktiken. (Nilsson m.fl. 

”Företagsvärdering med fundamental analys”, s 238-239) 

CAPM har även indirekt betydelse för den genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) som beskrivs 

senare. 

 

 

 

                                                           
14

 Sveriges Finansanalytikernas Förening, ”Finansanalytikernas rekommendationer”, s 72. 
15

 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T. ”Företagsvärdering med fundamental analys”, s 210. 
16

 Sveriges Finansanalytikernas Förening, ”Finansanalytikernas rekommendationer”, s 72. 
17

 Sveriges Finansanalytikernas Förening, ”Finansanalytikernas rekommendationer”, s73. 
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3.2 Weighted Average Cost of Capital WACC 

Skulder och eget kapital är två viktiga finansieringskällor för företag. Där både aktieägare och 

långivare kräver avkastning från företaget för sin insats. Vid beräkning av vad ett företag är värt i sin 

helhet dvs. företagsvärdet eller rörelsens värde, måste hänsyn tas till företagets genomsnittliga 

kapitalkostnad vilket beaktar både aktieägarnas och långivarnas avkastningskrav.   

 

Den genomsnittliga kapitalkostnaden kan sägas utgöra rörelsens avkastningskrav.
18 

WACC är en 

metod för att kunna avgöra ett företags diskonteringsränta även kallad avkastningskrav som har en stor 

inverkan på företagsvärdering.  

 

Den genomsnittliga kapitalkostnaden illustreras enligt följande:
19

 

RWACC = 
 

   
  RS + 

 

   
   RB   (1 – tC) 

RWACC: Genomsnittlig kapitalkostnad. 

S: Stock, står för marknadsvärdet på aktierna. 

B: Bond, står för marknadsvärdet för skulder. 

RS: Kostnad för aktierna. 

RB: Kostnad för lånat kapital. 

TC: Skattesatsen. 

 

Beräkning av genomsnittlig kapitalkostnad delas in i tre områden: 

 Optimal kapitalstruktur  

 Kapitalkostnad för aktierna. 

 Kapitalkostnad för lånat kapital. 

 

Optimalkapitalstruktur: 

I princip, vad som är företagets skuldsättningsgrad vilket menas andel skulder i förhållande till det 

egna kapitalet. Med detta menas inte företagets nuvarande skuldsättningsgrad utan den 

skuldsättningsgrad som företaget förväntas ha i framtiden.
 
Den optimala kapitalstrukturen bestäms 

genom att studera och jämföra konkurrenterna med liknande verksamheter och liknande rörelserisk. 

Dessutom skall man försöka finna en skuldsättningsgrad som ger lägsta möjliga diskonteringsränta, 

WACC och därigenom högsta möjliga värde på bolaget. Även se till att bolaget har råd att betala 

främmande kapital med den skuldsättning man har valt.
20

  

 

 

                                                           
18

 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T. ”Företagsvärdering med fundamental analys”, s 239. 
19

 Hillier D, Ross S, Westerfield R, Jaffe J, Jordan B. “Corporate Finance”, s 469. 
20

 Tolleryd, J & Frykman D ”Värdering av tillväxtföretag”, s 69. 



Kandidatuppsats 
Företagsekonomi  Södertörns Högskola 

15 
 

Kapitalkostnad för eget kapital: 

Kapitalkostnaden på eget kapital är en form av kompensation till investerare i bolaget för sitt satsade 

kapital. Kapital kostnaden krävs för att företaget skall kunna attrahera fler externa investerare, det är 

en avkastning som investerare kräver för att investera i företaget istället att placera pengarna någon 

annanstans.
21

  

Kapitalkostnad för eget kapital beräknas enligt följande: 

Re= R f +β (Rm – Rf) 

Kapitalkostnad för lånat kapital: 

Kapitalkostnaden för lånat kapital krävs för att företaget skall kunna attrahera mer kapital från externa 

långivare såsom banker och andra låneinstitut. Det är en avkastning som långivarna kräver för att låna 

ut sina pengar.
22

 

Kapitalkostnad för lånat kapital kan beräknas enligt följande:
23

 

RB= Räntekostnader/ (Skulder / (1+ g)) 

 

 

 

WACC har bland annat kritiserats av många analytiker och författare. I artikeln ” The WACC: A 

Minefield” beskriver författaren Alix Mandron, den genomsnittliga kapitalkostnaden som en ”Minfält” 

och beskriver den som en svår, tidskrävande och komplicerad metod. 

Den första värderingsmodellen som behandlas i uppsatsen är DCF eller Diskonterad kassaflöde men 

innan beskrivningen av denna ges, kommer en central aspekt inom DCF, nämligen fritt kassaflöde att 

beskrivas.  

3.3 Fritt kassaflöde (Free Cash Flow) 

Kassaflöde analys och därmed det fria kassaflödet är en mycket viktig faktor inom företag och 

aktievärdering, då man beaktar inbetalningar.
24

  

Gentry och Newbold i artikeln” Profiles of Cash Flow Components” beskriver kassaflöde som:
25

 

”The statement of cash flows is one of the most useful financial tools for evaluating the strategic use of 

corporate resources.” 

Genom att samordna redovisningsinformation från balans och resultaträkningen, ger kassaflöde 

analysen en unik bild av ett företags resurser. Den informationen används senare av bolaget för att visa 

en bild till aktieägarna och andra som innehar skuld eller eget kapital i företaget. Det kan också 

användas till utdelningar eller som underlag i värderingsmodeller. Modellen är populär att använda vid 

företagsvärderingar.
26

 Fritt kassaflöde är med andra ord ett utrymme för räntekostnader för lånat 

kapital, amorteringar och avkastning för eget kapital.  

 

                                                           
21

 Tolleryd, J & Frykman D ”Värdering av tillväxtföretag”, s 70. 
22

 Tolleryd, J & Frykman D ”Värdering av tillväxtföretag”, s 70. 
23

 Bertilsson Å, ” Kurskompendium i Finansiering”, s 49. 
24

  Hansson S, Arvidson, Lindqvist H ”företags och räkenskapsanalys”, s 223. 
25

 http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/stable/pdfplus/4479346.pdf 2011-01-15.  
26

 Adolphson J. ” kassaflöde analys”, s 47. 

http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/stable/pdfplus/4479346.pdf%202011-01-15
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Det fria kassaflödet är en viktig informationskälla för företagets aktieägare och innehåller information 

om bland annat utdelningar och investeringar. Fritt kassaflöde till aktieägarna återstår efter det att 

företaget har uppfyllt sina finansiella skyldigheter och genomfört de investeringar som behövs i 

bolaget. Eftersom alla bolag strävar efter att överleva och expandera, delas inte hela vinsten ut till 

aktieägarna utan bolaget behåller en del av detta då nya investeringar uppstår vilka kräver mer kapital. 

Ett företags tillväxt kan inte bevaras utan att några investeringar genomförs.
27

 

 Det finns många olika sätt att räkna fram fritt kassaflöde men den mest vanligaste uträkningen görs på 

följande sätt:
28

 

+ Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 

- Skatt på rörelseresultat 

- Investeringar 

+ Avskrivningar 

+/- Förändring av rörelsekapital 

 

= Fritt Kassaflöde
 

Vilket även kan anges som:
29

 

FCF = EBIT  (1- TC) – g   Tillgångar 

3.4 Discounted Cash Flow 

Den mest vanligaste modellen vid företagsvärdering är diskonterade kassaflöde, ofta kallad för DCF-

modellen efter engelskan ” Discounted Cash Flow”. DCF- modellen utgår ifrån fria kassaflöden som 

bolaget har skapat under en vis period. Denna modell finns i olika varianter och används av alla på sitt 

eget sätt då den saknar en enhetlig standard.
30

Modellen går ut på att man räknar om och diskonterar 

alla framtida kassaflöden till nutid. Vid tillämpning av DCF- modellen, beräknas och bedöms alla 

framtida fria kassaflöden och risknivån på dessa, år för år. På så sätt får man ett mått på hur mycket 

dessa fria kassaflöden är värda idag och utifrån detta avgöra nuvärdet på aktier. 

Formeln för DCF- modellen kan illustreras som: 

    
           

 

          

 

   

 
          

                    
  

Nedan anges den ”Praktiska” formeln. Detta är en förenklad variant av formeln ovan vid DCF 

värdering och kommer senare att tillämpas i empirin:
31

 

 

V0 = 
    

        
 +  

    

         
   

    

         
  

    

         
   

    

         
   

           

                  
 

 

Man utgår från tre olika steg för att genomföra en DCF värdering: 
                                                           
27

 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T. ”Företagsvärdering med fundamental analys”, s 254-255. 
28

 Tolleryd, J & Frykman D ”Värdering av tillväxtföretag”, s 17. 
29

 Bertilsson Å, ” Kurskompendium i Finansiering”, (2011) s 49. 
30

 Hult M, ” Värdering av företag”, s 65.                             
31

 Bertilsson Å, ” Kurskompendium i Finansiering”, (2011) s 50.                                                                                                                           
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Fritt kassaflödet: 

Det första är att man utgår från det fria kassaflödet som beskrevs i föregående avsnitt. Vid beräkning 

av detta delas värdering av bolaget i två perioder, den explicita perioden som avser de närmast 

kommande åren för vilka det är möjligt att prognostisera kassaflöden. Till den här perioden beräknas 

kassaflöden för varje enskilt år. När man är klar med beräkningen av explicita perioden skall fria 

kassaflödet för den perioden efter explicita perioden beräknas. Den perioden kallas ”Horisontvärde” 

eller ”Terminalvärdet”.
32

 

 

Genomsnittlig kapitalkostnad: 

Efter beräkning av framtida kassaflöden för både explicitaperioden och terminalvärdet, skall dessa 

diskonteras till idag med hjälp av en diskonteringsränta.
33

 Den mest lämpligaste diskonteringsräntan är 

den genomsnittliga kapitalkostnaden eller WACC, eftersom det fria kassaflödet fördelas mellan 

aktieägare och finansiärer. 

 

Tillväxten: 

Många olika mått kan användas för att bedöma tillväxten. Dessa mått kan vara förändring i 

omsättning, eget kapital, vinst eller antal anställda beroende på från vilket perspektiv tillväxten skall 

mätas.
34

Oftast prognostiseras tillväxten för både explicitaperioden och för terminalvärdet. 

Beräkning av tillväxten kan anges enligt:
35

 

    
            

             
 

     

   

DCF modellen anses vara en populär modell och används av de flesta. En av anledningarna kan anses 

vara att modellen är teoretisk korrekt. Då modellen kräver förståelse av branschen bolaget verkar 

igenom, gör detta att värderaren upptäcker grundligt vilka faktorer som utvecklar och driver värdet i 

bolaget. Detta kan även ses som en fördel för att kunna lättare prognostisera framtiden. De värden på 

bolaget som presenteras stämmer bra med hur marknaden värderar bolaget.
36

 

Även DCF modellen har sina nackdelar. Den är tekniskt komplicerad och tidskrävande att genomföra. 

Den är lämpligare att tillämpa vid värdering av stora och mogna bolag med stabil tillväxt och med 

större balansräkningar, då information om dessa är lättare tillgängligt. Modellen kan inte anses vara 

lämpligt för yngre bolag med låg tillväxt. 

 

 

 

 

                                                           
32

 Tolleryd, J & Frykman D ”Värdering av tillväxtföretag”, s 30-32. 
33

 Tolleryd, J & Frykman D ”Värdering av tillväxtföretag”, s 35. 
34

 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T. ”Företagsvärdering med fundamental analys”, s 149. 
35

 Francis J, Taylor R, “Investments”, s 190.                              
36

 Tolleryd, J & Frykman D ”Värdering av tillväxtföretag”, s 28. 
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3.5 Economic Value Added 

En annan värderingsmetod är residualvinst eller Economic Value Added även kallad EVA-metoden 

som fokuserar på det värdeskapande som sker inom bolaget i form av residualvinst. Precis som med 

DCF metoden som har sitt ursprung i Free Cash Flow, har EVA metoden sitt ursprung i residualvinst 

eller ”Residual Income”. Denna värderingsmetod utgår också från en diskonteringsteknik som i DCF 

metoden.
 
Ordet residualvinst står för ”resterande” eller ”övervinst”.  

Residualvinsten är ett mått på den överavkastning som skapas utöver de bokförda tillgångarnas 

förväntade avkastning.
37  

Residualvinsten anger vad som återstår efter att hänsyn tagits till aktieägarnas avkastningskrav och det 

kapital som de har investerat i bolaget.
38

  

 

En gemensam likhet mellan EVA metoden och DCF metoden är att båda kan användas vid 

direktvärdering (aktievärdering) och indirekt värdering (företagsvärdering). 

Modellen för att kunna bestämma aktievärdet anges som: 

Va= BV0 + 
   

      
 + 

   

      
 
 + 

   

      
 
  ...→∞ 

Va = Aktievärde. 

Rs = Aktieägarnas avkastningskrav.  

BV0= Bokfört värde på eget kapital. 

RV= Förväntade framtida residualvinst till aktieägarna vid respektive period. 

∞= Evig tid. 

Där RV kan anges som:
39

 

RV= (ROE – Rs)   BV0 

ROE står för Return on Equity eller avkastning på eget kapital. 

RV kan även anges som:
40

 

RV= (EPS – Rs  BV0) 

Där EPS (Earning Per Share) motsvarar resultat eller vinst per aktie. 

I vissa fall när residualvisten inte antas vara för evigt, utan endast i ”T” antal år framöver, är det 

lämpligt att genomföra nuvärdesberäkning med en ”Nusummefaktor” som beaktar eventuell tillväxt:
41

 

Va= BV0 + 
   

          
      

      

       
  

 

                                                           
37

 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T. ”Företagsvärdering med fundamental analys”, s 50. 
38

 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T. ”Företagsvärdering med fundamental analys”, s 322. 
39

 Bertilsson Å, ” Kurskompendium i Finansiering” (2011) s 52. 
40

 Bertilsson Å, ” Kurskompendium i Finansiering” (2011) s 53. 
41

 Bertilsson Å, ” Kurskompendium i Finansiering” (2011) s 53. 
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Vid indirekt värdering eller företagsvärdering med EVA- metoden utgår man från att värdet på 

sysselsatt kapital (företagsvärdet) består av följande komponenter: 

 BV0 eller bokfört värde på tillgångar. 

 Nuvärdet av framtida residualvinster till företaget.
42

 

Modellen vid företagsvärdering enligt residualvisten anses som: 

 

Vf= BV0+ 
    

         
 + 

    

          
 + 

    

          
  ...→∞ 

Där EVA anges som:
43

  

 

EVA0=( Rtot   (1- TC) – WACC)   Tillgångar 

EVA metoden har kritiserats av många anhängare då den anses vara tidskrävande och komplicerad att 

genomföra. Den har även kritiserats då den har lite att erbjuda för budgetering då modellen fokuserar 

endast på aktuella resultat. 
44  

3.6 Dividend Discount Model 

Dividend Discount Model, även kallad DDM modellen, är en av de äldsta och mest konservativa 

modellerna som fortfarande används vid företag och aktievärdering. DDM metoden baseras på fakta 

och förväntningar om ett företags verksamhet. I denna modell används ofta Gordons klassiska modell 

för att konstatera det terminalvärdet.  

 

Dividend Discount modell är en metod för att värdera priset på en aktie genom att utgå från 

”förutspådda” utdelningar och diskontera dem tillbaka till nuvärde. DDM metoden är anpassad till 

bolag som faktiskt har utdelningar och fungerar inte för bolag som inte betalar några utdelningar.
45  

 

Som det framstår av namnet är utdelningarna det relevanta avkastningsmåttet vid aktievärdering enligt 

DDM metoden. I DDM används samma principer som i DCF modellen, med den skillnad att DDM 

modellen baseras på utdelningar och har aktieägarnas avkastningskrav som diskonteringsränta.  

Utdelningen är det enda kassaflödet som aktieägarna får från bolaget och denna har traditionellt 

använts för att beräkna värdet av ett företag.  

 

 

 

                                                           
42

 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T. ”Företagsvärdering med fundamental analys”, s 323. 
43

 Bertilsson Å, ” Kurskompendium i Finansiering”, (2012) s 53. 
44

 Hillier D, Ross S, Westerfield R, Jaffe J, Jordan B. “Corporate Finance”, s 339. 
45

 http://www.investopedia.com/terms/d/ddm.asp#axzz1i18iFtKZ 2011-12-31. 

http://www.investopedia.com/terms/d/ddm.asp#axzz1i18iFtKZ
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Man måste betona att det är en del av kassaflödet som delas ut och inte vinsten, företag väljer i de 

flesta fall att spara en del av vinsten för eventuella framtida investeringar. Eller så har företag som 

strategi att spara vinsten för att kunna öka framtida kassaflöden vilket i sin tur leder till varaktiga 

utdelningar till aktieägarna. 

 

Nedan anges formeln för hur uträkningen av DDM kan se ut med två tillväxttakter:
46

 

    
         

 

       

 

   

 
        

              
  

P0=Nuvärdet på aktien. 

Div0= Utdelning år 0. 

RS= Aktieägarnas avkastningskrav. 

g= Tillväxt. 

N= Antal år med tillväxten g1  

En förenklad modell av formeln som senare kommer att användas i empirin kan anges som: 

P0 = 
    

      
 +  

    

       
   

    

       
  

    

       
   

    

       
   

           

              
 

 

 

Precis som tidigare, visar formeln två olika perioder. Första perioden kallas för explicita perioden och 

antas här pågå i fem år. Vanligt är en antagande på 5 till 10 år. 

Dessa diskonteras sedan till dagens värde med hjälp av en diskonteringsränta som i detta fall, när det 

gäller utdelningar, är aktieägarnas avkastningskrav. Den andra delen är kallad för terminalvärdet med 

en konstant tillväxt. Gordons modell blir här aktuell d v s: 

PN= DN   (1+g2) / (RS-g2) 

 

Den explicita perioden och terminalvärdet diskonteras sedan till nuvärdet. DDM metoden har 

kritiserats för bland annat att den inte fungerar på mindre företag. Modellen kräver stabila och mogna 

företag med relativt låg tillväxt i vinster, företag med stabil kapitalstruktur som betalar oavbrutna 

utdelningar. 

 

 

 

 

                                                           
46

Francis J, Taylor R, “Investments”, s 190. 
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3.7 Teoretisk syntes:
 

Inom den teoretiska syntesen kommer en jämförelse av de utvalda teorierna att ske. Där kommer även 

några viktiga områden av dessa teorier att diskuteras och visa på vilket sätt kan dessa bidra till 

undersökningen. Teorier kan tolkas som lämpliga verktyg och bidrar till att med 

problemformuleringen som grund, göra en konkret och begriplig analys.  

Den gemensamma egenskapen mellan teorierna, DCF, EVA och DDM är att alla baseras på framtida 

antaganden och ett viktigt område som berör alla dessa är tillväxten. Att kunna komma fram till en rätt 

prognos om framtiden är av stor betydelse för en trovärdig värdering. 

 

Andra viktiga områden som berörs av dessa teorier är CAPM och WACC. CAPM används i alla dessa 

och avgör aktieägarnas avkastningskrav. DCF och EVA metoderna är enormt känsliga vid förändring 

av diskonteringsräntor och tillväxten. Den minsta förändring av dessa variabler påverkar värdet på 

bolagets aktier. 

 

CAPM kommer att tillämpas i DDM metoden som diskonteringsränta. Den bidrar med att kunna 

diskontera framtida värden till nuvärdet. 

Den genomsnittliga kapitalkostnaden eller WACC innehåller samma funktioner som CAPM men med 

den skillnaden att den behandlar både aktieägarnas och långivarnas avkastningskrav. CAPM och 

WACC i sin tur innehåller många ingredienser som tidigare diskuterades och kommer att beräknas 

senare i uppsatsen. 
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3.8 Tidigare forskning: 

 

Företags- och aktievärdering är centrala områden inom företagsekonomiska ämnen och finansiering. 

Dessa ämnen har behandlats i många litteraturer, artiklar och uppsatser och det som behandlas i denna 

undersökning är i sig inget nytt.  

 

Nedan beskrivs några av de utvalda litteraturer och artiklar som har varit effektiva redskap inom denna 

studie.  

 

Boken ”Företagsvärdering” av Nilsson H, Isaksson A, Martikainen, behandlar företag och 

aktievärdering utifrån fundamentalanalys. Boken är anpassad till företagsekonomiska ämnen. Eftersom 

den fundamentala analysen är en viktig grund för undersökning inom denna studie, anses denna bok 

bidra med bra föreställningar och åsikter och vara ett effektivt verktyg för att kunna utvärdera aktierna 

och genomföra studien.  

 

En annan relevant bok som används i denna studie är ” värdering av tillväxtföretag ” av Tolleryd J 

och Frykman D. Boken behandlar bland annat hur värdering av företaget enligt DCF modellen går till. 

Bland många artiklar har några valts som har en direkt koppling till teorierna som undersöks i denna 

uppsats.  

 

Ben McClure i sin artikel” Talking stock of Discounted Cash Flow”
47

 beskriver det diskonterade 

kassaflödet som ett viktigt verktyg för analytikernas förfogande, även om metoden utgår för det mesta 

från ”förutspådda” framtida kassaflöden. I artikeln diskuteras att förändringar i den långsiktiga 

tillväxttakten har den största påverkan på aktiepriset.  

 

I en annan artikel ”Digging into the Dividend Discount Model”
48

 diskuterar Ben McClure DDM 

modellen som ett tillvägagångssätt vilket anger det ”sanna” värdet av bolaget utifrån dess aktier. 

 

En annan relevant artikel är ” A Financial and Economic Approach to Valuation”
49

 av Xavier Adserá 

och Pere Vinolas. I artikeln undersöks tre olika värderingsmodeller, två av dessa är nämligen DCF 

modellen och Eva modellen. I artikeln tillämpas värderingsmodellerna på samma bolag och 

utvärderas. Författarna kommer fram till den slutsatsen att då dessa modeller är matematisk likvärdiga, 

så leder dem också till samma resultat när dessa tillämpas på samma bolag. 

Den här artikeln ger en annan viktig grund till denna studie då den berör två huvudsakliga 

värderingsmodeller som undersöks i uppsatsen. Dessa värderingsmodeller kommer att tillämpas på 

samma bolag i empirin för att kunna jämföra om det leder till likvärdigt resultat.  

 

 

 

                                                           
47 http://www.investopedia.com/articles/03/011403.asp#axzz1hO3bTB2A 2011-12-31. 

48 http://www.investopedia.com/articles/fundamental/04/041404.asp#axzz1jk2p06zD 2011-12-30. 

49 http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/stable/pdfplus/4480468.pdf 2012-01-02. 
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4. Empiri 

 

Detta avsnitt börjar med en kort presentation om respektive bolag med fokus på aktier, senare 

redovisas hur olika värderingsteorier tillämpas för utvärdering av respektive bolag och aktier.  

 

 

4.1 Hennes & Mauritz: 

H & M är ett svenskt börsnoterat bolag med en marknadsandel över hela världen. Dess omsättning var 

drygt 126 miljarder kronor år 2010. Antal butiker uppgick till 2206 varav 168 butiker finns i Sverige 

den 30 november 2010. Koncernen öppnade 243 butiker under räkenskapsåret.
50 

Medelantalet anställda i koncernen, omräknad till heltidstjänster, uppgick till 59 440 varav 79 procent 

kvinnor och 21 procent män. H & Ms affärsidé är att ”erbjuda mode och kvalité till bästa pris”. 

Under juni 2010 genomförde H & M en aktiesplit 2:1 där varje aktie delades upp i två aktier av samma 

slag. Det totala antalet aktier i H & M efter genomförd aktiesplit uppgår till ca 1 655 072 000 varav 

194 400 000 A- aktier med tio rösträtter per aktie och 1 460 672 000 B- aktier med en röst per aktie. A 

aktien är inte noterad men B aktien är noterad på Stockholmsbörsen, NAZDAQ OMX Stockholm AB. 

Resultat per aktie har i årsredovisningen beräknats i enlighet med det nya antalet aktier efter 

aktiespliten.
51 

4.2 Scania: 

Scania AB är ett svenskt börsnoterat bolag som grundades 1891. Scania ägs till största delen av tyska 

Volkswagen AG som innehar 45,66 procent av Scanias aktier och har en rösträtt på 70,94 procent.
52

 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar men förutom dessa tillverkar 

Scania även industri och marinmotorer. Produktionen av dessa sker i Sverige, Frankrike, 

Nederländerna, Argentina, Brasilien, Polen och Ryssland. Scania är verksamt i ungefär 100 länder och 

dess anställda år 2010 var ca 35 514.  

Scania är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan den 1 april 1996. Aktiekapitalet är fördelat på 

400 miljoner A- aktier och 400 miljoner B-aktier där varje A-aktie representerar en röst och varje B-

aktie representerar en tiondels röst. I övrigt finns inga skillnader mellan aktieslagen. Omsättning i 

Scanias B- aktier var i genomsnitt 1 224 300 per dag under 2010.
53

 

Antal aktieägare i Scania vid utgången av 2010 var cirka 121 038. Utdelningen per aktie uppgick till 5 

kr vilket motsvarade 44 procent av årets nettovinst. De senaste fem åren har i genomsnitt 47 procent 

av vinsten delats ut till aktieägarna.
54

   

 
                                                           
50

 Årsredovisning ”H & M” (2010) s 4. 
51

 Årsredovisning ”H & M” (2010) s 6. 
52

 Årsredovisning ”Scania” (2010) s 50. 
53

 Årsredovisning ”Scania” (2010) s 5-6. 
54

 Årsredovisning ”Scania” (2010) s 50. 
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4.3 Electrolux: 

Electrolux grundades 1919 och är en av världens största tillverkare av hushållsprodukter med en 

marknadsandel över hela världen. Electrolux tillverkar bland annat dammsugare och vitvaror. 

Försäljningen uppgår till mer än 40 miljoner produkter per år till kunder i 150 länder. Koncernens 

nettoomsättning uppgick till 106 326 MKR år 2010. Antalet anställda uppgår till 52 000.
55

 

Electrolux aktien har varit noterad på den svenska börsen (Nasdaq OMX Stockholm) i 80 år.
56  

Ägarstrukturen i Electrolux är fördelad på Investor AB som är de största ägarna med cirka 13,6 % av 

aktiekapitalet och en rösträtt på 29,9 %. Av det totala aktiekapitalet per den 31 december 2010 ägdes 

cirka 66 procent av svenska institutioner och svenska fonder.
57

 Svenska privatpersoner ägde vid årets 

slut cirka 9%. 

Utdelning per aktie uppgick till 6,50 kronor år 2010, detta motsvarade 40 % av periodens resultat. 

Koncernens riktlinje är att utdelningen ska motsvara minst 30 % av årets resultat. Electrolux har under 

ett antal år haft betydligt högre utdelningsnivå än 30 procent.
58

 

Enligt konvertering av aktier som skedde den 1 januari 2010, har ägare av A-aktier rätt till att 

omvandla dessa till B-aktier. Detta innebär i sin tur en totalminskning av bolagets röster.
59 

På uppdrag av aktieägare konverterades 439 150 A-aktier till B-aktier i januari 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55

 Årsredovisning ”Electrolux” 2010, s 76-77. 
56

 Årsredovisning ”Electrolux” 2010, s 62. 
57

 Årsredovisning ”Electrolux” 2010, s 68. 
58

 Årsredovisning ”Electrolux” 2010, s 64. 
59

 Årsredovisning ”Electrolux” 2010, s 64. 

 



Kandidatuppsats 
Företagsekonomi  Södertörns Högskola 

25 
 

4.4 Olika villkor och antaganden inför värdeberäkningar: 

Innan en presentation av utvärderingar göras, är det viktigt att i förväg upplysa några förutsättningar 

och antaganden som krävs inom olika delar av värderingsmetoderna. Det kommer även några viktiga 

begrepp som har en direkt koppling inom dessa värderingsmetoder att beskrivas. Detta för att inga 

oklarheter kring utvärderingar ska uppstå. 

 EBIT står för Earning Before Interest and Taxes, vilket är rörelseresultatet före räntor och 

skatt. 

 Räntabilitet på total kapital eller Rtot är rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av 

genomsnittlig balansomslutning.
60

 

 Den riskfria räntan (Rf ) motsvaras av en 360- dagars STIBOR ränta. Det brukar pendla mellan 

3 % - 5 %. Det som används i denna studie är 3 % vilket är räntan på en 360- dagars STIBOR 

ränta.
 61

 

 

 För att kunna härleda marknadens förväntade riskpremie, har hänsyn tagits efter 

rekommendationer enligt Stockholmsbörsen (geometriska) riskpremien
62

 på 5 % vilket det 

gäller även för den amerikanska (geometriska) riskpremien på 5 %.
63

 

 

 För att kunna härleda beta värdet så valdes i denna uppsats att fokusera på B-aktier från 

respektive bolag. Beta värden har tagits fram från tidningen Dagens Industri. 

 

 Bolagsskatten kommer att beräknas genom att dividera den betalda skatten med betald skatt 

plus årets resultat. Betald skatt /( betald skatt + Årets resultat). 

 

 För att kunna bedöma tillväxten kommer värderingsperioden att delas in i två delar, den 

explicita perioden som i denna studie motsvarar en period upp till fem år, därefter en konstant 

tillväxt som fortsätter i oändlig tid. Bedömning av tillväxten kan variera från bolag till bolag 

och detta kommer att bedömas via omsättningstillväxten eller det egna kapitalet per aktie. 

Antagandet som görs är beroende på typ av bolag. 

 För härledning av terminalvärdet kommer, Gordons modell att tillämpas. 

 B står för marknadsvärdet på skulder som består av totala skulder, långfristiga och kortfristiga 

skulder från balansräkningen. 

 S står för marknadsvärdet på aktierna. Detta härleds i denna studie genom att multiplicera P/B 

talet med det egna kapitalet. 

 Kostnad för lånat kapital kommer att härledas genom följande formel:   

räntekostnader/ (skulder /(1+g) ). 

 P/B eller kurs genom eget kapital per aktie. Används som mått för bolagets ”Target” vad 

gäller kapitalstrukturen på lång sikt vid beräkningen av WACC. 

 

 WACC anger bolagets kapitalkostnad (genomsnittliga). 

 

                                                           
60

 Sveriges Finansanalytikernas Förening, ”Finansanalytikernas rekommendationer”, s 26. 
61

 Bertilsson Å, ” Kurskompendium i Finansiering”, (2012) s 48. 
62

 Dimson E, Marsh P, Staunton M “Triumph Of The Optimists”, s 289 
63

 Roger J. Grabowski, ASA,” Equity Risk Premium: What is the Current Evidence?” s 2. 
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4.5 Värdeberäkning för Scania: 

4.5.1 Scania: DCF- modellen 

Nedan beskrivs hur värdering av Scania och dess aktier enligt DCF- modellen går till, beräkningen 

kommer att delas in i 4 olika steg. 

 

Steg1: 

 

Det första steget är att beräkna tillväxttakten vilket kan räknas fram genom att använda 

omsättningstillväxten eller tillväxten på det egna kapitalet per aktie. I den här studien så väljs 

tillväxttakten på det egna kapitalet per aktie, då detta ger högre tillväxt än nettoomsättningen. 

Tidsramen baseras på en period från 2005-2010. 

g =  
    

    
 
     

-1= 4,8 % 

 

Steg 2: 

 

Rs eller aktieägarnas avkastningskrav: 

 Riskfri ränta, 3 %. 

 Marknadens riskpremie, 5 %. 

 β, 1,25. 

Rs = 3%+5% 1,25= 9,25 % 

 

Steg 3: 

 

WACC eller den genomsnittliga kapitalkostnaden: 

 P/B talet eller Börskurs/ EK är 154,70/37,5= 4. 

 S blir 30 036  4= 120 144 MSEK.     

 B = 68 393 MSEK 

 S+B= Företagets totala kapital, 188 537  

 TC= 22 %. 

 RS= 9,25 %.  

 RB= räntekostnader/ (skulder /1+g) → 1976/ (68 393/1,048)= 3,0 % 

 

RWACC = 
       

       
   9, 25%+ 

      

       
     3, 0 %   (1 – 0, 22) = 6,7 % 

 



Kandidatuppsats 
Företagsekonomi  Södertörns Högskola 

27 
 

Steg 4: 

I detta steg härleds det fria kassaflödet eller FCF för år 0 enligt formeln nedan. I tabellen nedan visas 

hur FCF växer för varje år. Den grå markerade ytan är prognostiden och antagandet är att FCF 

kommer att växa med en konstant tillväxttakt på 4,8 % de närmaste fem åren, därefter avtar tillväxten 

i terminalvärdet till 2,7 %. FCF1 kan räknas fram genom att multiplicera FCF0 med 1+ 0,048. 

 

FCF0 = EBIT0   (1- TC) – g   tillgångar  

FCF0= 12 746   (1- 0,22) – 0,048  98 429= 5 217,29 mkr 

FCF1= 5 217,29   1,048= 5 467,72 mkr 

 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Free Cash Flow FCF0 FCF1 FCF2 FCF3 FCF4 FCF5 

FCF/ Year 5 217,29 5 467,72 5 730,17 6 005,22 6 293,47 6 595,56 

 

Varje års fria kassaflöde inom prognos tiden det vill säga fem nästkommande åren, diskonteras med 

WACC. I nästa steg räknas terminalvärdet fram med hjälp av en konstant tillväxt. Därefter summeras 

diskonterade kassaflöden från både den explicita perioden och horisontperioden eller terminalvärdet 

till nutid vilket ger värdet på Scania. Därefter drar man av bruttoskulderna och dividerar differensen 

med antalet aktier i bolaget. 

 

V0= 
        

       
 + 

        

        
 + 

        

        
 + 

        

        
 + 

        

        
 + 

                 

                      
 = 

V0 = 5 124,39 + 5 033,14 + 4 943,51 + 4 855,48 + 4 769,02 + 122 444,70= 

 

  P0= (147 170,24 – 68 393) /800= 98,50 kr/ aktie. 

 

 

Värdet per aktie blir 98,50 vilket är från år 2010 och om detta multipliceras med (1+ g1)
2
 får man 

värdet för aktien idag (2011) enligt nedan: 

98,50   1,048
2
= 108 kr. 
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4.5.2 Scania: EVA-modellen 

Värderingen enligt Residualvinst modellen är mindre tidskrävande då både tillväxten och den 

genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) vilket innehåller många ingredienser har redan räknats 

fram. Precis som med värdering enligt DCF modellen, kommer beräkningen att genomföras stegvis. 

 

Steg 1: 

Eftersom undersökningen i denna studie baseras på att värdera aktier utifrån företagsvärderings 

modeller, kommer beräkningen av EVA att härledas och inte RV eller Residualvinst vilket gäller vid 

direktvärdering eller aktievärdering. 

Första steget är att räkna fram EVA (Economic Value Added) och antagandet här är att EVA växer 

med en konstant tillväxttakt på 4,8 % dem närmast 5 åren, precis som med FCF i DCF- modellen. 

Beräkning av EVA kräver följande data: 

 Rtot eller räntabilitet på totalkapital räknas fram genom följande formel: 

 

Rtot= 
                                                 

                
 

                

             
=14,1% 

Steg 2: 

Andra steget är att Räkna fram EVA0 enligt följande formel: 

EVA0= ( Rtot.   (1- TC) – WACC)  tillgångar 

                                              

Precis som i FCF kommer EVA att öka med 4,8 %. 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Economic Value Added EVA0 EVA1 EVA2 EVA3 EVA4 EVA5 

EVA/ Year 4 230,48 4 433,54 4 646,35 4 869,38 5 103,11 5 348,06 

 

V0= 98 429+ 
        

       
 + 

        

        
 + 

        

        
 +

        

        
 + 

        

        
 =118 477,9 mkr 

P0= (118 477,91- 68 393)/800 = 63 kr  

 

Nuläget ger: 63 1,048
2
= 69 kr/aktie 

Nusummefaktor för 5 år beräknas och diskonteras till nutid vilket ger ett värde på 20 048,91, därefter 

summers dessa med tillgångar och sedan drar man av bruttoskulderna. Det resterande beloppet 

divideras sedan med antal aktier. Priset per aktie multipliceras sedan med (1+ g)
2
 eller 1,048

2
 för att få 

värdet på aktien idag, år 2011. 
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4.5.3 Scania: DDM- Modellen 

Nedan kommer en värdeberäkning av Scania med fokus på dess utdelningar göras. Precis som tidigare 

är uppskattningen på tillväxten de fem nästkommande åren (2011- 2015), 4,8 % därefter avtar 

tillväxten till 2,7 % i terminalvärdet. I den här beräkningen används aktieägarnas avkastningskrav (RS) 

och inte den genomsnittliga kapitalkostnaden, (WACC). 

Steg 1: 

Utdelningen år 2010 eller Div0 ligger på 5 kr. Detta multipliceras sedan med 1,048 för att få fram Div1. 

 

 Div1= 5  1,048= 5,24 kr.  

 RS= 9,25 %. 

 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dividend Discount Model Div0 Div1 Div2 Div3 Div4 Div5 

Div/ Year 5 5,24 5,49 5,76 6,03 6,32 

 

Steg 2: 

Utdelningar ökar med 4,8 % per år och diskonteras sedan med RS, därefter summeras dessa 

tillsammans med terminalvärdet vilket ger priset per aktie. Om man därefter multiplicerar priset med 

(1+g)
2
 får man värdet på aktien idag.   

 

P0= 
    

        
 + 

    

         
 + 

    

         
 + 

    

         
 + 

    

         
 + 

             

                         
 = 

P0= 4,80+ 4,60 + 4,42 + 4,23 + 4,06 +63,67= 85,78 kr/ aktie 

S0= 85,78  800,00= 68,624 mkr. 

 

Beräkningarna sammanfattas enligt tabellen nedan med fokus på aktuell börskurs, 102,1 kr.
64 

 

Pris/ aktie idag (2011) DCF- modellen Eva- modellen DDM- modellen 

102,1
 108 69 85,78 

 

 

                                                           
64

 http://borsdata.se/bolag/scania/aktiekurs 2011-12-24. 

http://borsdata.se/bolag/scania/aktiekurs%202011-12-24
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4.6 Värdeberäkning för Electrolux: 

4.6.1 Electrolux: DCF- Modellen 

Nedan redovisas värdeberäkning av Electrolux och dess aktier i 4 olika steg enligt samma principer 

som i fallet med Scania. 

 Steg1: 

I fallet med Electrolux väljs att fastställa tillväxttakten baserad på 10 års tid och inte på 5 års tid då det 

senare ger en relativt lägre tillväxt. Observera att i det här fallet väljer jag att utgå från tillväxten på 

nettoomsättningen. Tidsramen för att kunna härleda tillväxten har delats in i 2 perioder:  

 Period 1 baseras på 2000-2005 och ger en tillväxtfaktor på 129 467/ 124 493 = 1,03997. 

 period 2 baseras på 2005-2010 och ger en tillväxtfaktor på 106 326/100 701= 1,05586. 

Under en 10 års period ger detta en årlig tillväxt på: 

1,05 586  1,03997= 1,098     

1,098
( 1/10)

 -1= 0,94 %  

Antagandet som har gjorts här är att tillväxten dem 5 nästkommande åren från 2011- 2015, kommer att 

vara g1 = 0,94 % därefter i terminalvärdet kommer denna att stiga till g2= 1,5 %. 

 

Steg 2: 

Rs eller aktieägarnas avkastningskrav ges enligt CAPM som: 

 Riskfri ränta, 3 %. 

 Marknadens riskpremie, 5 %. 

 β, 1,17. 

Rs = 3%+5% 1,17= 8,85 % 

 

Steg 3: 

WACC eller den genomsnittliga kapitalkostnaden: 

 P/B talet eller Börskurs/ EK är 191,00/72 = 3. 

 S blir då 20 613. 3= 61 839 MSEK.     

 B = 52 908 MSEK  

 TC= 24,8 %. 

 RS= 8,85 %.  

 RB= räntekostnader/ (skulder /1+g) → 456/ (52 908/1,0094)= 0,9 % 

 

RWACC = 
      

       
   8, 85 % +  

      

       
     0, 9 %   (1 – 0,248) = 5, 1 % 
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Steg 4: 

Precis som i fallet med Scania delas framtida kassaflöden in i två perioder. Antagandet är att FCF 

växer med 0,94 % de 5 nästkommande åren därefter med 1,5 %. Motiveringen till att tillväxten 0,94% 

är ovanligt låg. Först räknas FCF0 fram enligt nedan, därefter multipliceras den med 1+ 0,094 för att 

ge FCF1. 

 

FCF0 = EBIT0   (1- TC) – g  tillgångar = 

FCF0= 5 430   (1- 0,248) – 0,0094   73 521= 3 392,27 mkr 

FCF1= 3 392,27  1,0094= 3 424,16 

 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Free Cash Flow FCF0 FCF 1 FCF2 FCF3 FCF4 FCF5 

FCF/ Year 3 392,27 3 424,16 3 456,34 3 488,83 3 521,63 3 554,73 

 

 

Fria kassaflöden för fem nästkommande år, diskonteras med WACC. I nästa steg räknas fram 

terminalvärdet med hjälp av en konstant tillväxt. Därefter summeras diskonterade kassaflöden från 

2011-2015 eller explicita perioden och terminalvärdet till nutid och därmed erhållit totala värdet på 

bolaget som motsvarar 93 204,54  MSEK. Efter avdrag för bruttoskulder och division med antalet 

aktier, erhåller vi värdet per aktie, 142 kr. 

 Multiplicerat med (1+ 0,094)
2
 ger ett nytt värde på 145 kr vilket gäller för år 2011. 

 

V0= 
        

       
 + 

        

        
 + 

        

        
 + 

        

        
 + 

        

        
 + 

                 

                      
  

 

=3 258,00 + 3 129,04 + 3 005,19 + 2 886,24 + 2 771,10 + 78 154,97=93 204,54 mkr 

P0=(93 204,54- 52 908) /284,6= 142 kr 

Och i nuläget: 142 1,0094
2
=145 kr 
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4.6.2  Electrolux: EVA- modellen 

Här presenteras värderingen i enlighet med residualvinst modellen. Tillväxtantagandet för EVA är som 

ovan konstant tillväxt på 0,94 % för varje år. Som tidigare nämndes använder denna modell, den 

genomsnittliga kapitalkostnaden, WACC (5,1 %) för att kunna diskontera framtida EVA till 

nutid. 

 

Steg 1: 

Första steget är att räkna fram räntabiliteten på total kapital eller Rtot. 

 Rtot eller räntabilitet på totalkapital räknas fram genom följande formel: 

 

Rtot= 
                                                 

                
 

           

              
=7,9 % 

 

Steg 2: 

Andra steget är att Räkna fram EVA för år noll eller EVA0 vilket räknas fram enligt följande formel: 

EVA0= (Rtot   (1- TC) – WACC)  tillgångar 

                                              mkr 

EVA1= 618,165   1,0094= 623,975mkr 

Tabellen nedan visar hur EVA ökar för varje år med 0,94 %. 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Economic Value Added EVA0 EVA1 EVA2 EVA3 EVA4 EVA5 

EVA/ Year 618,165 623,976 629,841 635,762 641,738 647,770 

 

Sedan diskonteras olika värden för dem fem nästkommande åren och det summan som fås fram 

adderas sedan med antalet tillgångar i bolaget. Precis som DCF modellen, minskas bruttoskulderna 

från detta värde och därefter divideras differensen med antalet aktier för att få fram priset på aktien 

vilket är 82 kr. Detta värde multipliceras sedan med (1+ 0,0094)
2 
för att få fram värdet på aktien år 

2011. 

V0= 73 521+ 
       

       
 + 

       

        
 + 

       

        
 +

       

        
 + 

       

        
  

= 73 521+ 593,697+ 570,198+ 547,630+ 525,953+ 505,135=76 263,6 mkr 

P0=(76 263,6 – 52 908) / 284,6= 82 kr 

Nuläget: 82.1,0094
2
= 84 kr/aktie. 
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4.6.3 Electrolux: DDM- modellen 

Här visas värderingen enligt DDM modellen. Prognostiden kommer att delas in två perioder. Explicita 

som motsvarar de fem kommande åren och därefter konstant tillväxt. Antagandet är att utdelningar 

ökar med 0,94 % per år och diskonteras med RS. I terminalvärdet antas att tillväxten stiger marginellt 

till 1,5 %. Därefter summeras dessa och då har priset per aktie räknats fram. Om man senare 

multiplicerar det priset med (1+g)
2
 får man värdet på aktien idag.  Genom att multiplicera detta med 

antalet aktier har man erhållit aktievärdet. 

 

Steg 1: 

RS=8,85 % 

Div0= 6,50 kr 

Div1=6, 50.1, 0094= 6, 56 kr 

Enligt tabellen nedan, Div1 antas växa med en tillväxt på 0,94 % varje år fram till 2015. 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dividend Discount Model Div0 Div1 Div2 Div3 Div4 Div5 

Div/ Year 6,50 6,56 6,62 6,69 6,75 6,81 

 

Steg 2: 

P0= 
    

        
 + 

    

         
 + 

    

         
 + 

    

         
 + 

    

         
 + 

             

                         
 = 

P0= 6, 03+ 5, 59 + 5, 19+ 4, 81 + 4, 46 + 61, 54= 88kr 

88  1, 0094= 89kr/aktie idag (2011) 

S0= 89  284,6= 24 937,71mkr 

 

 

Beräkningarna sammanfattas enligt tabellen nedan med fokus på aktuell börskurs, 111,7 kr.
65 

 

Pris/ aktie idag (2011) DCF- modellen Eva- modellen DDM- modellen 

111,7
 

143 84 89 

 

                                                           
65

 http://borsdata.se/bolag/electrolux/aktiekurs 2011-12-24. 

http://borsdata.se/bolag/electrolux/aktiekurs
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4.7 Värdeberäkning för H & M 

4.7.1 H & M: DCF- Modellen  

 

Steg 1: 

Beräkningen av tillväxten för H & M väljs här från 2006-2010, då bolaget har ganska stabil 

omsättningstillväxt. Antagandet här är att tidsramen 2010 -2015 kommer växa med en stabiltillväxt på 

12,2 % därefter i terminalvärdet avtar detta till 6 %.  

g =  
       

      
 
     

-1= 12,2 % 

Steg 2: 

Innan beräkning av genomsnittlig kapitalkostnad för H & M börjas, måste några antaganden 

förtydligas. Det första är att beta värdet höjs från 0,8 till 0,9, det samma gäller för riskpremien vilket 

höjs från 5 % till 8 %.  

Syftet bakom detta är att uppnå ett förhöjt avkastningskrav för aktieägarna vilket i sin tur höjer det 

genomsnittliga kapitalkostnaden för bolaget. Motiveringen är att uppnå en genomsnittlig 

kapitalkostnad som överstiger tillväxttakten i terminalvärdet. 

 

Rs eller aktieägarnas avkastningskrav: 

 Riskfri ränta, 3 %. 

 Marknadens riskpremie, 8 %. 

 β, 0,9. 

Rs = 3%+8%  0,9= 10,2 % 

 

Steg 3: 

WACC eller den genomsnittliga kapitalkostnaden: 

 P/B talet eller Börskurs/ EK är 234,40/ 26,69= 9. 

 S blir då 44 172. 4= 397 548 MSEK.     

 B = 15 010 MSEK  

 TC= 23 %. 

 RS= 10,2%.  

 RB= räntekostnader/ (skulder /1+g) → 7/ (15 010/1,122)= 0,0522 % 

 

RWACC = 
       

       
   10,2%+ 

      

       
     0, 0522 %   ( 1 – 0,23) = 9,83 % 
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Steg 4: 

Det fria kassaflödet växer med 12,2 % de 5 nästkommande åren. Grå markerade ytan i tabellen nedan 

är prognostiden. 

 

FCF0= 24 659   (1-0, 23) -0,122  59 182= 11 767, 2 mkr 

FCF1= 11 767, 2  1,122= 13 202, 80 mkr 

 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Free Cash Flow FCF0 FCF1 FCF2 FCF3 FCF4 FCF5 

FCF/ Year 11 767,2 13 202,80 14 813,54 16 620,79 18 648,53 20 923,65 

 

Man diskonterar varje års fria kassaflöde med 0,0983 %. Diskonterade kassaflöden från perioden 

2011- 2015 adderas med terminalvärdet. Från den summan dras bruttoskulderna av och skillnaden 

divideras med antal aktier för att erhålla aktievärdet. 

 

 

V0= 
         

        
 + 

         

         
 + 

         

         
 + 

         

         
 + 

         

         
 + 

                 

                       
 = 

 

V0= 12 021, 12 + 12 280, 53 + 12 545, 52 + 12 816, 24 + 13 092, 80 + 362 359, 4737= 

=425 115,6837 mkr 

 

P0=(425 115, 6837 – 15 010) / 1655, 072= 247,79 kr 

Dito för 2011: 247, 79 1,122
2
= 312 kr/aktie. 

 

 

Genom att multiplicera priset på aktien för 2010 med 1,122 får man fram nuvärdet på aktien 2011 

312kr.  
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4.7.2 H & M: EVA- modellen 

Nu presenteras värderingen i enlighet med Residualvinst modellen med en konstant tillväxt på 12,2 %. 

Steg 1: 

Första steget är att räkna fram räntabilitet på total kapital eller Rtot. 

 Rtot eller räntabilitet på totalkapital räknas fram genom följande formel: 

 

Rtot= 
                                                 

                
 

             

             
=47,4 % 

 

Steg 2: 

Andra steget är att Räkna fram EVA0 enligt följande formel: 

 

EVA0= (Rtot   (1- TC) – WACC)   tillgångar 

                                                mkr 

EVA1=15 782,66   1,122= 17 708,14mkr 

 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Economic Value Added EVA0 EVA1 EVA2 EVA3 EVA4 EVA5 

EVA/ Year 15 782,66 17 708,14 19 868,54 22 292,50 25 012,18 28 063,67 

 

V0= 59 182+ 
         

        
 + 

         

         
 + 

         

         
 +

         

         
 + 

         

         
  

= 59 182+16 123,23+16 471,15+16 826,58+17 189,67+17 560,60 

=143 353,23 mkr 

P0=(143 353,23-15 010)/1655,072= 78 

 

78 1,122
2
= 98 kr/aktie. 
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4.7.3 H & M: DDM- modellen. 

Precis som i fallet med tidigare bolag, är antagandet här att utdelningarna ökar med en konstant 

tillväxt på 12,2 % de fem nästkommande åren.  I terminalvärdet avtar tillväxten till 6 %. 

Därefter diskonteras varje års utdelning med RS. Nuvärdena av utdelningarna tillsammans med 

terminalvärdet ger värdet på aktier år 0. 

RS= 10,2 % 

Div0= 9,50 kr 

Div1= 9, 50  1,122= 10, 66 kr  

 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dividend Discount Model Div0 Div1 Div2 Div3 Div4 Div5 

Div/ Year 9,50 10,66 11,96 13,42 15,06 16,89 

 

 

P0= 
     

       
 + 

     

        
 + 

     

        
 + 

     

        
 + 

     

        
 + 

             

                      
 = 

P0=9, 67 + 9, 85 + 10, 03 + 10, 21 + 10, 39 + 262,30= 312,45 kr 

 

Aktie priset för år 0 multipliceras sedan med 1,122 
2 
för att få värdet per aktie idag, år 2011 enligt 

nedan: 

312, 45  1,122
2
=393 kr 

 

Beräkningarna sammanfattas enligt tabellen nedan med fokus på aktuell börskurs, 219,1 kr.
66 

 

Pris/ aktie idag (2011) DCF- modellen Eva- modellen DDM- modellen 

219,1 312 98 393 

 

 

                                                           
66

 http://borsdata.se/bolag/hennes-mauritz/aktiekurs 2011-12-24. 

http://borsdata.se/bolag/hennes-mauritz/aktiekurs
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5. Analys: 

I detta avsnitt analyseras olika värderingsmetoder inom avkastningsvärdering och metodernas 

tillförlitlighet med ovanstående empiriska undersökningen som utgångspunkt. Även en jämförelse 

mellan slutsatserna i uppsatsen och tidigare forskning kring värderingsmetoder tas upp här. 

 

5.1 DCF- Modellen: 

DCF modellen är den mest populära bland finansanalytiker. Enligt vad som framgick av den empiriska 

undersökningen, krävs omfattande bearbetningar med data för att slutföra värderingen enligt metoden. 

För att nuvärdesberäkna framtida kassaflöden behövds den genomsnittliga kapitalkostnaden vilket i 

sin tur kräver informationer om bolagets målsättning angående kapitalstruktur och återinvesteringar. 

De bolag som har undersökts är börsnoterade, vilket lättare har möjliggjort att nå information via 

respektive bolags databas och årsredovisning. Att vara noggrann med prognoser var en annan faktor 

som bör poängteras, då modellen är känslig för olika prognosbedömningar. För vissa bolag har det 

varit tidskrävande och svårt att göra exakta prognoser. En felaktig prognosbedömning kan lätt leda till 

avvikande värderingar 

Eftersom DCF modellen baseras på framtida kassaflöden och att beräkningar av dessa i sin tur är 

väldigt tidskrävande, har jag försökt att utgå från en mer enkel variant av formeln för att beräkna det 

fria kassaflödet. Att dela in prognosen i två perioder gav bättre värden än att exempelvis använda 

endast en tillväxttakt. Enligt ovanstående resonemang, kan dessa slutsatser gällande DCF modellen 

dras: 

 Modellen är tidskrävande att genomföra. 

 Att dela in prognostiden i flera delperioder, ger mer realistiska värderingar. 

 DCF- Modellen kräver en exakt och säker prognos, i annat fall kan den leda till kraftigt 

avvikande värderingar. 

 

5.2 EVA- Modellen 

EVA metoden är ett ekonomiskt lönsamhetsmått som används av analytikerna vid värdering. Denna 

modell fokuserar på den vänstra delen av balansräkningen och den grundläggande principen i 

modellen är att företagets värde är skillnaden mellan avkastning på befintliga investeringar och den 

genomsnittliga kapitalkostnaden till dessa investeringar. Metoden delar in bolagets värde i två helt 

separata delar, första delen är det bokförda värdet på bolaget med fokus på totala tillgångar och andra 

delen fokuserar på det värde som härstammar från nya växande investeringar.
67

  

Utvärderingen enligt denna modell är inte lika tidskrävande som DCF metoden särskilt i denna studie, 

där de viktiga komponenter som CAPM och WACC hade beräknats i DCF- Modellen.  

                                                           
67 http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/stable/pdfplus/4480468.pdf 2012-01-02. 
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Analytiker anser att DCF och EVA metoder är matematisk lika och om dessa appliceras med samma 

input på samma bolag ger dessa exakt samma resultat.
68

 

5.3 DDM metoden: 

DDM metoden är en av de mest grundläggande bland värdering modeller som nämndes tidigare.  

Ben McClure hävdar i sin artikel ”Digging into the Dividend Discount Model”
69

, att denna metod 

beräknar det ”sanna” värdet av ett bolag då den baseras på utdelningar som bolaget betalar till sina 

ägare. Motiveringen bakom detta enligt McClure är att utdelningar är de faktiska kassaflöden som 

ägarna får. En jämförelse mellan DCF och DDM visar att dessa baseras på samma principer. Både 

DDM och DCF metoden delar in prognostiden i två perioder och båda utgår från terminal värdet med 

den skillnaden att DCF metoden baseras på kassaflöden och DDM på utdelningar. En annan skillnad 

är att i DDM används CAPM som diskonteringsränta medan DCF modellen baseras på WACC även 

om CAPM indirekt finns med i beräkningen av WACC. 

5.4 Analys av värderingsmodeller i jämförelse med börsvärdet: 

I tabellen nedan visas de procentuella avvikelserna på värderingarna från börsvärdet: 

 DCF- modellen Eva- modellen DDM- modellen Börskurs (2011) 

Scania 108 (5,8 %) 69 (-32 %) 85,78 (-16 %) 102,1 

Electrolux 145 (30 %) 84 (-25 %) 89 (-20 %) 111,7 

H & M 312 (42 %) 98 (-56 %) 393 (79 %) 219,1 

 

5.4.1 Scania: 

I fallet med Scania så ses klart och tydligt att DCF modellen ligger närmast börskursen. Detta kan 

tolkas att DCF metoden ger ett mer trovärt värde och därför kan anses vara en relevant värderings 

metod för Scania. Anledningen kan vara att DCF metoden beaktar olika aspekter vid värdering av 

bolaget. En motivering till det exakta värdet kan vara rätt bedömning av den långsiktiga prognosen 

vilket har bland annat poängterats av Ben McClure i artikeln ” Talking stock of Discounted Cash 

Flow”.  DDM kan vara ett annat alternativ som ger ett närmare värde till det aktuella börsvärdet och 

motiveringen kan vara att den har samma principer som DCF modellen. Det vill säga att prognos 

perioden enligt DDM och DCF delas i två perioder. 

 

5.4.2 Electrolux: 

När det gäller Electrolux är börskursen undervärderade jämfört med resultatet enligt DCF modellen 

och övervärderade enligt värdena från EVA och DDM. I princip kan man säga att resultatet från alla 

tre värderingsmetoder ligger ganska nära börskursen, men det mest närmast och trovärdigast värdet är 

värdet enligt DDM metoden. 

 

5.4.3 H & M: 

Gällande H & M kan vi se att det skiljer ganska mycket mellan olika värderingsmetoder. Börskursen 

är undervärderad jämfört med resultaten från DDM och DCF metoden och övervärderad jämfört med 

EVA metoden. Men generellt kan man säga att DCF ger en relativt bättre värdering. 

                                                           
68 http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/stable/pdfplus/4480468.pdf 2012-01-02 
69

 http://www.investopedia.com/articles/fundamental/04/041404.asp#axzz1jk2p06zD2011-12-30. 

 

http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/stable/pdfplus/4480468.pdf%202012-01-02
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6. Diskussion och slutsats: 

 

De frågeställningar som denna studie skulle belysa var följande: 

 Hur och i vilken omfattning används Discounted Cash flow, Economic Value Added och 

Dividend Discount Model. 

  Kan dessa värderingsmodeller ge samma svar, om inte vilken metod är mest träffsäker? 

Med syftet att undersöka dessa värderingsmetoder utifrån fundamentalanalys. I början av studien var 

kunskapen gällande användning och tillämpning av dessa teorier ganska begränsad, att kunna 

applicera dessa på olika bolag och kunna bedöma ett så trovärdigt värde som möjligt var både svårt 

och tidskrävande. Dessa är bland de mest förekommande och traditionella metoder som fortfarande 

används. 

Som det framgick tidigare gällande jämförelse mellan olika värderingsmetoder, gav dessa olika 

avvikande resultat gentemot börskursen. Motiveringen kan vara beroende på olika förutsättningar. 

Som tidigare nämndes baseras dessa metoder på subjektiva antaganden. I empirin var strävan efter att 

vara så realistiskt som möjligt och att utgå från det information som fanns i årsredovisningar, men 

även detta har sina brister.  

Tillväxten i dessa tre bolag kan ha baserats på olika faktorer såsom, tillgångar, vinst och antal 

anställda än det i denna studie. Många analytiker använder inte WACC som diskonteringsränta vilken 

här används i DCF och EVA metoden, då de flesta bolag utgår i stället från aktieägarnas avkastnings 

krav, enligt CAPM och inte WACC. I artikeln ” The WACC: A Minefield” värdesätter författaren 

avkastningen på eget kapital som ett lämpligare och enklare sätt att utgå ifrån vid värdering och 

kritiserar den genomsnittliga kapitalkostnaden, WACC. Det är viktigt att poängtera att CAPM och 

WACC innehåller många ”ingredienser” vilka i sin tur räknas fram på olika sätt än det som visas här. 

 

Som det visades i empirin, baseras EVA metoden mest på bokförda värden från balansräkningen men 

även denna metod gav mindre korrekta värderingar. 

DDM metoden visade inte heller på några exakta värderingar, beträffande H & M var detta relativt 

högt. Anledningen till detta kan vara det ganska höga utdelningen som bolaget betalar till sina ägare. 

Som nämndes tidigare, har Ben McClure i artikeln ”Digging into the Dividend Discount Model”, 

betonat användning av DDM metoden som en bra metod för bolag med stabila tillväxttakter och 

utdelningar vilket kan stämma i fallet med H & M. Denna metod anses vara ett bättre värderingsmått 

för H & M men frågan är om investerare är villiga att betala det höga priset. En annan viktig sak som 

måste diskuteras är, trots att dessa värderingsmetoder tillämpades på samma bolag gav dessa inga 

likvärdiga resultat.  

Att applicera dessa modeller bland annat DCF och EVA metoden och nå samma resultat, har 

diskuterats bland analytiker och även i artikeln ” A Financial and Economic Approach to Valuation” 

av Xavier Adserá och Pere Vinolas. Det som har framgått av utvärderingar tyder på att DCF metoden 

ger det mest trovärdiga resultatet då detta gällde för två av tre bolag i denna studie. 
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6.1 Slutsats: 

Kan dessa värderingsmodeller ge samma svar, om inte vilken metod är mest träffsäker? 

 

Ett precist svar på denna frågeställning är svårt att avgöra. Traditionella teorierna som behandlades i 

denna uppsats, har diskuterats bland analytiker, i artiklar och litteraturer. Det finns olika åsikter och 

uppfattningar kring teorierna. Skillnader i åsikter, har orsakat uppkomsten av variationer av 

värderingssätt. Dessa teorier är unika och används av alla på sitt eget sätt. Vissa visar det sig vara 

trovärdigare än andra men faktumet är att det inte finns några värderingsmetoder som leder till exakt 

samma resultat även om dessa teorier skulle ha applicerat på ett och samma bolag. Motiveringen 

bakom detta är att det finns en skillnad mellan det som påstås i teorin och det som tillämpas i 

verkligheten. DCF metoden i denna studie visade sig vara den mest trovärdigaste mellan andra 

modeller som har undersökts men detta i sin tur inte kan generaliseras då antalet bolag som har 

undersöks var alltför få.  

En annan viktig aspekt som måste poängteras är att det ligger en strategi bakom hur dessa teorier 

tillämpas och vilka värderingsmetoder som skall användas inom olika bolag. Även om det som visas i 

teorin är trovärdigt så finns det alltid olika omständigheter i praktiken som skiljer dessa åt. Olika 

faktorer såsom typ av bolag och vilken målsättning detta strävar efter, har stor påverkan vid val av 

teorier och hur dessa skall utnyttjas. En typ av värderingsmetod kanske passar bara en viss typ av 

bolag och inte alla bolag. En annan motivering är att dessa teorier bygger på subjektiva antaganden 

och baseras på tidigare års ekonomiska och finansiella resultat. Att kunna ”förutspå” vad som kommer 

att hända i framtiden är omöjligt då det inte finns riskfria bolag. 

Även om dessa teorier är matematiskt likvärdiga i teorin ger de olika svar i verkligheten, beroende på 

hur värderingen genomförs. 

Ett direkt svar på denna frågeställning är omöjligt då dessa teorier baseras för det mesta på det som 

tidigare har hänt och på antaganden om hur framtiden kommer att bli. Vissa teorier traditionellt kan ha 

visat sig vara trovärdigare än andra men generellt så finns det inga antaganden som leder till ett 

”korrekt” resultat.  

 

7. Förslag till fortsatta studier: 

 

Det skulle vara intressant att kunna utveckla egna och enklare varianter på ovanstående 

värderingsmetoder. 
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