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Bakgrund: De onoterade företagen står för en betydande och ökande del av svenskt 

näringsliv. De små onoterade företagens utmärkande drag, vilka inte behandlas i 

traditionella värderingsmetoder (till exempel CAPM), kan få stor inverkan på det 

framräknade företagsvärdet varför det är viktigt att hitta modeller som på ett rättvisande 

sätt kan avspegla även de onoterade företagens unika egenskaper och risker. Brister i 

nuvarande modeller har lett till försök att utveckla nya modeller som bättre kan fånga de 

onoterade företagens riskexponering i kapitalkostnaden. En sådan modell är AHP-

modellen (Analytical Hierarchy Process) som har arbetats fram och publicerats av 

Cotner & Fletcher i American Business Review år 2000. 

Syfte: Studien beskriver, testar och analyserar AHP-modellen samt andra alternativa 

modeller som används inom företagsvärderingsområdet för att skatta kapitalkostnaden 

för eget kapital i onoterade bolag. Två centrala frågor genomsyrar uppsatsen: 1) I vilka 

fall kan AHP-modellen eller andra alternativa modeller användas till grund för en extern 

värdering av onoterade företag? 2) Kan AHP-modellen utvecklas för att bli mer praktiskt 

tillämbar och vilka förändringar behöver göras i sådana fall? 

Genomförande: Studien skattar fram kapitalkostnader för eget kapital på två fallföretag 

med hjälp av de vanligaste modellerna inom värderingsområdet. Resultaten jämförs och 

analyseras sedan utifrån ett användbarhetsperspektiv. 

Slutsats: Endast få externa intressenter bör och kan använda sig av AHP-modellen som 

värderingsinstrument. Modellen präglas av hög komplexitet och subjektivitet, risk för 

mulitkolineäritet, matematisk inkonsekvens samt till viss mån felaktiga och ofullständiga 

riskfaktorer. En odiversifierad investerare kan i vissa fall använda modellen, förutsatt att 

ovan uppräknade fallgropar kan undvikas. För att undvika dessa har vi i uppsatsen 

föreslagit tre större och tre mindre förändringar av modellen. För övriga investerare 

rekommenderas metoderna bottom up i kombination med BCG-metoden. 

 

Nyckelord: Onoterade bolag, kostnaden för eget kapital, AHP-modellen 
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Background: The unlisted companies compose a substantial and an increasingly 

important part of Swedish business. The small unlisted companies’ distinctive 

characteristics, which are not accounted for in traditional valuation methods (for 

example CAPM), could have great implications on the estimated company value. That is 

why it is so important to find and develop models and methods, which properly and 

correctly reflect the special characteristics of unlisted companies. The limitations and 

shortcomings in existing models have resulted in attempts to develop new models that 

better mirror the risk in unlisted companies. One such model is the AHP-model 

(Analytical Hierarchy Process), which in 2000 was developed and published by Cotner 

& Fletcher in American Business Review.   

Purpose: The study describes, tests and analyses the AHP-model as well as other 

alternative models used in company valuation in order to estimate the cost of equity in 

unlisted companies. Two central problems permeate the study: 1) In what cases could 

the AHP-model or other alternative models be used by an external investor to estimate 

the company value of an unlisted firm? 2) Could the AHP-model be developed further in 

order to become more practical and functional and what changes are needed in that case? 

Realization: The study estimates cost of equity for two case companies using the major 

models in the valuation area. The results are then compared and analysed from a user 

friendly perspective.   

Findings: Our conclusion is that only a very limited number of external investors should 

and can use the AHP-model as a valuation tool. The model is characterized by a high 

degree of complexity and subjectivity, risk for multicolinearity, mathematical 

inconsistency as well as incorrect and incomplete risk factors. An undiversified investor 

could, in some limited cases, use the model, assumed that the above mentioned pitfalls 

are avoided. In order to avoid those we have proposed three major and three minor 

changes in the model. For remaining investors we recommend the bottom up method in 

combination with the BCG-method.   
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 1 INLEDNING 

 

Inledningen syftar till att presentera bakgrunden till det aktuella problemområdet genom 

att belysa betydelsen av onoterade företag i Sverige, vad som utmärker dessa och 

svårigheterna med att värdera dem. Sedan får läsaren en första inblick i författarnas 

tankegångar kring det valda problemområdet innan syftet presenteras.  

 

1.1 Bakgrund – Onoterade företag, en viktig del av svenskt näringsliv 

I dagens Europa, speciellt i Sverige, har onoterade ofta nystartade företag fått en allt 

större betydelse i ekonomin. I Sverige finns det uppgifter som tyder på att Venture 

Capital och onoterade företags omsättning utgör mer än tio procent av BNP.1 I oktober 

2006 fanns det 914 074 företag i Sverige. 99,7 % av dessa var onoterade.2 En tydlig 

majoritet av de onoterade företagen är småföretag (färre än 10 anställda). Ser man till det 

totala antalet privatanställda jobbar 40 % inom företag som har färre än 50 medarbetare.3 

Undersökningar visar även att en ökande del av sysselsättningstillskottet kommer från de 

onoterade småföretagen vilket gör att deras betydelse för den ekonomiska tillväxten 

ökar.4 Sammanfattningsvis är det möjligt att påstå att onoterade företag utgör en 

betydande och viktig del av svenskt näringsliv.  

 

Trots att de onoterade företagen har en relativt stor betydelse för svensk ekonomi och det 

faktum att det sker ett stort antal onoterade företagsuppköp i Sverige varje år är en stor 

del av värderingenslitteratur och värderingsmodeller baserad på publika företag. De små 

onoterade företagens utmärkande drag, vilka inte behandlas i de traditionella modellerna, 

kan dock få stor inverkan på det framräknade företagsvärdet varför det är viktigt att hitta 

riktiga modeller och beräkningssätt som på ett rättvisande sätt kan avspegla även de 

onoterade företagens unika egenskaper och risker.  

 

                                                
1 SVCA presentation, www.svca.se, 2006-07-13. 
2 Statistiska Centralbyrån, http://www.scb.se/templates/Listning1____19851.asp, 2006-10-31. 
3 Nutek, http://www.nutek.se/sb/d/210/a/594, 2006-10-31 
4 Levin, H., Weström, A. ”Tillväxt i småföretag”, Nutek-rapport, 2003. 
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1.2 Källor till värderingssvårigheter för onoterade företag 

Det finns svårigheter ur värderingssynpunkt som är unika för onoterade företag. Som 

nämnts ovan besitter mindre onoterade företag egenskaper som gör värderingen mer 

komplex än för publika företag. Damodaran pekar bland annat på avsaknaden av viss 

information, både när det gäller informationens historik och dess utförlighet.5 Historiken 

behövs till exempel vid historisk regressionsanalys när ett aktuellt β-värde ska skattas. 

Då används främst tidsserier på cirka fem år tillbaka i tiden, dock minst tre år för att få 

ett tillförlitligt värde.6 Historisk data används även när man undersöker hur ett värde 

förändras över tiden, till exempel rörelsekapitalet, som tenderar att fluktuera kraftigt 

över tid. Beträffande historiken kan en naturlig orsak vara att företaget inte har funnits 

tillräckligt länge eller att företaget nyligen utvecklat nya produkter vilket gör att tidiga 

historiska siffror inte representerar det nya företaget7. En orsak till att informationens 

utförlighet är relativt fattig hos onoterade företag är att de har lägre krav på redovisning 

och rapportering än publika. Information om publika företag är lättare att bryta ned och 

jämföra med andra publika företag tack vare hårdare redovisnings- och 

rapporteringsstandards. Eftersom onoterade företag saknar börsens höga krav finns det 

till exempel i större utsträckning skillnader mellan hur olika poster i redovisningen har 

beräknats. 

 

En annan svårighet är att, till skillnad från ett publikt företag som dagligen prissätts på 

börsen vilket ger uppdaterad och viktig information för investerare, så värderas ett 

onoterat företag mindre frekvent. Det är främst vid ägarbyten, större lån och 

lönsamhetsutvärderingar som någon form av värdering görs. Det blir således svårt för 

investerare att uppskatta om de ligger rätt eller fel i värderingen eftersom det inte har 

gjorts någon liknande värdering tidigare.8 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns ett flertal svårigheter som alla måste 

beaktas när onoterade företag värderas. Det är dessa svårigheter som leder till ett ökat 

behov av alternativa lösningar inom värderingsområdet.  

 

                                                
5 Damodaran,A. ”Investment valuation, 2nd ed.” Wiley finance, 2002, New York,  s. 662-663. 
6 Fredriksen, Øystein. Kompendium i kursen Företagsvärdering, 2005, Linköpings Universitet. 
7 Heaton, H. “Valuing Small Business: The Cost of Capital”, The Appraisal Journal, 1998, Vol. 66, 
(January), s. 11. 
8 Damodaran,A. ”Investment Valuation, 2nd ed.” Wiley finance, 2002, New York, s. 638. 
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1.3 Problem  – Traditionella värderingsmodellers svagheter 

Ett av de centrala elementen i finansiell värderings- och budgeteringsteori är kostnaden 

för kapital. Den absolut mest kända metoden för att uppskatta denna kostnad är Capital 

Asset Pricing Model, CAPM. Denna formel tar avstamp i finansiell portföljteori där en 

av grundpelarna innebär att en investerare endast skall få ersättning för mängden 

systematisk risk i investeringen eftersom all annan risk rent teoretiskt går att undvika 

genom att hålla en väl diversifierad portfölj.9  

 

I CAPM-metodiken görs dock en rad förutsättningar, bland annat att det är möjligt att 

objektivt ta del av en akties/företags historiska avkastning samt marknadsportföljens 

historiska avkastning och att dessa data återspeglar framtiden, detta för att möjliggöra 

regressionsuppskattningen av β. Ofta finns varken historisk data för den specifika 

tillgången eller en fullt diversifierad marknadsportfölj att tillgå.10 Vidare förutsätts det att 

alla investerare har möjlighet att äga en fullt diversifierad portfölj, vilket inte alltid är 

fallet i praktiken. CAPM har således en rad begränsningar och i de onoterade företagen 

är traditionella värderingsmodeller såsom CAPM ofta inte tillämpbara.11 Det finns alltså 

en betydelsefull och växande grupp företag där det är svårt eller, i flera fall, rent av 

felaktigt att applicera CAPM. 

 

Med utgångspunkt i detta problem publicerade John S. Cotner och Harold D. Fletcher år 

2000 en uppmärksammad artikel i tidsskriften the American Business Review där de 

presenterar en alternativ lösning som baseras på en analytisk hierarkisk process, AHP, 

vilken presenteras och diskuteras närmare i referensramen. Trots att själva AHP-

modellen har funnits sedan 70-talet har den inte i någon större utsträckning använts i 

företagsvärderingssyfte. En av fördelarna med denna metod är enligt författarna att den 

kan inkludera och fokusera på de riskfaktorer som ägaren anser viktigast samt att 

modellen har möjlighet att utvärdera subjektiva, objektiva, direkta och indirekta 

riskfaktorer. Den underliggande tanken är att de rent finansiella måtten inte alltid räcker 

till för att ge en heltäckande bild av företagets risksituation. 

 

                                                
9 Markowitz, H. M. “Portfolio Selection,” Journal of Finance, 1952, Vol. 7, Iss. 1, s. 77-91. 
10 Damodaran,A. ”Investment Valuation, 2nd ed.” Wiley finance, 2002, New York, s. 663. 
11 Cotner, J. & Fletcher, H. “Computing the Cost of Capital.” American Business Review, 2000, s. 27. 
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Cotner & Fletchers modell är menad att användas av en insider som inte är diversifierad. 

Detta leder till att denne möter en annan risk än enbart den systematiska risken som 

traditionell finansieringsteori förutsätter. För denna insider blir risken även subjektiv 

eftersom en odiversifierad person möter unik risk plus systematisk risk. Vidare kan 

dennes mål med företaget vara andra än att enbart maximera Net Present Value (NPV), 

men gäller det för en outsider? Bör en extern investerare använda sig av det traditionella 

synsättet eftersom denna utsätts för kapitalmarknadens konkurrens och därför inte ska få 

betalt för unik risk. I det här sammanhanget blir det viktigt att definiera den externa 

investerarens syfte med värderingen/investeringen. Är denne själv privat med begränsad 

diversifiering? Ska han sälja vidare inom en snar framtid (private equity)? Är syftet att 

integrera och hitta synergier? Är det en ren finansiell och diversifierad 

portföljinvestering med många alternativa investeringar eller är det en strategisk 

investering? Eftersom CAPM inte besvarar alla dessa frågor har vi valt att undersöka 

metoder för beräkning av avkastningskravet för eget kapital i onoterade företag närmare. 

I fokus ligger AHP-modellen som kommer att jämföras med CAPM samt andra 

alternativa värderingsmetoder.    

 

1.4 Syfte 

Studien skrivs på uppdrag av KPMG Bohlins Corporate Finance avdelning och den 

kommer utförligt att beskriva, testa och analysera AHP-modellen samt andra alternativa 

modeller som används för att skatta kapitalkostnaden för eget kapital i onoterade bolag. 

Vidare kommer fokus ligga på att besvara följande två huvudfrågor som utgör en del av 

syftet med denna uppsats: 

 

1) I vilka fall kan AHP-modellen eller andra alternativa modeller användas till grund för 

en extern värdering av onoterade företag?  

 

2) Kan AHP-modellen utvecklas för att bli mer praktiskt tillämbar och vilka förändringar 

behöver göras i sådana fall? 
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1.5 Avgränsningar och definitioner 

Vi kommer endast att behandla avkastningskravet för eget kapital (rE) i onoterade 

företag, det vill säga företag vars aktier inte handlas på någon etablerad marknadsplats. 

 

När vi i uppsatsen använder termen värdering menar vi i första hand framtagandet av rE. 

Denna variabel används sedan genom Weighted Average Cost of Capital (WACC) i 

diskonterade kassaflödesanalyser (DCF) eller rakt av som rE i Adjusted Present Value 

(APV) beräkningar. Vi kommer inte att behandla hur rE sedan används på onoterade 

företag i dessa modeller eller hur dessa modeller bör användas, exempelvis hur en DCF-

värdering görs. Inte heller kommer vi i denna uppsats att behandla multipelvärdering så 

som P/E, PEG, Price-to-Book eller EV/EBITDA vilket annars är en vanlig metod vid 

värdering av onoterade företag. På dessa, av oss ej behandlade områden, finns det redan 

förhållandevis mycket litteratur varför vi inte anser oss kunna bidra med tillräckligt 

mycket. Dessutom blir omfånget av uppsatsen för stort med tanke på den begränsade 

tidsramen.  

 

Vidare kommer vi hela tiden i värderingarna att se just till aktieägarvärde eller 

shareholder value. Andra intressenter kommer att lämnas utanför uppsatsen. 

 

1.6 Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig till alla aktörer som kommer i kontakt med värdering av onoterade 

företag och som vill fördjupa sig ytterligare inom området. Studien tar utgångspunkt i en 

akademisk artikel som beskriver en relativt otestad modell som kan användas i 

praktiken, vilket medför att den är av intresse för både akademiker och praktiska utövare 

inom området. 

 

Således utelämnas ingående förklaringar av till exempel vad en regressionsanalys är, hur 

en DCF-värdering fungerar och så vidare. Vi utelämnar även grundläggande 

genomgångar av till exempel portföljteori då vi antar att sådana och liknande 

grundkunskaper i finansiering är kända för läsaren. Vi har medvetet försökt undvika att 

utföra studien i ”läroboks-form”. 
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2 REFERENSRAM 

 

För att förstå kapitalkostnad för eget kapital inleds referensramen med en diskussion om 

klassisk diversifiering. Efter det går diskussionen djupare in på risk i onoterade företag 

för att sedan behandla AHP-modellen. Därefter presenteras befintliga, alternativa 

metoder för att beräkna kapitalkostnaden i små och onoterade företag.  

 

2.1 Risk och avkastning i ett onoterat företag 

 

Risk, as we see it, refers to the likelihood that we will receive a return on an 

investment that is different from the return we expect to make. Thus, risk includes 

not only the bad outcomes (returns that are lower than expected), but also good 

outcomes (return that are higher than expected).12  

 

Enligt ovanstående citat är risk med andra ord en variation från det förväntade utfallet. I 

traditionell finansieringsteori antas ofta att investerare är riskaversiva, det vill säga, för 

en given avkastning föredrar investeraren en lägre risk framför en högre.13 En 

investerare försöker således undvika risk eller få en högre avkastning för en högre risk. 

 

Aktier är dock inte riskfria och avkastningskravet på eget kapital måste därför dels ta 

hänsyn till tidsvärdet för pengar och dels bära en viss risk; det måste riskjusteras. Frågan 

är hur mycket? Tiden återspeglas i den riskfria räntan som ständigt förändras men är lika 

hög för alla organisationer. Riskpremien är dock beroende av det specifika företagets 

karakteristika som använder kapitalet.14 Tillsammans ska dessa skapa avkastningskravet 

som bör reflektera den individuella risknivån för ett specifikt företag.  

 

                                                
12 Damodaran,A. ”Investment valuation, 2nd ed.” Wiley Finance, 2002, New York, s.60. 
13 Grinblatt, M & Titman, S. ”Financial Markets and Corporate Strategy, 2nd ed.” McGraw-Hill, 
2001,New York  s.105. 
14 Palliam, R. “Estimating the Cost of Capital: Considerations for Small Business.” The Journal of Risk 
Finance.  2005, Vol. 6 No. 4. s. 335-340. 
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Det är allmänt accepterat att det finns ett samband mellan mindre, entreprenöriella 

företag och risk.15 Småföretagare tar generellt högre risk eftersom de oftast, till skillnad 

från stora noterade börsbolag, karakteriseras av få anställda där ägarna utgör 

företagsledningen och har investerat eget kapital i verksamheten. På grund av den 

begränsade tillgången till eget kapital behövs ofta främmande kapital skjutas till vid 

investeringar och expansioner, eller för att få verksamheten att gå runt. Nästan en 

tredjedel av småföretagare i Sverige har ställt privata säkerheter för företaget i form av 

borgensåtaganden eller inteckningar i privatägd fastighet för att få krediter beviljade på 

bank.16 Dessa säkerheter är ju kreditgivarens krav för att kompensera mot den höga risk 

som utlåning till dessa företag innebär.  

 

Riskkapitalföretagen och framförallt privatpersoner som driver och äger små eller 

nystartade företag har ofta en begränsad möjlighet att hålla en fullt diversifierad portfölj. 

Ofta har de investerat stora delar av sina tillgångar i ett eller ett fåtal företag och 

dessutom är de ofta personligt bundna till samma företag vilket gör att de möter en helt 

annan riskbild än en diversifierad investerare som verkar på någon av de stora börserna 

runt om i världen.  

 

I publika företag tenderar aktieägarna att låta ledningspositioner skötas av en utsedd 

ledning medan ägare av onoterade företag ofta själva är involverade i företagsledningen. 

Enligt Damodaran har ägarna ofta en stor del av sin förmögenhet investerad i företaget 

och det kan bli svårt att differentiera ägarnas lön (för ledningsarbetet) och ägarnas 

avkastningskrav, vilket i sin tur försvårar värderingsarbetet.17 Palliam uttrycker en 

liknande åsikt:  

 

Since there is often a fine line separating the finances of the business from 

the finances of the business owner in the case of the small firm, such 

requirements tend to add to the risks faced by small business owners and 

entrepreneurs, as well as limit their flexibility.18 

 

                                                
15 Palliam, R. “Estimating the Cost of Capital: Considerations for Small Business.” The Journal of Risk 
Finance, 2005, Vol. 6 Nr. 4, s. 335-340. 
16 Sifo-undersökning beställd av Företagarna, ”Småföretagarna tar stora privata risker”, 2004. 
17 Damodaran,A. ”Investment Valuation, 2nd ed.” Wiley finance, 2002, New York, s. 663. 
18 Palliam, R. “Estimating the Cost of Capital: Considerations for Small Business” The Journal of Risk 
Finance. 2005, Vol. 6 Nr. 4, s. 335-340. 
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Andra utmärkande drag hos framförallt mindre företag är dess beroende av 

företagsledningen och ägarna. I vissa fall kan ett företags verksamhet vara helt beroende 

av vissa nyckelpersoner, vilket är en riskfaktor att räkna med enligt Cotner & Fletcher.19  

 

2.2 Den traditionella värderingsmetoden – CAPM 

Tack vare Markowitz20 banbrytande arbete som visade att en diversifierad investerare 

inte skall få betalt för unik risk utan enbart för systematisk risk introducerades några år 

senare, på var sitt håll, Treynor, Sharpe, Lintner och Mossin teorierna som kan 

sammanfattas under ”The Capital Asset Pricing Model” (CAPM).21 Denna modell 

förklarar det teoretiska avkastningskravet för tillgångar, såsom eget kapital. CAPM 

bestämmer ett avkastningskrav för en tillgång som adderas till en diversifierad portfölj 

och grundar sig på tillgångens specifika systematiska risk, det vill säga hur mycket 

systematisk risk som den specifika tillgången adderar till portföljen. Den systematiska 

risken representeras av beta (β)22. Detta β beräknas ofta genom en regression mellan 

aktiens prisförändringar och prisförändringarna för marknadsportföljen eller ett 

marknadsindex. CAPM representeras genom Capital Market Line (CML23) och den 

därav resulterande Security Market Line (SML24), se grafen nedan:  

 

                                                
19 Cotner, J. & Fletcher, H. “Computing the Cost of Capital”, American Business Review. 2000, s. 27. 
20 Markowitz, H. M. “Portfolio Selection,” Journal of Finance. 1952, Vol. 7, Iss. 1, s. 77-91. 
21 Lintner, J. “The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and 
Capital Budgets, Review of Economics and Statistics.” 1965, 47 (1), s. 13-37. 
Mossin, J. “Equilibrium in a Capital Asset Market.” Econometrica, 1966, 34, s. 768-783.  
Sharpe, W. ”Capital Asset Prices: A theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk.” Journal of 
Finance, 1964, 19 (3), s. 425-442. 
Treynor, J. L. "Toward a Theory of Market Value of Risky Assets." opublicerat manuskript, 1962. En 
slutversion publicerades, i Asset Pricing and Portfolio Performance: Models, Strategy and Performance 
Metrics i, 1999. Robert A. Korajczyk (editor) London: Risk Books, s. 15-22. 
22 β = (cov(ri, rm)/var(rm). 
23 E(rc) = rf + ((rm – rf)/σm) σc. 
24 E(r) = rf + (rm – rf)β. 
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1CML & SML   

Källa: Egen bearbetning av Markovitz och Sharpe25 

CAPM gör dock en rad antaganden: 

• Alla investerare har rationella förväntningar, det vill säga har samma och i 

genomsnitt riktiga förväntningar på framtiden. 

• Avkastningens utfall är normalfördelat. 

• Antalet aktier är fast och varierar inte över tiden. 

• Det råder perfekta och effektiva marknader (det vill säga: marknadens handlade 

priser reflekterar all tillgänglig publik information och är därför ”unbiased” i den 

meningen att de återspeglade priserna, det vill säga marknadens samlade 

förväntningar, sammanfaller med det verkliga utfallet.26). 

• Inga transaktionskostnader eller skatter existerar. 

• Alla investerare är fullt diversifierade och håller en portfölj som innehåller alla 

handlade tillgångar. 

• Tillgångarna går att dela upp i oändligt små delar. 

• Alla har tillgång till all information. 

• Det finns riskfria tillgångar och det är möjligt att låna oändligt mycket till den 

riskfria räntan. 

• Ingen inflation eller förändring i räntor finns. 

 

                                                
25 Markowitz, H. M. “Portfolio Selection,” Journal of Finance. 1952, Vol. 7, Iss. 1, s. 77-91. och Sharpe, 
W. ”Capital Asset Prices: A theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk.” Journal of Finance, 
1964, 19 (3), s. 425-442. 
26 Fama, E. ”Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work.” Journal of Finance, 
1970, vol. 25, s. 384-417. 
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CAPM fick ett enormt genomslag, vissa uppskattningar finns som tyder på att hälften av 

alla företag i USA använde CAPM i början på 90-talet för att beräkna kostnaden för eget 

kapital.27 Anledningen till detta anses vara att modellen är intuitivt lätt att förstå.28 Dock 

bör man tveka både en och två gånger på huruvida CAPM bör och kan användas efter att 

ha gått igenom ovanstående antaganden. Under åren har det skrivits en mängd kritiska 

artiklar som tyder på att CAPM inte fungerar som den ska. Många tvivlar idag på att β är 

den enda riskfaktorn som förklarar den förväntade avkastningen på en tillgång. Fama & 

French reducerade β-talets betydelse genom att undersöka andra faktorer som kan 

påverka risk och avkastning och de argumenterar för att deras modell kan fånga de flesta 

av CAPM-anomalierna.29 Även andra kända profiler som Black, Jensen, & Scholes har 

kritiserat CAPM. Av tids- och utrymmesskäl har vi valt att endast behandla vilka 

antaganden som inte är möjliga att göra för ett mindre onoterad företag och därmed 

belysa varför CAPM inte är användbart för att beräkna avkastningskravet för eget kapital 

för dessa företag.  

 

För det första antar modellen att alla investerare är fullt diversifierade och håller en 

portfölj som innehåller alla handlade tillgångar. Många onoterade företag har endast ett 

fåtal ägare som ofta har investerat en stor del av sin förmögenhet i företaget. Ofta är det 

inte möjligt för dem att vara fullt diversifierade. Dessutom är ägare och VD ofta samma 

person i dessa företag, det vill säga ägarledda företag. Dessa personer har utöver sitt 

kapital även bundit sig vid företaget personligen varför risken blir än större. Detta 

faktum leder således till att de onoterade företagens ägare ofta möter mer än enbart den 

systematiska risken och därmed kan problem med CAPM uppstå.30 Den osystematiska 

risken är betydande och mycket viktig för företag i allmänhet och för onoterade företag i 

synnerhet.31 Även Palliam belyser att det inte kan förnekas att även osystematisk risk är 

kritisk för den operationella verksamheten, investeringar och finansieringsbeslut i små 

företag.32 Ofta kan den osystematiska risken uppgå till 65-70% av den totala risken som 

                                                
27 Clements, A.” The Cost of Capital – the Practitioners view.” The European Journal of Finance 5, 1999, 
s. 247–255. 
28 Heaton, H. “Valuing Small Business: The Cost of Capital”, The Appraisal Journal, 1998, Vol. 66, 
(January), s. 11-16. 
29 Fama, E. & French, K.”The Cross-section of Expected Stock Returns.” Journal of Finance 47, 1992. s. 
427-465.  
30 Damodaran, A.”Investment Valuation, 2nd ed.” Wiley Finance, 2002, New York, s. 663. 
31 Reeb, D., Kwok, C. &  Baek, Y. “Systematic Risk of the Multinational Corporation.”Journal of 
International Business Studies, 1998, Vol. 29, s. 263-79. 
32 Palliam, R. “Estimating the Cost of Capital: Considerations for Small Business.” The Journal of Risk 
Finance, 2005, Vol. 6, Nr. 4, s. 335-340. 
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ett företag möter.33 Därför håller inte antagandet om full diversifiering för dessa företag. 

Den totala risken är således betydligt mer intressant för att uppskatta kostnaden för eget 

kapital i onoterade små företag.34  

 

Runyon visade i sin studie att små företag har svårt att använda traditionell 

finansieringsteori, såsom CAPM eftersom deras kassaflöde tenderar att variera mer över 

tiden.35 På senare tid har forskning med fokus på entreprenöriella verksamheter 

framkommit som tyder på att småföretag som använder CAPM har svårt att bedöma 

risken; de tenderar att minska den systematiska risken men öka sin totala risk, det vill 

säga variationen i kassaflöde genom att öka exponeringen mot operationell risk, 

finansiell risk, likviditetsrisk, valutarisk och landsspecifika risker.36  

 

Vidare är informationen om onoterade företag ofta väldigt begränsad och alla investerare 

har inte samma information. De onoterade företagen är generellt mindre genomlysta och 

har andra och vagare redovisningsstandards än de noterade. Det är här betydligt större 

skillnad mellan en insider och en extern analytiker. Vidare saknas ofta historisk 

information om företagen varför en regression mellan marknadens avkastning och 

företagets aktie inte är möjlig att göra för att beräkna β.37  De alternativa metoder som 

finns för just detta problem återfinns senare i detta kapitel. 

 

I flertalet studier har det även framkommit att storleken på företagen har effekter på 

kostnaden för eget kapital. Den klassiska artikeln om marknadsanomalier av Fama & 

French 1992 belyser just detta problem.38 Även Banz fann att avkastningskravet på 

mindre företag var betydligt högre än för större företag inom samma bransch. Skillnaden 

                                                
33 Clements, A.”The cost of capital – the Practitioners view.” The European Journal of Finance 5, 1999, s. 
247–255. 
34 Palliam, R. “Estimating the Cost of Capital: Considerations for Small Business.” The Journal of Risk 
Finance, 2005, Vol. 6 Nr. 4, s. 335-340. 
35 Runyon, L.R. “Capital Expenditure Decision Making in Small Firms”, Journal of Business Research, 
1983, Vol. 11 Nr. 3. 
36 Hamilton, B. “Does Entrepreneurship pay? An Empirical Analysis of the Returns to Self-employment”, 
Journal of Political Economy, 2000, Vol. 108, s. 604-631. 
Himmelberg, C., Hubbard, G. & Palia, D. “Understanding the Determinants of Managerial Ownership 
and the link between Ownership and Performance”, Journal of Financial Economics, 1999, Vol. 53, s. 
353-84. 
Zhou, X., “Understanding the Determinants of Managerial Ownership and the link between Ownership 
and Performance: comment”, Journal of Financial Economics, 2001, Vol. 62, s. 559-71. 
37 Damodaran, A. ”Investment Valuation, 2nd ed.” Wiley finance, 2002, New York, s. 662ff. 
38 Fama, E. & French, K.”The Cross-section of Expected Stock Returns.” Journal of Finance 47, 1992. s. 
427-465.  
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kan ofta vara upp mot 20 %.39 Även detta faktum påverkar antagandet om effektiva 

marknader varför inte CAPM modellen blir tillämplig för mindre onoterade företag.  

 

Eftersom aktierna i ett onoterat företag inte handlas på några marknadsplatser kan en 

investerare även få det svårt att sälja aktierna när denna vill. Detta kan beskrivas som att 

aktien har låg likviditet vilket kan kosta både tid och pengar för investeraren. Dessutom 

kan olika starka förhandlingspositioner uppstå om köparen vet att säljaren vill sälja men 

har få potentiella köpare. Detta likviditetsproblem ses som en risk för ägaren och leder 

därför till ett högre avkastningskrav för eget kapital. Problemet är inte samma som 

storleksanomalin som nämnts ovan, likviditetsproblemet återfinns i alla onoterade 

företag oavsett storlek.40 Heaton uppskattar att rE för onoterade företag ofta kan vara 

mellan 20 % och 30 %. Han menar vidare att kostnaden visserligen sjunker för en stabil 

firma som varit i branschen länge, som har välutvecklade produkter eller som under 

längre tid uppvisat hög räntabilitet, dock sjunker det sällan under 20 %.41 Således kan 

inte ett onoterat företag jämföras med ett noterat eftersom detta kraftigt skulle 

underskatta rE.   

 

Palliam menar att även den upplevda risken spelar en stor roll i avkastning-risk-

förhållandet.42 Han involverar här en subjektiv faktor i riskbedömningen. I studier har 

det framkommit att förhållandet mellan upplevd risk och kompensationen för denna är 

inkonsekvent mellan olika riskperspektiv.43 Som vi tidigare nämnt är ägare i onoterade 

och små företag ofta, till en högre grad, personligt bundna till ett företag, varför vi menar 

att denna subjektiva bedömning är extra viktig i denna typ av företag. 

 

Efter att ha diskuterat CAPM och dess tillämpning på onoterade och små företag kan 

man fråga sig om den överhuvudtaget är applicerbar på denna typ av företag. Dessa 

teorier som utvecklades på stora publikt ägda företag tenderar att inte fungera på mindre 

                                                
39 Banz, R.”The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks.” Journal of Financial 
Economics, Mars 1998. s. 3-18. 
40 Heaton, H. “Valuing Small Business: The Cost of Capital”, The Appraisal Journal, 1998, Volume 66, 1, 
(January), s. 11-16. 
41 Heaton, H. “Valuing Small Business: The Cost of Capital”, The Appraisal Journal, 1998, Volume 66, 1, 
(January), s. 14. 
42 Palliam, R. “Application of a Multi-Criteria Model for Determining Risk Premium.” The Journal of 
Risk Finance. 2005, Vol. 6 Nr. 4, s. 341-348. 
43 Copeland, T., Koller, T. & Murrin, J. “Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies.” 
2000, Wiley, New York. 
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företag eftersom dessa ofta uppvisar speciella karakteristika.44 Eftersom små onoterade 

företag kraftigt överstiger stora publika till antalet finns det således ett starkt behov av 

värderingstekniker och beslutsteorier inom detta område.  

 

Som ovan beskrivits finns det flertalet nackdelar med att beräkna rE genom CAPM, i 

synnerhet för mindre, onoterade företag. Inom finansieringslitteraturen förekommer ett 

antal alternativa modeller och justeringar av befintliga modeller för att hantera detta. De 

vi bedömt som viktigast och mest relevanta för det valda problemområdet kommer vi nu 

att presentera nedan. 

 

2.3 AHP modellen – ett alternativ för onoterade företag?  

Under föregående rubrik visade vi att det finns ett behov av en modell för att uppskatta 

avkastningskravet på eget kapital (rE) utifrån total risk. Detta eftersom ägare av 

onoterade företag möter mer än den systematiska risken. Det spelar även roll hur dessa 

ägare upplever risken, vilket medför att modellen behöver utgå ifrån både kvantitativa 

och kvalitativa faktorer samt hur dessa faktorer påverkar risken i företaget direkt såväl 

som indirekt. Detta var bakgrunden till att Cotner & Fletcher år 2000 skrev en artikel där 

de använder en alternativ metod kallad ”Analytical Hierarchy Process”45 för att skatta 

kapitalkostnaden för eget kapital i onoterade företag. Metoden bygger ursprungligen på 

en modell som Saaty utvecklade under 70-talet.46 Den går i stort ut på att identifiera 

faktorer som kan påverka företagets risk samt på ett systematiskt sätt utvärdera vad dessa 

har för påverkan på företagets risk. AHP-modellen är ett analysverktyg som involverar 

att välja ett antal alternativ (risknivåer) och relatera dem till ett antal kriterier 

(riskfaktorer). Dessa viktas sedan efter betydelse för beslutsfattaren och ett totalt resultat 

erhålls.47 Resultatet är en riskpremie som adderas till den riskfria räntan för att på så sätt 

få ett riskjusterat rE-tal. Metoden består av fem steg vilka presenteras och diskuteras 

nedan. För att få en överblick visas nedan de fem stegen i modellen i en översiktlig bild: 

 

                                                
44 Copeland, T., Koller, T. & Murrin, J. “Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies.” 
2000, Wiley, New York, NY. 
45 Cotner, J & Fletcher, H., “Computing the Cost of Capital”, 2000, American Business Review, s. 27. 
46 Saaty, Thomas L. ”Decision Making for Leaders.”, RWS publications, 1990, Pittsburg. 
47 Palliam, R. “Application of a Multi-Criteria Model for Determining Risk Premium.” The Journal of 
Risk Finance. 2005, Vol. 6 Nr. 4, s. 341-348. 
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2 AHP-modellens stegvisa förfarande 

Källa: Cotner & Fletcher 
 

Steg 1 – Val av risknivåer 

Det första steget benämns av Cotner & Fletcher som ”Defining the Alternatives”. Detta 

steg går ut på att välja riskpremium i fem diskreta steg som i tabellen nedan: 

 

  Nivå på riskpremium    

  Beskrivning av risk Risk premium   

  Väldigt låg  6%   

  Låg 9%   

  Medium  14%   

  Hög 21%   

  Väldigt hög 30%   

       

   3 Riskpremiumnivåer 
Källa: Cotner & Fletcher. 

 

Alternativet ”medium” skall motsvara företagets genomsnittliga risk medan ”väldig hög” 

ska motsvara en risk associerad med det mest riskfyllda projektet som ägarna anser 

genomförbart för företaget. Riskpremierna varierar mellan företag och skall sättas med 

hänsyn tagen till företagets strategi och rörelse. De blir antagligen helt olika i ett företag 

i läkemedelsbranschen som håller på med forskning och utveckling eller ett företag i 

energibranschen som säljer elektricitet. Riskpremiernas nivå och antal kan varieras efter 

Steg 1. Val av risknivåer 
 

Steg 2. Bestämma riskfaktorer 
 

Steg 3. Relatera risknivå till riskfaktor 
 

Steg 4. Vikta riskfaktorer mot varandra 
 

Steg 5. Beräkna riskpremie 
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behov vilket gör att modellen går att applicera på företag i alla branscher, vilket Cotner 

& Fletcher anser vara en av modellens stora styrkor.  

 

Vi ställer oss dock frågande till hur nivåerna på riskpremierna skall bestämmas. Ett sätt 

enligt Velez-Pareja48 är helt enkelt att fråga ägaren vad denne anser vara rimligt. Detta 

anses dock som icke-akademiskt och det är även tveksamt huruvida ägaren är kompetent 

att göra detta. Dock menar vi att det till syvende och sist är ägaren eller investeraren som 

tar beslutet om investeringen, vilket beror på dennes upplevda riskbild.  

 

Ett annat sätt att uppskatta dessa nivåer är enligt Velez-Pareja att först beräkna 

marknadsportföljens genomsnittliga riskpremie, rm-rf, och sedan låta ägaren/investeraren 

subjektivt, i termer av risk, välja mellan denna premie och sitt eget företag. Om denne 

anser sig tycka sitt eget företag är mindre riskfyllt betyder detta implicit att det har ett β 

på under ett och marknadens riskpremie utgör då en övre gräns bland de nivåer som 

väljs. Vi menar dock att detta endast bör utgöra en referenspunkt eftersom det oftast 

kommer att finnas enstaka projekt över denna gräns. När det fastställts att β är under ett 

föreslår Velez-Pareja att det egna företagets risk ska jämföras med en portfölj som består 

av mellan 0-100% av den riskfria tillgången och marknadsportföljen och hela tiden låta 

investeraren välja mellan denna portfölj och sitt eget företag. Vid det tillfälle då denne är 

indifferent har man hittat β och riskpremien för det specifika företaget. 

 

Om investeraren från början tycker att företaget är mer riskfyllt än marknadsportföljen 

betyder det att β är högre än ett. I denna situation menar Velez-Pareja att man skall 

lokalisera den tillgång i portföljen med högst β, eller högsta risken. Sedan jämförs det 

egna företagets risk med en portfölj som består av mellan 0-100% av den mest riskfyllda 

tillgången och marknadsportföljen på samma sätt som ovan till dess att ett β för det egna 

företaget hittats. 

 

Vidare menar Velez-Pareja att den riskfria räntan bör utgöra en undre gräns, vilket vi 

håller med om då detta återspeglar det ”rena” tidsvärdet för investeringen. Tack vare 

Velez-Parejas metod anser vi att det är möjligt att ta fram ett rimligt spann av nivåer på 

riskpremierna. 

                                                
48 Velez-Pareja, I. "Cost of Capital for Non-Traded Firms." Tillgänglig på Social Science Research 
Network (SSRN: http://ssrn.com/abstract=366981) (November 23, 2005). 
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Steg 2 – Bestämma riskfaktorer 

Nästa steg kallar Cotner & Fletcher för ”Decision Criteria”. Detta steg går ut på att 

identifiera och definiera faktorer som påverkar risken i företaget. Cotner & Fletcher har 

rekommenderat fem grupper av faktorer som alla har underfaktorer. Dessa sammanfattas 

i tabellen nedan.  

          

                         Riskfaktorer (Beslutskriterier)    

  Omsättningsfaktorer   Omsättningsnivå   

      Omsättningsvarians   

      Omsättningens tillväxttakt   

  Operationella faktorer  Andel fasta kostnader   

      Operationell hävstång   

  Finansiella faktorer   Räntetäckningsgrad   

      Skuldkapacitet   

      Sammansättning av skuld   

  Management/Ägarfrågor Förtroende för ledning   

      Organisationserfarenhet    

      Kontroll   

  Strategiska faktorer   Leverantörer   

      Kunder   

      Nya aktörer   

      Konkurrens   

      Substitutprodukter   

          

4 Riskfaktorer  
Källa: Cotner, J. & Fletcher, H. 

 

Ju högre och stabilare företagets intäkter är desto lägre upplevs risken och den därav 

beroende riskpremien. När det gäller operationella faktorer så menar de att om en högre 

del av företagets kostnader är fasta så leder det till en högre risk. Till och med en liten 

förändring av intäkterna får då en större procentuell effekt på resultatet och kassaflödet. 

De finansiella riskerna påverkas dels av de fasta finansiella kostnaderna samt 

skuldsättningsgraden som båda vid förändring av försäljning påverkar utslaget på 

resultatet och kassaflödet kvadratiskt. Det är därför viktigt att beakta 

räntetäckningsgraden (EBIT+ränteintäkter/ränteutgifter), skuldkapacitet (outnyttjade 



 22 

skulder, förmåga att ta in externt kapital) och sammansättningen av skulderna 

(skuldernas löptider och rörliga räntor).  

 

Även faktorer som ledarskap och ägarskap påverkar företagets risk menar Cotner & 

Fletcher. Denna punkt relaterar till ledningens förmåga att skapa värde vilket delvis kan 

avgöras genom att se huruvida det finns en väl utvecklad strategisk plan samt huruvida 

det är troligt att de anställda kommer att utföra den. Den andra underpunkten relaterar till 

företagets erfarenhet, hur deras inlärningskurva utvecklats och hur effektiviteten 

förbättrats över tiden. Den tredje underpunkten är kontroll och ägarskap, här tittar man 

på risker med minoriteter eller andra relevanta ägarblock.  

 

Den sista huvudgruppen av riskfaktorer är strategiska faktorer. Här står företagets 

konkurrenskraft och konkurrensfördel i centrum. Enligt Cotner & Fletcher är det här 

viktigt att se längre än hur dessa faktorer påverkar det direkta kassaflödet, till exempel 

bör man se till företagets marknadsposition vilket påverkar lönsamheten på lång sikt. 

Underpunkterna består av Porters klassiska femkraftsmodell49 och kräver ingen ingående 

presentation. Även Damodaran förespråkar att liknande faktorer påverkar risk.50  

 

Som vi ser det finns det ett stort problem med de olika beslutskriterierna eller 

riskfaktorerna nämnda ovan. De är antagligen, ur ett matematiskt perspektiv, väldigt 

beroende av varandra. Med detta menar vi att om man skulle utföra en regressionsanalys 

mellan dem anar vi att det skulle uppstå så kallad multikolineäritet. Ett exempel skulle 

kunna vara risken med försäljningsnivå eller försäljningstillväxt vilken antagligen är 

starkt korrelerade med hur man bedömer risken med management eller Porters fem 

krafter. Om man bedömer den ena som hög ökar chansen att man bedömer den andra 

som hög eftersom försäljning är beroende av marknadspositionen. Vidare påverkar 

försäljningen i sin tur rörelseresultatet (EBIT) vilket i sin tur påverkar 

räntetäckningsgraden och så vidare. En hög inbördes korrelation minskar statistiskt sett 

chansen att erhålla en hög signifikans eftersom standardavvikelsen påverkas av 

multikolineäritet och dubbelräknandet av risker. Vi menar att ett sätt att minska 

korrelationen är att gå från att använda absoluta tal till att använda relativa tal i större 

utsträckning, till exempel bör rörelsemarginalen användas istället för rörelseresultatet.  

                                                
49 Porter, M. "Competitive Strategy", The Free Press, 1980, New York. 
50 Damodaran, A. ”Investment Valuation, 2nd ed.” Wiley Finance, 2002, New York, 663ff. 
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Vi har även valt att lägga till en rad kriterier, bland annat från BCG-metoden vilken 

presenteras längre fram samt en magisteruppsats som skrevs vid Linköpings universitet 

200151 om faktorer som påverkar risk i företag. Faktorerna är valda för att de i tidigare 

studier visat sig påverka risken i företag. De kriterier vi lagt till är: 

 

• Marknad – cyklisk eller inte 

• Livscykel – lång eller kort 

• Beroende av Management 

• Dålig produktdiversifiering 

• Dålig geografisk diversifiering 

• Kapitalintensitet 

• Produkter/Produktion medför miljöproblem 

• Illikvid aktie 

• Risken att lagstiftningen påverkar resultatet negativt 

 

Dessa mått har vi valt eftersom de påverkar risken i små bolag utöver den systematiska 

risken.52  

 

Steg 3 – Relatera risknivåer till riskfaktorer 

Det tredje steget i AHP-modellen går ut på att relatera ”Criteria to Alternatives”. I detta 

steg ska varje riskfaktor som räknats upp i föregående avsnitt gås igenom och relateras 

till ett av de alternativ eller risknivåer som bestämts i det första steget i modellen. Ett 

exempel skulle kunna vara: givet att försäljningen har variansen XX så tycker vi det 

motsvarar risknivån ”väldigt låg”. Detta steg involverar oftast, enligt Cotner & Fletcher, 

ordentliga diskussioner innan konsensus uppnås. 

 

Salo & Hämäläinen uppmärksammar detta steg som en av modellens stora svagheter 

eftersom det är mycket subjektivt och olika personer kan uppfatta beskrivningen av 

kriterierna olika och därmed värdera dem fel numeriskt.53 Hur jämförs och relateras 

exempelvis riskfaktorerna objektivt till de valda risknivåerna? Det är inte lätt att säga att 

                                                
51 Fredriksen, Ö. Linköpings universitet 2006. 
52 Klasson, J. (2001); ”Företagsvärdering – En studie av hur ett företags avkastningskrav skattas fram”, 
Magisteruppsats, företagsekonomi, Linköpings universitet, Ur Fredriksen, Ö. Linköpings universitet 2006  
53 Salo, A. A., Hämäläinen, R. P. “On the Measurement of Preferences in the Analytic Hierarchy 
Process”, Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, 1997, Vol. 6, s. 309-319. 
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en låg räntetäckningsgrad motsvarar en viss procents risk. En tanke är att låta 

riskfaktorerna relateras till aktieägarvärde genom att beräkna korrelationen mellan 

faktorer och vinst eller kassaflöde och på så sätt få reda på huruvida de påverkar värdet 

på företaget. Vissa kvantifierbara kriterier borde gå att relatera genom regression eller 

sensitivitetsanalys via kassaflöde eller EBIT till eget kapital, för att på så sätt göra dem 

mindre subjektiva. 

 

Steg 4 – Vikta riskfaktorerna mot varandra 

Det fjärde steget heter ”Criteria Weights” och går ut på att uppskatta en riskfaktors 

betydelse för företagets risk i relation till de andra riskfaktorerna. Detta görs genom att 

varje riskfaktor viktas mot varje annan riskfaktor genom att sätta ett numeriskt 

förhållande mellan dem, där en låg ratio (1:1) betyder att faktorerna är ungefär lika 

betydelsefulla medan en hög ratio betyder att den ena är mer betydelsefull än den andra 

(9:1). Även detta steg kräver diskussion innan konsensus tills råder. Cotner & Fletcher 

illustrerar steget med följande tabell: 

 

Viktberäkning för riskfaktorn ”Omsättningsfaktorer” i AHP-modellen 

Underfaktorer 

  

Underfaktorns vikt av 

huvudfaktorn 

Huvudfaktorns vikt i 

AHP-modellen 

Underfaktorns vikt 

i AHP-modellen 

Omsättningsvarians 70% 20% 0.7*0.2=14% 

Omsättningens 

tillväxttakt 30% 20% 0.3*0.2=6% 

 
5 Exempel på viktberäkning 

Källa: Cotner, J. & Fletcher, H. 

 

Här bör man även ifrågasätta hur konsekvent valen av relevans och vikter görs när det 

görs genom konsensus. Om man till exempel väljer att riskfaktor A är viktigare än 

riskfaktor B och att riskfaktor B är viktigare än C så måste A>C om det ska gå ihop 

matematiskt. Detta är lätt att upptäcka när man bara har tre faktorer men vad händer om 

det finns 50 faktorer eller vad händer om man upptäcker att man måste lägga till en 

faktor i efterhand? Då kan det hända att A<C vilket logiskt inte borde vara möjligt 

(A<B<C<A ). Hur kan B vara större och mindre än A samtidigt? Detta problem kan 

även uppstå om antalet faktorer är fler än antalet vikter i den valda skalan eller om ett 
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alternativ läggs till i efterhand, detta kan kasta om och påverka redan gjorda val.54 I alla 

dessa fall blir modellen och matrisen matematiskt inkonsekventa. Detta går att mäta 

genom ett ”konsekvensindex” som baseras på egenvärden.55 Vikterna kommer att bilda 

en matris med vikter mellan noll och nio: 

 

  

Operat. 

faktorer 

Mgmt/ 

Ägarfrågor 

Oms - 

faktorer 

Strategiska 

faktorer 

Fin. 

faktorer Summa Vikt 

Operationella fakt. 1 2 3 4 1 11 27,88 

Mgmt/Ägarfrågor 0,5 1 0,2 0,33 0,25 2,28 5,79 

Omsättningsfakt. 0,33 5 1 1 0,33 7,67 19,43 

Strategiska fakt. 0,25 3 1 1 0,25 5,5 13,94 

Finansiella fakt. 1 4 3 4 1 13 32,95 

 
6 Viktningsmatris 

Källa: Palliam, R. 56 

 

Denna matris kan sedan normaliseras och egenvärdet för varje rad kan presenteras i en 

kolumn kallad konsekvensindex:  

 

  

Operat. 

faktorer 

Mgmt 

/Ägarfrågor 

Oms.-

faktorer 

Strat. 

faktorer 

Fin. 

faktorer Medel 

Konsekvens-

index 

Operationella fakt. 0,324 0,133 0,366 0,387 0,353 0,313 5,2 

Mgmt/Ägarfrågor 0,162 0,067 0,024 0,032 0,088 0,075 4,5 

Omsättningsfakt. 0,108 0,333 0,122 0,097 0,118 0,156 3,9 

Strategiska fakt. 0,081 0,2 1,122 0,097 0,088 0,318 4,1 

Finansiella fakt. 0,324 0,267 0,366 0,387 0,353 0,339 5,2 

Summa 1 1 1 1 1 1  

 
7 Normaliserad viktningsmatris med konsekvensindex 

Källa: Palliam, R.57.  

 

Sedan kan följande formel användas för att räkna fram en inkonsekvensfaktor (II): 

 

                                                
54 Gass, I. “Model World: The Great Debate—MAUT Versus AHP.” Interfaces, July–August 2005, Vol. 
35, No. 4 s. 308–312. 
55 Saaty, T. ”Decision Making for Leaders.”, RWS publications, 1990, Pittsburg. 
56 Palliam, R. “Application of a Multi-criteria Model for Determining Risk Premium.” The Journal of Risk 
Finance. Vol. 6 No. 4, 2005, s. . 341-348. 
57 Palliam, R. “Application of a Multi-criteria Model for Determining Risk Premium.” The Journal of Risk 
Finance. Vol. 6 No. 4, 2005, s. . 341-348. 
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II = (λmax-n)/(n-1) 

Där λmax är det högsta egenvärdet i kolumnen och n är antal kolumner i matrisen. Palliam 

menar att om II överstiger 0,1 så bör beslutsfattaren ompröva sina beslut eftersom detta 

är ett tecken på en hög grad av inkonsekvens.58 Cheng menar att det varierar efter 

matrisens storlek. I en 3x3 matris bör värdet understiga 0,05, för en 4x4 matris bör 

värdet understiga 0,08 och generellt bör värdet aldrig överstiga 0,1.59 Om II = 0 så har 

beslutsfattaren varit helt konsekvent, vilket bör eftersträvas.  

 

Steg 5 – Beräkna den viktade genomsnittliga riskpremien  

I sista steget multipliceras vikterna med de valda risknivåerna och dessa summeras sedan 

och resultatet blir ”The Weighted Average Risk Premium” för företaget. Denna 

riskpremie adderas sedan till den riskfria räntan och kan användas som den uppskattade 

kostnaden för eget kapital. 

 

Eftersom AHP-modellen är relativt komplicerad och omfattande kommer vi även i 

jämförande syfte att presentera en rad alternativa värderingsmodeller nedan. Den första 

är BCG-metoden. 

 

2.4 BCG-metoden – Avkastningskrav för onoterade divisioner 

BCG-metoden utvecklades i mitten på 90-talet av konsultfirman Boston Consulting 

Group för att beräkna kostnaden för eget kapital för onoterade divisioner av större 

företag.60 Metoden är intressant inom ramen för denna uppsats eftersom en division 

uppvisar många av de karakteristika som ett onoterat företag uppvisar, till exempel 

saknas historiska aktiekurser. Den utgår precis som AHP-modellen från både 

kvantitativa och kvalitativa faktorer som påverkar risken. Viktigt att belysa är att 

liknande kvalitativa faktorer anses som viktiga, till exempel marknad nämns (Porters 

fem krafter), konkurrens, produkter (produktlivscykler) och kostnadsstruktur som 

                                                
58 Palliam, R. “Application of a Multi-criteria Model for Determining Risk Premium.” The Journal of 
Risk Finance. Vol. 6 No. 4, 2005, s. . 341-348. 
59 Cheng, E. et al. “Analytical Hierarchy Process (AHP) A Defective Tool when Used Improperly.” 
Measuring Business Excellence, 2002, 6(4), s. 33ff. 
60 Lewis, T.G. & Stelter, D. “Steigerung des Unternehmenswertes: Total-Value-Management” 2nd edition 
1995, Landsberg: Lech, Moderne Industrie. 
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avgörande faktorer till risk i onoterade företag.61 Dock finns det två väsentliga skillnader 

i underliggande antaganden: investeraren är diversifierad och den analyserade enheten 

ingår i en större koncern där rE kan beräknas. I modellen uppskattas risken i diskreta steg 

mellan ett och fem (se tabellen nedan) där tre motsvarar koncernens genomsnittliga risk. 

  Värde     
Kriterier Låg risk 1 2 3 4 5 Hög risk 
Kontroll Låg influens på avkastning         Hög   
Marknad Stabil      Dynamisk 
Konkurrens Få      Många 
Produkt/koncept Lång livscykel      Kort 
Barriärer Höga      Låg 
Kostnadsstruktur Låg fast kostnad           Hög 

 
8 BCG-metodens viktning 

Källa: Bufka et al.62 

 

Värdena från viktningarna adderas och används som input i formeln nedan (x): 

 

CCD = CCWC * x/18 

 

Där CCD är divisionens kapitalkostnad och CCWC är koncernens totala kapitalkostnad. 

Siffran 18 i formeln motsvarar det genomsnittliga värdet för koncernen (6 kriterier 

gånger 3 i genomsnitt). Bufka menar att denna metod levererar mer än tillfredställande 

resultat (fyra faktorer tål ett 99 procentigt signifikanstest) när den appliceras på 

homogena företag som liknar en division i en koncern, metoden levererar både 

trovärdiga resultat och är samtidigt okomplicerad.63 Vi anser att denna metod är mycket 

intressant eftersom den uppskattar kostnaden för eget kapital för en onoterad enhet ur 

perspektivet för en diversifierad investerare, vilket många externa investerare är. Dock 

uppstår problemet att modellen utgår från den totala koncernens kostnad för eget kapital. 

En lösning på detta är att den externa diversifierade investeraren använder sin 

existerande portfölj som referenspunkt. Vi kommer även i empirin använda företagens 

peer groups som referensportfölj. 

                                                
61 Bufka, J, et al. “A note on Estimating the Divisional Cost of Capital for Diversified Companies: an 
Empirical Evaluation of Heuristic-based Approaches.” The European Journal of Finance, Feb 2004, vol. 
10, s. 68–80. 
62 Bufka, J, et al. “A Note on Estimating the Divisional Cost of Capital for Diversified Companies: an 
Empirical Evaluation of Heuristic-based Approaches.” , The European Journal of Finance, Feb 2004, vol. 
10, s. 68–80. 
63 Bufka, J, et al. “A Note on Estimating the Divisional Cost of Capital for Diversified Companies: an 
Empirical Evaluation of Heuristic-based Approaches.” , The European Journal of Finance, Feb 2004, vol 
10, s. 68–80. 
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2.5 Betavärden baserade på redovisningsvariabler 

CAPMs ursprungliga riskmått kräver historisk information om en akties utveckling. För 

onoterade företag går det att gå runt detta genom att istället använda historiska 

redovisningsvariabler. Sådana metoder kallas även för accounting β och är en 

skattningsmetod för att mäta den systematiska risken som sedan kan användas i CAPM-

formeln för att beräkna rE.
64 Rent praktiskt används regressionsanalys, där man ställer 

förändringen av den historiska redovisningsvariabeln över tiden mot förändringen av den 

totala vinsten på marknaden över tiden. 

 

2.5.1 Accounting beta – regression av vinstposten 

En vanlig bokföringsvaribel att använda är företagets vinstpost.65 Ett företags 

vinstförändringar över tiden kan ställas mot marknadens vinstförändringar. Det som då 

mäts är hur mycket av företagets förändring av den redovisade vinsten som kan förklaras 

av att marknadens vinst har förändrats. Lutningen på den linjära regressionslinjen är i det 

här fallet det så kallade accounting β. 

 

∆ Vinstpriv ftg = a + b ∆ Vinstmarkn 

 

Den vanligaste vinstposten som används är rörelseresultat tillexempel EBIT66, vilket 

leder till ett unlevered β-värde. Även nettoresultatet67 kan användas och det levererar ett 

riskmått innehållandes företagets operationella risk och individuella finansiella risk 

(levered β). Metoden att söka bokföringsvariabler som bättre riskmått (och i 

förlängningen en rättvisare kapitalkostnad) på ett företag än marknads-β började 

användas i slutet av 60-talet genom Ball & Browns studier.68 Därefter har 

forskningsområdet expanderat kraftigt och bland annat varit en av de bidragande 

orsakerna till diskussionerna runt 80-talet och framåt om marknads-β överlevnad. 

 

                                                
64 Cotner, J & Fletcher, H. “Computing the Cost of Capital” American Business Review, 2000, s. 28. 
65 Damodaran,A. ”Investment Valuation, 2nd ed.” Wiley finance, 2002, New York, s. 665. 
66 EBIT står för “Earnings before interest and taxes”, det vill säga resultatet före finansnetto och skatt. 
67 Nettoresultat = Rörelseresultat – finansnetto. 
68 Brown, P. & Ball, R. ”Some Prelimiary Findings on the Association between the Earnings of a Firm, Its 
Industry, and the Economy” Journal of Accounting Research, 1967, Vol. 5, s. 55-77. 
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Det finns flera fördelar med metoder som accounting-β. För det första är information 

lättillgänglig eftersom vinstmått går att få fram på i princip alla existerande bolag. 69  

Regressionsarbetet är dessutom inte speciellt svårt att förstå eller utföra.  

 

Vari ligger svagheterna med metoden? Ett uppenbart problem är att mindre onoterade 

företag ofta bara mäter vinst en gång per år, vilket leder till få observationer därmed 

begränsad statistisk användbarhet. Bildersee och Damodaran70 poängterar även att den 

bokförda vinsten ofta är avsiktligt utjämnad över tiden av företaget genom 

bokföringstekniska åtgärder vilket försämrar regressionsresultatet avsevärt. Företag som 

till exempel medvetet använder konservativa redovisningsmetoder ger medvetet en 

felaktig bild av företagets aktuella position. Därför bör man mäta ”högre upp” i 

resultaträkningen för att minska utrymmet för ovan beskrivna justeringar.  

 

Vilket samband finns mellan vinst-β och marknads-β? Rent teoretiskt finns inget 

samband visar Bowman71 Däremot existerar ett samband mellan variabeln 

skuldsättningsgrad och den systematiska risken vilket vi återkommer till senare. Många 

akademiker ger dock vinst-β sitt stöd genom empiriska undersökningar, bland andra 

Beaver et. al. och Manegold.72 Bildersee, som ser stor nytta i redovisningsvariablerna, 

använder i sin studie även icke-redovisningsvariabler, han kallar dem beslutsvariabler 

(decision-variables), såsom tillväxttakten på företagets tillgångar och standardavvikelsen 

för vinst per aktie. Bildersee argumenterar för att användandet av både 

redovisningsvaribler och beslutsvaribler verkar ge det mest representativa β-värdet.  

 

These results suggest that the accounting and decision variables generally are 

associated with similar aspects of β. However, it appears that the associations with 

β do not overlap completely and that addition of a set of decision variables to 

accounting data could increase our chance to observe a useful association between 

traditional measures of risk and β. 73 

                                                
69 Visserligen saknar onoterade bolag kvartalsfrekvensen vilket hade varit önskvärt. 
70 Bildersee, J. “The Association between a Market-Determined Measure of Risk and Alternative 
Measures of Risk”, The Accounting Review, 1975, Vol. 50. Nr. 1, s. 81-98. 
71 Bowman, R.”The Theoretical Relationship Between Systematic Risk (Accounting) Variables” The 
Journal of Finance, 1979, Vol. 34, Nr. 3, s. 617-630. 
72 Abdelghany, K. “Disclosure of Market Risk or Accounting Measures of Risk: An Empirical Study”, 
Managerial Auditing Journal, 2005, Vol. 20, Nr. 8, s. 867-875. 
73 Bildersee, J. “The Association between a Market-Determined Measure of Risk and Alternative Measures 
of Risk”, the Accounting Review, 1975, Vol. 50. Nr. 1, s. 81-98. 
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Vanligen används bokförd vinst men, som nämnts ovan, kan även andra variabler 

användas; Vélez-Pareja nämner bland annat kassalikviditet (quick ratio)74, 

balanslikviditet (current ratio)75 och bokförd skuldsättningsgrad76.77 Nedanstående 

stycke handlar om dessa variabler, som även kallas fundamental β. 

 

2.5.2 Fundamental beta 

Likviditetsmått har visat sig kunna användas som substitut för β, vilket bland andra Badr 

& Moon visar i en studie:  

 

The evidence therefore suggests that there is a significant relationship 

between cash flow β and security returns and, such relationship is consistent 

with the risk premium hypothesis in both up- and down-markets.78 

 

I slutsatsen av sin studie skriver författarna att ett förfinat likviditetsmått bestående av en 

blandning mellan kassalikviditet och balanslikviditet skulle kunna ge det bästa resultatet.  

 

Att kapitalstrukturen kan vara en faktor som påverkar risken i ett företag torde inte vara 

ett alltför djärvt påstående. Modigliani & Miller visade redan 1958 att ökade skulder i ett 

företag ökar volatiliteten i avkastningen hos aktieägarna.79 Någon form av soliditetsmått 

borde därför kunna användas för att hitta fundamental β hos ett onoterat företag. Det 

finns flertalet studier som visar skuldsättningsgrad (Hamada80, Bowman81) är en bättre 

variabel än vinst för att hitta en onoterad motsvarighet till marknads-β. Akademikerna är 

dock inte ense om detta; 1970 undersökte till exempel Beaver, Kettler & Scholes om 

                                                
74 Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – Varulagret och pågående arbeten)/Kortfristiga skulder. 
75 Balanslikviditet = Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder. 
76 Skuldsättningsgrad = Skulder / Eget kapital. 
77 Velez-Pareja, I. "Cost of Capital for Non-Traded Firms." Tillgänglig på Social Science Research 
Network (SSRN: http://ssrn.com/abstract=366981) (November 23, 2005). 
78 Badr, I & Moon, K. “An Accounting Analysis of the Risk-Return Relationship in Bull and Bear 
Markets”, Review of Financial Economics, 1998, vol. 7, nr. 2, s. 173-182. 
79 Beaver W. et. al. “The Association between Market Determined and Accounting Determined Risk 
Measures” The Accounting Review, 1970, Vol. 45, Nr. 4, s. 661. 
80 Hamada, R. “The Effect of a Firms´s Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks”, 
Journal of Finance, 1972. 
81 Bowman, R.”The Theoretical Relationship Between Systematic Risk (Accounting) Variables” The 
Journal of Finance, 1979, Vol. 34, Nr. 3, s. 617-630. 
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någon av sju olika variabler kunde ersätta det traditionella marknads-β.82 Av dessa sju 

ingick bland annat vinstmått, likviditetsmått, skuldsättningsmått samt tillgångsmått 

(tillväxt i tillgångar, tillgångarnas storlek). De kom fram till att främst variationer i vinst 

var det som förklarade risk i ett företag bäst, denna variabel hade högre korrelation med 

marknads-β än både likviditets- och soliditetsmåttet. 83  

 

Damodaran84 använder liknande mått för att hitta fundamental-β. Genom regression 

relaterades fyra variabler till β på den amerikanska marknaden (NYSE) och följande 

samband erhölls:   

 

β= 0,6507 + 0,25 KV + 0,09 S/E + 0,54 t – 0,000009 BT 

 

där 

KV = förändringskoefficient av rörelseintäkterna 

S/E = bokförd skuld genom bokförd eget kapital 

t = historisk tillväxt i vinsten 

BT = bokförda värdet på företags tillgångar 

 

För alla typer av företag kan de fyra variablerna via enklare beräkningar erhållas vilket 

gör metoden enkel att använda. Däremot, vilket Damodaran påpekar, blir modellen 

aldrig bättre än dess underliggande regression, som i ovanstående fall endast har en 

förklaringsgrad på 18 procent.  

 

Att det förekommer stora skillnader mellan undersökningar kan enklast förklaras med 

det valda urvalet vilket ofta skiljer sig både i tidshorisonter, aktier samt marknader. 

Dessutom mäter β den systematiska risken medan redovisningsdata söker att mäta en 

bredare definition på risk; den totala risken. Bildersee agiterar därför för att ett rent 

samband mellan redovisningsvariabler och β blir svårt att finna.85 Åsikten som det råder 

konsensus kring är åtminstone att redovisningsvaribler har mycket att tillföra vid 

skattningen av marknads-β. Många förespråkar till exempel en gemensam användning av 
                                                
82 Damodaran,A. ”Investment Valuation, 2nd ed.” Wiley finance, 2002, New York, s. 665. 
83 Beaver W. et. al. “The Association between Market Determined and Accounting Determined Risk 
Measures” The Accounting Review, 1970, Vol. 45, Nr. 4, s. 654-682. 
84 Damodaran,A. ”Investment Valuation, 2nd ed.” Wiley finance, 2002, New York, s. 665. 
85 Bildersee, J. “The Association between a Market-Determined Measure of Risk and Alternative Measures 
of Risk”, The Accounting Review, 1975, Vol. 50. Nr. 1, s. 82. 
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måtten tillsammans med den traditionella metoden (Rosenberg & McKibben, Bildersee, 

Bufka).86 

 

2.6 Pure play 

En annan vanlig teknik för att få fram ett β för onoterade företag är att använda sig av 

pure play-tekniken, även kallad bottom-up β. Tekniken går ut på att man vänder sig till 

publika företag inom samma bransch som det onoterade företaget och använder ett 

genomsnitt av deras unlevered marknads-β.87 Med unlevered menas det β som företaget 

skulle haft om det var finansierat med 100% eget kapital. Levered betyder det β som ett 

företag har när det är delfinansierat med skuld. För att hitta ett β för en onoterad bank 

tittar man med andra ord på β på de börsnoterade bankerna. Det här ställer stora krav på 

att det går att hitta liknande bolag på börsen som motsvarar det onoterade företaget i 

verksamhet, något som kan vara svårt då många småföretag ofta har en hög grad av 

specialisering.  

 

Efter att ha erhållit ett bransch-β justeras detta med det onoterade företagets 

kapitalstruktur. Nedanstående formel visar hur unlevered-β, beräknas genom att ta 

hänsyn till företagets kapitalstruktur.  88 

 

β unlevered = β levered / (1+(1-skattesats) (Skuld/Eget kapital) 

 

Företagets unlevered kan även justeras med dess kostnadsstruktur, det vill säga 

relationen mellan fasta och rörliga kostnader. 89 En hög andel rörliga kostnader är 

förknippat med hög risk. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ovanstående modeller har mycket att tillföra för bättre 

skattningar av β. Vad β för onoterade företag anbelangar är teknikerna inte komplement 
                                                
86 Rosenberg, B. & McKibben, W. "The Prediction of Systematic and Specifik Risk in Common Stocks", 
The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 8, Nr. 2, s. 317-333. 
Bildersee, J. “The Association between a Market-Determined Measure of Risk and Alternative Measures 
of Risk”, The Accounting Review, 1975, Vol. 50. Nr. 1, s. 81-98. 
Bufka, J. et. al. “A note on Estimating the Divisional Cost of Capital for Diversified Companies: an 
Empirical Evaluation of Heuristic-based Approaches”, 2004, The European Journal of Finance, Vol. 10, s. 
68-80. 
87 Cotner, J & Fletcher, H, “Computing the Cost of Capital”, 2000, American Business Review, s. 28. 
88 Damodaran,A. ”Investment Valuation, 2nd ed.” Wiley finance, 2002, New York, s. 666. 
89 Fredriksen, Øystein. Kompendium i kursen Företagsvärdering, 2005, Linköpings Universitet, 
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utan istället substituttekniker för marknads-β eftersom historisk information om 

aktiepriser inte kan erhållas. Man ska dock fortfarande komma ihåg att ovanstående 

tekniker endast är justeringar av CAPM och därför innehåller de fortfarande många av 

CAPMs tvivelaktiga antaganden, såsom fullt diversifierade investerare med homogena 

förväntningar. 
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3 METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I metoden presenteras vår syn på värderingsteori. Bland annat diskuteras 

förhållningssättet till uppsatsens subjektiva delar. Sedan beskrivs det praktiska 

tillvägagångssättet och en introduktion till uppsatsens studie ges.    

 

3.1 Val av uppsatsämne 

Anledningarna till det valda ämnet är flera. Vi ville båda skriva om ett ämne som hade 

med företagsvärdering att göra. Vidare visste vi att små företag och onoterade företag 

spelar en allt viktigare roll i svenskt näringsliv, varför det vore intressant att belysa de 

problem som uppstår vid värdering av dessa företag. När vi sedan kontaktade företag för 

att få idéer och uppslag till ett mer specifikt ämne, visade det sig vara av intresse för 

bland annat KPMG Bohlins Corporate Finance-avdelning att utreda den riskjusterade 

diskonteringsräntan för onoterade företag. Få artiklar har berört AHP-modellen som 

ligger i fokus för denna uppsats. Vi såg helt enkelt ett teoretiskt relativt outrett område, 

AHP-värderingsmodellen, inom ett praktiskt väldigt intressant och tillämpat område, 

onoterade företag.    

3.2 Teoretiskt förhållningssätt till värderingsteori 

För att läsaren lättare skall förstå vilka utgångspunkter och åsikter vi startar med 

diskuteras nedan värderingsteori. Eftersom AHP-modellen även har kraftigt subjektiva 

inslag beskriver vi även vårt förhållningssätt till subjektivitet. 

3.2.1 Rättvisande värde 

Vi anser att det rättvisande värdet på en tillgång är den samlade framtida och nuvarande 

nyttan den ger sin ägare. Eftersom nytta är subjektiv är detta rättvisande värde även 

subjektivt och därför varierande mellan olika investerare, en investerares uppfattning om 

ett företag kan skilja sig från en annans. Vi menar att rättvisande värde i många fall 

skiljer sig från det objektiva värdet. 

 

En aktie som handlas på börsen anses av vissa ha ett objektivt värde eftersom värdet är 

accepterat av parterna och ett marknadspris har uppstått. Men detta tankesätt anser vi 

vara missvisande eftersom det bygger på följande definition: 
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Fair value is the amount of consideration agreed upon in an arm's length 

transaction between knowledgeable, willing parties who are under no 

compulsion to act. Fair value is similar to market value.90  

 

Det handlar således om det värde som en part kan få ut vid en transaktion inom en snar 

framtid, det vill säga om tillgången inte går att sälja eller är illikvid förändras priset. För 

det andra skall parterna vara medvetna, eller som vi tolkar det ha full information, för att 

kunna göra ett rationellt beslut. Det finns således ingen informationsasymmetri. Vidare 

handlar parterna efter fri vilja och de är ej tvingade till sitt agerande, på grund av 

exempelvis olika starka förhandlingspositioner, något som annars skulle kunna påverka 

priset. Detta är dock endast ett utopiskt teoretiska rättvisande värde med antagandet att 

varje investerare är fullt rationell med helt objektiva och lika uppfattningar.  

 

Det finns en rad situationer då dessa förutsättningar inte är uppfyllda. Ofta råder 

informationsasymmetri eller olika starka förhandlingspositioner. Dessutom saknas i 

många fall information om historisk data. Dessa marknader är effektiva i svag mening 

eller inte effektiva alls, det saknas helt kontinuerlig och återkommande handel. Därför 

kan en enskild transaktion inte anses vara objektiv. Resultatet av detta är att det för 

ägare, säljare och köpare blir svårare eller omöjligt att bestämma ett objektivt pris på 

sina tillgångar. Det subjektiva rättvisande värdet kan således endast sammanfalla med 

det objektiva rättvisande värdet när inga av ovanstående ineffektiviteter råder och all 

fundamentaldata är allmänt känd.   

 

Vidare handlar teorierna om de effektiva marknaderna (EMH)91 om några av dessa 

förutsättningar. Enligt EMH är marknaderna i genomsnitt rättvisande eftersom de i 

genomsnitt återspeglar all tillgänglig information och så vidare. Marknadens genomsnitt 

kan således sägas vara ett bättre objektivt värde än en enskild transaktion. Dock 

återspeglar dessa objektiva värden endast marknadens aggregerade värdering, varje 

enskild investerare kan fortfarande anse att ett annat rättvisande värde råder. Ett 

                                                
90 Alberta Finance, Heritage Finance Glossary, www.finance.gov.ab.ca/business/ahstf/glossary.html, 2006-
10-31. 
91 Fama, E. ”Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work.” Journal of Finance 25 
(1970), s. 384-417. 
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objektivt värde behöver således inte vara i närheten av ett rättvisande värde eftersom 

detta är subjektivt. 

 
Eftersom AHP-modellen även har kraftigt subjektiva inslag beskriver vi även vårt 

förhållningssätt till subjektivitet. 

3.2.2 Uppsatsens subjektivitet 

Ovan argumenterade vi för att en rättvisande värdering är subjektiv. Subjektiviteten i en 

värdering anser vi vara hur olika parter värderar samma tillgång olika. Desto större 

skillnad mellan värderingar som görs desto större inslag av subjektivitet finns i 

värderingen. Men är subjektivitet accepterbart i värderingsteori? Majoriteten av världens 

finansieringsteoretiker skulle antagligen säga nej. Detta tror vi beror på att teorierna ofta 

bygger på kvantitativ data, arbitragetänkande och matematiska modeller. Vi menar dock 

att svaret på frågan är att det är situationsberoende.  

 

Om syftet med värderingen är att värdera en tillgång rättvisande inom till exempel 

redovisningen så är objektiviteten viktig på grund av syftet med redovisningen. 

Objektiviteten leder till att det är möjligt för alla intressenter i bolaget att göra samma 

värdering och lita på att värderingen är gjord på samma sätt och på så sätt genomlyses 

företaget. Dock menar vi att syftet med värderingen skiljer sig från gång till gång. Om 

det rör sig om en företagsöverlåtelse görs värderingen för att ta reda på hur mycket 

parterna måste ta betalt eller betala. Det blir således subjektivt eftersom olika parter 

bedömer nyttan av företaget olika. Ibland rör det sig om standardiserade varor så som 

råvaror vilket leder till att värderingen ofta blir objektiv i den meningen att det finns 

många alternativa investeringar och det blir möjligt att basera priser på 

arbitragemöjligheter. Vid andra tillfällen rör det sig om komplicerade 

företagstransaktioner och det blir svårare att replikera portföljer och använda sig av 

abitragetänkandet vilket leder till att subjektiviteten spelar en allt större roll i 

värderingen. Vi hävdar att subjektiviteten i dessa fall är ofrånkomlig. Hur subjektiv 

värderingen kan tillåtas vara är en fråga för syftet med värderingen. Om syftet 

exempelvis är att värdera ett företag för att få reda på hur mycket en icke diversifierad 

investerare är beredd att betala måste värderingen med största sannolikhet vara relativt 

subjektiv.  
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Således tycker vi man kan försvara en del av den subjektivitet som de olika valen i AHP-

modellen innebär eftersom värderingen är subjektiv. Dock menar vi att valen fortfarande 

måste vara konceptuellt sunda. Till exempel pekade vi i referensramen ut faran med att 

dubbelräkna risker i AHP-modellen, vilket inte är konceptuellt acceptabelt. Således är 

det sådana brister i modellen vi i vår studie kommer att leta efter och det är dessa tester 

som är centrala och viktiga i studien. De subjektiva valen som görs i empirin är av 

mindre betydelse eftersom dessa kan skattas annorlunda av olika användare. Vi kommer 

inte i någon större utsträckning vidare kritisera modellen för dess subjektivitet.  

 

3.2.3 Akademiskt perspektiv vs professionellt perspektiv 

Diskussionen ovan kan även härledas till om värderingen är akademisk eller 

professionell. Ur akademisk synvinkel eftersträvas ofta en hög grad av objektivitet i 

vetenskapliga verk, total objektivitet är dock omöjligt.92 Hög objektivitet kan enligt 

Lundahl och Skärvdal uppnås på många sätt, bland annat genom att tydligt redovisa 

perspektiv, antaganden och utgångspunkter som styr undersökningen. Vi ämnar uppnå 

objektivitet just på detta sätt trots att vi kommer att behandla ämnen där subjektiva 

värderingar spelar stor roll. Vi har valt ett pragmatiskt perspektiv där vi genomgående 

kommer att ha det praktiska handlandet som utgångspunkt, det vill säga, går det att 

använda i verkligheten och hjälper det oss att förstå vad en investerare kan tänkas 

betala? I denna mening kommer vi snarare ha ett professionellt angreppssätt än ett rent 

akademiskt.  

3.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

3.3.1 Deduktion 

Uppsatsen utgår från Cotner & Fletchers artikel från 2000. Denna har redan presenterats 

noggrant i referensramen. Således får hela uppsatsen ett deduktivt angreppssätt. Denna 

metod används med fördel när det undersöks om en bred teori går att applicera på 

enskilda fall.93 Faran med denna metod kan vara att för mycket egna tolkningar kan 

minska objektiviteten.94 Denna diskussion har vi dock redan fört ovan, varför vi inte ser 

                                                
92 Lundahl, U & Skärvdal, P-H. ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer.” Studentlitteratur , 
1999, Lund. s. 75ff. 
93 Arbnor, I & Bjerke, B. ”Företagsekonomisk metodlära.” Studentlitteratur, 1994, Lund. s. 108ff.    
94 Jacobsen, D I. ”Vad, hur och Varför?” Studentlitteratur, 2002, Lund. s. 43ff. 
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det som något större problem. För att vidare kunna testa och analysera modellerna runt 

värdering av onoterade företag har vi valt två fallföretag där vi prövar den praktiska 

användningen av framförallt AHP-modellen. Vi kommer även att testa de andra 

värderingsmodellerna på företagen för att kunna göra jämförande iakttagelser. Detta för 

att belysa styrkor och svagheter. Här ämnar vi använda KPMG som bollplank eftersom 

de har stor erfarenhet av värdering av onoterade företag. Varje år fungerar de som 

rådgivare i över 100 transaktioner med onoterade företag enbart i Sverige. Vi avser även 

att komma med förslag på utveckling och praktiska tillvägagångssätt och användning av 

modellerna. Med blandningen av teoretisk jämförande karaktär och praktisk tillämpning 

och verifikation hoppas vi kunna tillföra något till forskningen inom detta ämne.   

 

3.3.2 Val av fallföretag – Brio & Nefab 

Vi har valt två stycken små företag som handlas på den nordiska listan för små, växande 

företag, First North, för att med hjälp av dem utföra våra tester och undersökningar. 

Detta kan kanske tyckas konstigt med tanke på att uppsatsen handlar om rE för onoterade 

företag. Men för att på något sätt verifiera våra resultat måste vi ha någon referenspunkt. 

Eftersom det finns vedertagna modeller för att ta fram rE för noterade företag kommer vi 

att använda det som referenspunkt. Vi har inte heller hittat något bättre alternativ. Även 

om inte någon av metoderna är rätt eller fel så belyser vi på detta sätt skillnaderna 

mellan den konventionella CAPM modellen och de mer alternativa modellerna. Orsaken 

till att vi väljer just två stycken företag är att vi vill kunna jämföra resultaten inbördes. 

Dock begränsas antalet till två på grund av studiens tidsrymd.  

 

Anledningen till att vi valt två noterade företag är dels att det finns marknadsdata på 

dessa företag samt att det finns tillräckligt med information om företagen för att göra 

ordentliga externa värderingar. Det problem som uppstår är då att företagen och dess 

data kanske inte alltid beter sig som onoterade. Detta är vi dock medvetna om och 

kommer att belysa när detta faktum kan komma att påverka analysen. Å andra sidan har 

vi valt relativt små företag som har många av de karakteristika som små onoterade 

företag uppvisar. 

 

När vi sedan stod inför det specifika valet av fallföretag letade vi efter relativt små bolag 

med omsättning mellan en och två miljarder kronor vilket inte är orealistiskt för 
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onoterade bolag. Vidare letade vi efter andra i teorin nämnda karakteristika för små 

onoterade bolag, så som en stor ägare eller till exempel små, eller till och med negativa, 

marginaler. På dessa grunder valde vi slutligen Brio och Nefab. Nedan följer en 

presentation företagen. 

 

3.3.3 Brio 

Brio har varit verksam inom tillverkning och försäljning av barnleksaker men håller 

sedan 2005 på med en omstrukturering där fokus skiftas från traditionella (trä)leksaker 

till ett bredare spektrum av produkter för barn, till exempel mjukisdjur, barnmatstolar, 

andra barnmöbler och så vidare. De har även nyligen bytt ut både CEO och CFO, vilket 

ska hjälpa till att vända företaget. Brio har sedan 2000 väldigt få kvartal med positivt 

resultat, sedan 2003 endast två kvartal. Företaget har nästan hälften av sin försäljning i 

kvartal fyra runt jul. De har två stora ägare, familjen Ivarsson med nästan 40 % och 

Proventus industrier med drygt 40 % av rösterna. Produktionen outsourcas men större 

delen av designen sker internt i företaget. Produkterna säljs sedan i hela världen, dock 

med fokus på Sverige, Norden och Europa. Brio möter en marknad med ökande antal 

aktörer och stenhård konkurrens som snabbt driver produktutvecklingen framåt vilket 

leder till kortare produktlivscykler. Brio säljer på klassisk design ofta i trä som utstrålar 

kvalitet och något man kan lita på, vilket är viktigt i barnproduktbranschen. 

3.3.4 Nefab  

Nefab säljer förpackningslösningar till industriföretag, främst inom teleutrustnings- och 

fordonsindustrin. Bolagets koncept innefattar en rad erbjudanden från kvalificerad 

rådgivning till leverans av kompletta förpackningssystem och därtill hörande tjänster. 

Företaget ägs till 82,8 % av familjen Nordgren. Företaget har länge uppvisat stabila 

vinstmarginaler och är i princip obelånat. Företaget säljer sina produkter till framförallt 

telecom-, bil- och läkemedelsindustrin runt om i hela världen, de är med andra ord 

mycket diversifierade. De har tillväxt som ett huvudmål (både genom förvärv och 

organisk) samtidigt som de skall vara lönsamma. Även om Nefab endast har en bråkdel 

(0,2 %) av den totala världsmarknaden är de en av de stora aktörerna eftersom 

marknaden är starkt fragmenterad. Nefabs affärsmodell går ut på att sälja 

kvalitetsprodukter samt att ta hand om så mycket som möjligt av kundens logistik, detta 

kallas allmänt vendor management inventory. 
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Genom att behandla de två fallföretagen som onoterade kan vi jämföra resultaten från de 

modeller som tagits upp i referensramen för onoterade företag med de resultaten som 

erhålls från företagens aktiekurser. I de modeller som är baserade på ett β-tal som 

uppskattar systematisk risk behövs en riskpremie för att ta fram rE. Hur den är 

uppskattad redovisas nedan. 

 

3.3.5 Studiens genomförande 

Vi kommer till en början att på fallföretagen praktiskt tillämpa AHP-modellen i 

värderingssyfte. Under studiens gång kommer vi att testa för de svagheter vi beskrev i 

referensramen så som dubbelräknande av risk, inkonsekvens och så vidare. Sedan 

kommer vi att skatta rE med hjälp av de alternativa metoderna som presenterats i 

referensramen. Avslutningsvis kommer vi att skatta rE med hjälp av CAPM för att på så 

sätt få en referenspunkt.    

 

3.3.6 Källor och insamling av data 

Den teoretiska referensramens informationsgrund består till stor del av forskningsartiklar 

från välrenommerade tidskrifter och databaser, såsom Journal of Finance och the 

Accounting Review med mera. I vissa mer grundläggande fall har även finansiell 

lärobokslitteratur använts. Det vi försökt tänka på genomgående under arbetet är att 

informationen ofta är av amerikansk karaktär och en stor del av de undersökningar som 

fakta baseras på är utförda på den amerikanska marknaden. Vår uppfattning är dock att 

sådana undersökningars samband oftast kan appliceras även på den svenska marknaden 

eftersom de finansiella systemen i grunden fungerar på samma sätt och att den svenska 

marknaden innehar flera likheter med den amerikanska. 

 

En stor del av den empiriska informationen har inhämtats ur realtidssystemet Reuters 

3000 Extra. Eftersom systemet är välrenommerat och en av de ledande på marknaden 

när det gäller finansiell information antar vi att källan är relativt rättvisande, dock bör 

man vara medveten om att varumärket inte är en garanti för informationens korrekthet. 

En annan stor del av data i empiriavsnittet kommer från fallföretagens årsredovisningar 

och kvartalsrapporter. Här har vi använt kvantitativ redovisningsdata men även passat på 
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att tillskansa oss kvalitativ information om bolagens verksamhet och framtid. Eftersom 

den sistnämnda informationen kan vara starkt vinklad har vi kompletterat denna med 

analyser från mäklarhus och banker, till exempel Remium (experter på 

småbolagsanalyser), Svenska Handelsbanken och så vidare. Vi har även kortfattat talat 

med VD för Nefab och Brio för att på så sätt skapa oss en känsla för ledningen i 

företagen. Vidare har vi i användandet av AHP-modellen fört nära diskussioner med 

representanter på KPMG.  
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4 EMPIRI 
 
I följande avsnitt redovisas de empiriska resultaten och hur dessa har arbetats fram. 
Först presenteras fallföretagens respektive verksamheter. Sedan skattas kostnaden för 
fallföretagens egna kapital med hjälp av AHP-modellen och tester görs huruvida 
modellen är konceptuellt sund. Sedan appliceras de alternativa metoderna som togs upp 
i studiens referensram för att erhålla kapitalkostnader. Till sist används CAPM på 
traditionellt vis i syfte att utgöra en referenspunkt till våra resultat. 
 
För beräkningar av kapitalkostnader med CAPM används en riskpremie och vi börjar 

med att presentera hur vi beräknat denna. 

4.1 Riskpremien 

Vi beräknade en geometrisk medelavkastning på två nordiska index; OMXS30 och 

Enskilda Nordic Small Cap Index, som innefattar småbolag i Norden95. Informationen 

samlades in från OMX hemsida samt från databasen Ecowin och månadsvis data från 

den första handelsdagen 2001 till och med den första handelsdagen i november 2006 

användes. På OMXS30 beräknades det geometriska genomsnittet vara cirka 8,04 % per 

år och på Small Cap cirka 6,25 %. Därefter drog vi bort den riskfria räntan. För att 

uppskatta denna användes det geometriska medelvärdet under samma period för tre 

månaders statsskuldväxlar vilket beräknades till cirka 2,98 %96. Således torde 

marknadens riskpremie ligga mellan 3,27% och 5,06%.  

 

Rm (OMXS30) 8,04% 
Rm (Small Cap) 6,25% 
Rf 2,98% 
Riskpremie (OMXS30) 5,06% 
Riskpremie (Small Cap) 3,27% 

 
9 Marknadens riskpremie 

 

Ett anmärkningsvärt resultat här är att riskpremien för små företag är mindre, vilket 

implicerar att dessa är mindre riskfyllda. Egentligen borde riskpremien beräknas genom 

att även inkludera den geometriska avkastningen på obligationer under samma period. 

Dock är detta information som vi inte har. Vi kommer därför i fortsättningen använda 

oss av en riskpremie på 3 % när vi beräknar kapitalkostnader, vilket är en vanligt 

                                                
95 Scandinavian Information Exchange, http://www.six.se/templates/pages/TextPage____260.aspx, 2006-
11-29. 
96 Sveriges Riksbank, www.riksbanken.se, 2006-11-16. 
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förekommande approximation av riskpremie på den svenska marknaden97. Damodaran 

förespråkar dessutom en så lång tidsperiod som möjligt och därför passar nivån på 3 % 

bra eftersom premien beräknad av Damodaran på 3,1 % är mellan år 1919 och år 2002. 

Efter riskpremieberäkningarna ger vi oss nu i kast med riskelementet, β, i formeln för rE.  

 

4.2 AHP-modellen – en praktisk tillämpning 

Steg 1 – Val av risknivåer 

I det första steget i AHP-modellen skall riskpremierna sättas. Det första problemet för 

vår del var här att få någon sorts referenspunkt eftersom det intuitivt är svårt att relatera 

risk till en procentsats i avkastningskravet. Här tog vi hjälp av Velez-Parejas metod som 

diskuterats i referensramen där marknadens riskpremium används som utgångspunkt. Vi 

har tidigare definierat riskpremien till cirka 3 %. Vi anser att båda fallföretagen är 

relativt stabila jämfört med marknaden eftersom de båda producerar konsumentvaror 

som uppvisar lägre variation än till exempel läkemedel eller IT produkter. Därför 

kommer vi att använda riskpremien på 3 % som en undre gräns i 

riskpremieuppskattningen för företagen.   

 

För att hitta en övre gräns har vi valt att ta stöd i litteraturen. Som vi nämnde i 

referensramen har onoterade företag, på grund av likviditets och storlekspremie, ofta 

avkastningskrav mellan 20 och 30 %. Därför har vi valt att sätta den högre gränsen för 

båda fallföretagen till 30 %. Efter detta delades spannet upp i fem diskreta risknivåer 

enligt tabellen nedan. 

 

 

Riskpremienivåer  

Beskrivning av risk Risk premium 

Väldigt låg risk 3,00% 

Låg risk 9,75% 

Medium risk 16,50% 

Hög risk 23,50% 

Väldigt hög risk 30,00% 

10 Risknivåer empiri 
Källa: Egen tabell 

 

                                                
97 Fredriksen, Ö. Linköpings universitet 2006. 
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Steg 2 – Bestämma riskfaktorer 

I detta steg har vi valt att utgå från Cotner & Fletchers modell som grundsten.  

          

  Beslutskriterier (Risk faktorer)     

  Omsättningsfaktorer   Omsättningsnivå   

      Omsättningsvarians   

      Omsättningens tillväxttakt   

  Operationella faktorer   Andel fasta kostnader   

      Operationell hävstång   

  Finansiella faktorer   Räntetäckningsgrad    

      Skuldkapacitet   

      Sammansättning av skuld   

  Management/ägarfaktorer Förtroende för ledning   

      Organisationserfarenhet    

      Kontroll   

  Strategiska faktorer   Leverantörer   

      Kunder   

      Nya aktörer   

      Konkurrens   

      Substitut   

          

11Riskfaktorer empiri 
 

Som vi tidigare nämnt valde vi att lägga till ett antal kriterier som litteraturen inom 

området anser påverka risken i företag. De kriterier vi lagt till är: 

 

• Marknad – cyklisk eller inte 

• Livscykel – lång eller kort 

• Beroende av Management 

• Dålig produktdiversifiering 

• Dålig geografisk diversifiering 

• Kapitalintensitet 

• Produkter/Produktion medför miljöproblem 

• Illikvid aktie 

• Risken att lagstiftningen påverkar resultatet negativt 
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Dessa mått har vi valt eftersom de alla påverkar risken i små bolag utöver den 

systematiska risken.98  

 

För att utreda det problem som målades upp i referensramen angående multikolineäritet 

mellan olika faktorer gjorde vi en korrelationsmatris mellan kvantifierbara faktorer, 

vilket är ett sätt att upptäcka en del av multikolineäriteten mellan olika faktorer. Vi 

testade de, av våra faktorer, som är av kvantitativt slag, detta för att kunna testa dem 

matematiskt. En korrelationskoefficient med värdet ett skulle motsvara en perfekt 

kolineäritet medan noll skulle påvisa total avsaknad. Desto större korrelation desto mer 

dubbelräknas risken om hänsyn tas samtidigt till två faktorer med hög korrelation.  

 

Vi använde kvartalsvis data mellan kvartal ett år 2000 och kvartal tre år 2006. 

Anledningen till detta är att det var den information med flest data som fanns tillgänglig 

under den studerade tidsperioden. Antalet data är viktigt för att få ner standardavvikelsen 

i testerna. All fundamentaldata har hämtats från företagets redovisningsrapporter som 

gjorts tillgängliga på respektive företags hemsida. Vi beräknade följande två 

kovariansmatriser: 

 

BRIO Oms Tillväxt 

Årlig 

varians 

Fin. 

Netto EBIT Räntetäckningsgrad 

Omsättning 1 0,381 0,102 0,238 0,263 -0,118 

Tillväxt  1 0,102 0,101 0,118 -0,129 

Varians av fsg (år)   1 0,293 0,138 0,090 

Finsiellt netto    1 0,138 -0,065 

EBIT     1 0,716 

Räntetäckningsgrad      1 

12 Kovariansmatris Brio 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
98 Klasson, J. (2001); ”Företagsvärdering – En studie av hur ett företags avkastningskrav skattas fram”, 
Magisteruppsats, företagsekonomi, Linköpings universitet, Ur Fredriksen, Ö. Linköpings universitet 2006  
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NEFAB Oms Tillväxt 

Årlig 

varians 

Fin. 

Netto EBIT Räntetäckningsgrad 

Omsättning 1 0,539 0,837 -0,002 0,728 0,023 

Tillväxt  1 0,298 0,099 0,220 -0,142 

Varians av fsg (år)   1 0,153 0,666 -0,114 

Finansiellt netto    1 -0,023 -0,290 

EBIT     1 0,091 

Räntetäckningsgrad      1 

 

13 Kovariansmatris Nefab 
 
Det första som man lägger märke till är att årlig varians av försäljning har förhållandevis 

hög korrelation med alla andra faktorer. Detta har att göra med att variansen är en 

funktion av till exempel omsättning. Det absoluta talet som beskriver varians blir högre 

om det absoluta talet för försäljning är högre. Därför borde eventuellt en relativ varians 

användas, det vill säga varians/oms. Detsamma gäller tillväxt som är en funktion av 

omsättningen. Vidare är korrelationen mellan omsättning och EBIT relativt stor. Vi 

testade att använda relativa tal och det visade sig att det i vissa fall minskade 

korrelationen ordentligt medan det i andra fall endast minskade en del. Slutsatsen blir att 

det i vilket fall som helst inte blir sämre av att använda relativa tal. 

 

  BRIO NEFAB 

  oms Oms 

Varians/oms -0,073 0,837 

EBIT/oms 0,206 0,061 

14 Riskfaktorer i relativa tal 
 

Däremot är korrelationen mellan EBIT och räntetäckningsgrad i ena fallet hög och i 

andra fallet låg. NEFAB har väldigt lågt finansnetto medan Brio har ett högre 

finansnetto i förhållande till omsättningen. Vi anser därför att Brio bättre beskriver 

denna relation. Som väntat har finansnetto och räntetäckningsgrad i båda fallen en 

negativ korrelation vilket är logiskt eftersom finansnetto utgör nämnaren i formeln för 

räntetäckningsgrad. Vi har endast påpekat en del av de korrelationer som är 

kvantifierbara och så kan vi fortsätta länge och då har vi inte ens nämnt de kvalitativa 

faktorerna. Även om de kvantitativa faktorerna i vissa fall går att omvandla till relativa 

så innefattar inte det alla kvalitativa faktorer. Detta tycker vi mycket klart visar en av 

AHP-modellens svagheter – dubbelräknandet av risk. 
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Steg 3 – Relatera beslutskriterier till riskfaktorer 

För att kunna relatera de olika alternativen har vi diskuterat länge och det har visat sig 

svårt att komma fram till hur mycket risk en viss faktor ska motsvara. Förutom att det är 

lätt att dubbelräkna risker krävs en gedigen erfarenhet av att bedöma risker, något som vi 

som studenter fann mycket svårt. Vidare krävs att bedömaren har stor insikt i det 

specifika företaget och branschen som analyseras. I båda dessa frågor kände vi dock att 

KPMG Corporate Finance kunde bidra med kunnande, men även med detta stöd var 

uppgiften svår. Vi har nedan sammanfattat våra resonemang. Vi har även i efterhand 

gjort regressionsberäkningar på hur de olika kvantitativa faktorerna är relaterade till 

avkastningen på aktien. Detta skulle inte vara möjligt på ett onoterat företag, vi har dock 

gjort det för att på så sätt förstå, samt belysa hur olika faktorer påverkar risken i 

avkastningen på aktien. 

 

Brio 

Omsättning: När det gäller omsättningsfaktorn är den uppdelad i tre faktorer. 

Omsättningsnivån är över den magiska miljardgränsen varför vi har valt att sätta låg risk 

(9,75 %) på denna faktor. Under samma period har Brio trots sin ojämna försäljning 

under året lyckats minska den årliga (variansen i omsättning) / omsättning. Därför blir 

även detta låg risk (9,75 %) Brio uppvisar en neråtgående trend i försäljningen över en 

femårsperiod samtidigt som det är oklart huruvida den nya ledningen kommer att lyckas 

vända denna trend. Detta ser vi som en hög risk (23,5 %). 

 

Operationella faktorer: Eftersom en stor del av produktionen outsourcas är de fasta 

kostnaderna inget större hot för företaget (medium 16,5 %). Detta leder även till att den 

operationella hävstången motsvarar en mindre risk. Dock har Brio en stor försäljnings- 

och distributionsorganisation varför vi ändå upplever risken i denna variabel som 

medium (16,5 %).  

 

Finansiella faktorer: Eftersom företaget under en längre tid har haft negativt resultat och 

negativ EBIT har de även haft negativ räntetäckningsgrad, varför vi upplever detta som 

en väldigt hög risk (30 %). Vidare har företaget således antagligen mycket svårt att låna 

mer kapital, de har uppvisat negativt kassaflöde de närmaste tre åren, varför även det blir 

en hög risk (23,5 %). Närmare 60% av företagets tillgångar är finansierat med 
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kortfristiga skulder vilket betyder att företaget ständigt måste refinansiera sin 

verksamhet. Detta ser vi som en väldigt hög risk (30 %). 

 

Management/ägare: Brio har just tillsatt en ny ledning som vi har visst förtroende för 

eftersom de blivit utvalda speciellt för att vända runt företaget. Därför blir risken 

medium (16,5 %). Den nya ledningen har flera år av erfarenhet av VD-poster i flera 

framgångsrika företag sedan 90-talet. Således har de hög erfarenhet av organisatoriska 

frågor och risken blir här väldigt låg (3,00 %). De två huvudägarna har total kontroll på 

rösterna (över 80%) och har bra relationer, å andra sidan skulle situationen ändras 

drastiskt för en av parterna om den andra stora parten sålde ut, så risken blir här medium 

(16,5 %). Som en extern investerare som exempelvis skulle ta över en av posterna måste 

en ny utvärdering göras av kontrollpositionen vilket då skulle kunna ge ett annat resultat.  

 

Strategiska faktorer: Brio har många olika leverantörer som enbart producerar det Brio 

designat och materialet är lätt att komma åt varför risken här blir väldigt låg (3 %). 

Köparna är många och fragmenterade, dock ändras preferenserna kraftigt just nu, vilket i 

och för sig Brio uppmärksammat, men risken blir ändå hög (23,5 %). Marknaden är full 

av både nya och gamla starka aktörer samt substitutprodukter varför risken på dessa tre 

faktorer blir väldigt hög (3 x 30 %).  

 

Övriga faktorer: Marknaden är cyklisk i två avseenden, årligt och långsiktigt. Årligt har 

vi diskuterat ovan och risken är redan medräknad. Dock följer barnproduktsförsäljningen 

även teoretiskt marknadens konjunktur, även om den inte gjort det i Brios fall eftersom 

den oftast visat en neråtgående trend. Dock finns risken där och vi bedömer den till 

medium (16,5 %). Produktlivscyklerna blir kortare vilket vi upplever som en väldigt hög 

risk (30 %). Företaget är inte mer beroende av ledningen än något annat i det avseende 

att verksamheten står eller faller om ledningen lämnar företaget. Dessutom är det inte 

troligt att ledningen lämnar efter endast ett år. Vi väljer därför väldigt låg risk (3 %). 

Brio satsar för närvarande hårt på produktutveckling varför vi ser risken med dålig 

produktdiversifiering som låg (9,75 %) och de är även geografiskt diversifierade och 

risken därmed blir väldigt låg (3 %). Som vi tidigare nämnt är större delen av 

produktionen outsourcad vilket gör att verksamheten inte är kapitalintensiv och risken 

blir väldigt låg (3 %). Produkten tillverkas av trä och andra naturmaterial och är därför 

relativt miljövänliga, väldigt låg risk (3 %). Aktien handlas i verkligheten och har 
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likviditetsgaranter. Vi skall dock anta att aktien är onoterad och eftersom de två stora 

ägarna sitter på så stor del är volymen på aktier som handlas, så kallad ”freefloat” 

väldigt lite. Således har aktien en mycket dålig likviditet och risken blir således väldigt 

hög (30 %). Gällande lagstiftning för produkterna så råder de relativt hårda 

konsumentköplagarna. Dock är kravet än högre på Brio eftersom slutanvändaren är barn. 

Å andra sidan har Brio lång erfarenhet av detta varför risken endast upplevs som 

medium (16,5 %). 

 

Nefab 

Omsättning: Omsättningsnivån är en bra bit över den magiska miljardgränsen varför vi 

har valt att sätta väldigt låg risk (3 %) på denna faktor. Nefab har i förhållande till Brio 

en väldigt låg årliga (variansen i omsättning) / omsättning. Därför blir även detta en 

väldigt låg risk (3 %) Nefab visar en starkt tilltagande försäljning över en femårsperiod 

samtidigt som ett av dessa huvudmål är tillväxt. Detta ser vi som en väldigt låg risk (3 

%) 

 

Operationella faktorer: Nefab tillverkar mycket själva och har en betydande del fasta 

kostnader, dock är en del av deras försäljning hänförlig till service och tjänster med låga 

fasta kostnader varför vi anser att detta är en medium risk (16,5 %) Detta leder även till 

att den operationella hävstången blir en medium risk (16,5 %). 

 

Finansiella faktorer: Företaget har under en längre tid uppvisat stabilt och starkt 

kassaflöde samt EBIT vilket ger dem en god räntetäckningsgrad, varför vi upplever detta 

som en väldigt låg risk (3 %). Vidare har företaget således antagligen mycket lätt att låna 

mer kapital, idag är de i princip skuldfria, varför även det blir en väldigt låg risk (3 %). 

Knappt 40 % av företagets tillgångar är finansierat med kortfristiga skulder vilket 

betyder att företaget ständigt måste refinansiera delar av sin verksamhet. Detta ser vi 

som en medium risk (16,5 %). 

 

Management/ägare: Nefab har en väl fungerande ledning som varit med länge i 

branschen och dessutom finns mycket starka namn framförallt i styrelsen. Därför blir 

risken låg (9,75 %). Vi vet inte så mycket om ledningens erfarenhet av organisatoriska 

frågor, dock har de inom företaget uppvisat ett bra track record varför risken blir väldigt 

låg (3,00 %). Huvudägaren har total kontroll på rösterna (över 80 %) så risken blir här 
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väldigt låg (3 %). Som en extern investerare som exempelvis skulle ta över en av 

posterna måste en ny utvärdering göras av kontrollpositionen vilket då skulle kunna ge 

ett annat resultat.  

 

Strategiska faktorer: Nefab har många olika leverantörer varför risken här blir väldigt 

låg (3 %). Köparna är många så risken blir väldigt låg (3 %). Marknaden är full av både 

nya och gamla aktörer samt substitutprodukter varför risken på dessa tre faktorer blir hög 

(3 x 23,5 %).   

 

Övriga faktorer: Marknaden visar inga cykliska tecken och eftersom kunderna är 

diversifierade till olika branscher bedömer vi risken till låg (9,75 %). 

Produktlivscyklerna är relativt långa, samma kartonger har använts mycket länge vilket 

vi upplever som en väldigt låg risk (3 %). Företaget är inte mer beroende av ledningen 

än något annat i det avseende att företaget står eller faller om ledningen lämnar, 

dessutom är ledningen knuten till företaget genom personliga relationer och i viss mån 

familjeband, med andra ord en väldigt låg risk (3 %). Nefab har en för branschen 

tekniskt avancerad produkt, dock inte särskilt många olika, varför de blir illa 

diversifierade. Dock väver de in produkten i tjänster vilket gör att vi ser risken med dålig 

produktdiversifiering som låg (9,75 %) och de är även geografiskt diversifierade och 

risken blir därför väldigt låg (3 %). Verksamheten är inte speciellt kapitalintensiv och 

risken blir därför låg (9,75 %).  

 

Produkten tillverkas av plast och kan potentiellt ses som miljöfarlig jämfört med 

traditionella pappkartongerna varför vi bedömer detta som en mycket viktig 

konkurrensnackdel i dagens samhälle, som tenderar att välja miljövänliga alternativ. 

Därför är risken väldigt hög (30 %). Aktien handlas i verkligheten och har 

likviditetsgaranter. Vi skall dock anta att aktien är onoterad och eftersom en stor ägare 

sitter på så stor del är free floaten väldigt liten. Således har aktien en mycket dålig 

likviditet och risken blir således väldigt hög (30 %). Vi kan inte på något sätt se att ny 

lagstiftning skulle kunna påverka Nefab negativt varför risken bedöms som väldigt låg 

(3 %). 

 

I tabellen nedan sammanfattas alla risker för de två företagen: 
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Beslutskriterier (risk faktorer)   Brio Nefab 

Omsättningsfaktorer   Omsättningsnivå 9,75 3,00 

    Omsättningsvarians 9,75 3,00 

    Omsättningens tillväxttakt 23,50 3,00 

Operationella faktorer   Andel fasta kostnader 16,50 16,50 

    Operationellt leverage 16,50 16,50 

Finansiella faktorer   Räntetäckningsgrad 30,00 3,00 

    Skuldkapacitet 23,50 3,00 

    Sammansättning av skuld 30,00 16,50 

Management/ägarfaktorer Förtroende för ledning 16,50 9,75 

    Organisationserfarenhet 30,00 3,00 

    Kontroll 16,50 3,00 

Strategiska faktorer   Leverantörer 3,00 3,00 

    Kunder 23,50 3,00 

    Nya aktörer 30,00 23,50 

    Konkurrens 30,00 23,50 

    Substitutprodukter 30,00 23,50 

Övriga   Marknad – cyklisk eller inte 16,50 9,75 

    Livscykel – lång eller kort 30,00 3,00 

    Beroende av Management 3,00 3,00 

    Dålig produktdiversifiering 9,75 9,75 

    Dålig geografisk diversifiering 3,00 3,00 

    Kapitalintensitet 3,00 9,75 

    Miljöproblem 3,00 30,00 

    Illikvid aktie 30,00 30,00 

    Lagstiftning 16,50 3,00 

    Summa 453,75 258,00 

    Genomsnitt 18,15 10,32 

 
15 Risk i Nefab och Brio 

 
Vi upplevde att det är mycket lätt att välja medelrisken eller de två extremerna väldigt 

hög och väldigt låg. Det skulle kunna liknas vid ”anchoring”-fenomenet där en 

investerare utgår från ett existerande eller historiskt tal och justerar sin uppskattning 

utifrån den. Det är således lättare att välja högst, medel eller lägst och svårare att välja 

nivåerna där i mellan. 
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Verklighetstest 

Efter att ha kommit fram till ovanstående konsensusresultat genom diskussion vill vi nu 

pröva huruvida de olika faktorerna i verkligheten är relaterade till företagets variation i 

aktiepris kvartalsvis. Vi har därför utfört regressioner mellan de kvantifierbara 

faktorerna med variansen i aktien under perioden 2000 till 2006. Kvartalsvariansen är 

uträknad på daglig stängningskurs under varje kvartal.  Detta skulle en extern investerare 

inte kunna göra på ett onoterat bolag. Vi gör det dock för att ha en referenspunkt till våra 

konsensusuppskattningar. Vi undersökte följande kvantifierbara faktorer: Omsättning, 

tillväxt i omsättning, finansnetto, rörelsemarginal, EBIT, räntetäckningsgrad och 

skuldsammansättning. Vi skulle även ha velat testa andelen fasta kostnader, dock 

saknade vi historisk data på detta. 

 

På Brio hittade vi starka negativa korrelationer mellan omsättning och kvartalsvarians i 

aktien samt mellan EBIT och kvartalsvis varians i aktien. Den starkaste negativa 

korrelationen hittades dock mellan rörelsemarginalen och kvartalsvis varians. Vi hittade 

inga starka positiva korrelationer. Resultaten på Brio tyder på att en hög omsättning, hög 

EBIT och hög rörelsemarginal minskar aktiens risk. Det resultat som var mest oväntat 

var dock att den årliga variansen i försäljning (samt den relativa variansen som 

diskuterats ovan) på Brio (men inte på Nefab) hade en mycket negativ korrelation med 

aktiens varians. Det betyder således att en högre varians i omsättning leder till en lägre 

variation i aktien och därmed en lägre risk.  

 

På Nefab hittade vi endast mycket svaga korrelationer, dock med ett undantag nämligen 

en positiv korrelation mellan finansnetto och aktiekurs och därmed en negativ 

korrelation mellan räntetäckningsgrad och aktien. Detta finner vi mycket konstigt med 

tanke på Nefabs låga skuldsättningsgrad. 

 

Vi blev förvånade hur få faktorer som var korrelerade till aktiens risk. Vi hittade fler 

korrelationer för kvantifierbara faktorer i fallet Brio än i fallet Nefab. En anledning till 

detta tror vi kan vara att Brio är finansiellt pressat medan Nefab är finansiellt välmående. 

Marknaden kanske lägger större vikt vid finansiella faktorer när ett företag uppvisar 

dåliga resultat medan de mjuka och subjektiva faktorerna spelar en större roll när alla 

finansiella faktorer uppvisar en tillfredställande bild. Å andra sidan borde ju fokus på 

management bli ännu viktigare i den svåra situation som Brio upplever. De sneda 
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resultaten mellan Brio och Nefab kan även bero på att Nefab har betydligt mindre 

varians i sin aktie varför korrelationsfaktorerna blir svagare, dock borde det fortfarande 

finnas viss korrelation. Vidare funderar vi även på hur rättvisande aktiekurserna för de 

två företagen är eftersom de båda handlas i relativt små volymer.     

 

Steg 4 – Vikta riskfaktorerna mot varandra 

Till att börja med viktade vi huvudkriterierna mot varandra. Sedan viktades varje 

underkriterium mot varandra inom gruppen för att sedan multipliceras med huvudvikten 

för att på så sätt få fram den enskilda faktorns vikt i förhållande till de andra. Vi har 

precis som under förra punkten tillsammans diskuterat och funnit konsensus. Här har vi 

vägt de olika riskerna mot varandra och på så sätt avgjort vilka risker som är farligast för 

företagets överlevnad och för dess totala risk. För de två fallföretagen blev resultatet 

följande: 

BRIO Oms. Operat. Finansiellt Mgmt/ägare Strategiskt Övriga Summa Vikt 

Omsättningsfakt. 1,00 5,00 1,00 1,00 0,33 5,00 13,33 19,2% 

Operationella fakt. 0,20 1,00 0,33 0,20 0,14 1,00 2,88 4,1% 

Finansiella fakt. 1,00 3,00 1,00 0,20 0,33 3,00 8,53 12,3% 

Management/ägarfakt. 1,00 5,00 5,00 1,00 1,00 9,00 22,00 31,6% 

Strategiska fakt. 3,00 7,00 3,00 1,00 1,00 5,00 20,00 28,7% 

Övriga 0,20 1,00 0,33 0,11 0,20 1,00 2,84 4,1% 

      Summa 69,59 100,0% 

 
16 Viktade riskfaktorer Brio 
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BRIO    

Subkriterium subvikt huvudvikt totalvikt 

Omsättningsnivå 25,0% 19,2% 4,8% 

Omsättningsvarians 50,0% 19,2% 9,6% 

Omsättningens tillväxttakt 25,0% 19,2% 4,8% 

Del fasta kostnader 50,0% 4,1% 2,1% 

Operationell hävstång 50,0% 4,1% 2,1% 

Räntetäckningsgrad 40,0% 12,3% 4,9% 

Skuldkapacitet 20,0% 12,3% 2,5% 

Sammansättning av skuld 40,0% 12,3% 4,9% 

Förtroende för ledning 50,0% 31,6% 15,8% 

Organisationserfarenhet 25,0% 31,6% 7,9% 

Kontroll 25,0% 31,6% 7,9% 

Leverantörer 5,0% 28,7% 1,4% 

Kunder 5,0% 28,7% 1,4% 

Nya aktörer 30,0% 28,7% 8,6% 

Konkurrens 30,0% 28,7% 8,6% 

Substitutprodukter 30,0% 28,7% 8,6% 

Marknad – cyklisk eller inte 10,0% 4,1% 0,4% 

Livscykel – lång eller kort 20,0% 4,1% 0,8% 

Beroende av Management 5,0% 4,1% 0,2% 

Dålig produktdiversifiering 15,0% 4,1% 0,6% 

Dålig geografisk diversifiering 7,0% 4,1% 0,3% 

Kapitalintensitet 7,0% 4,1% 0,3% 

Miljöproblem 7,0% 4,1% 0,3% 

Illikvid aktie 20,0% 4,1% 0,8% 

Lagstiftning 10,0% 4,1% 0,4% 

Summa   100,0% 

 
17 Viktade subriskfaktorer Brio 

 

NEFAB Oms. Operationellt Finansiellt Mgmt/ägare Strategiskt Övriga Summa Vikt 

Oms. faktorer 1,00 0,14 1,00 0,33 0,20 0,20 2,88 4,6% 

Operationella fakt. 7,00 1,00 3,00 1,00 0,33 0,33 12,67 20,4% 

Finansiella fakt. 1,00 0,33 1,00 0,33 0,20 0,20 3,07 5,0% 

Mgmt/ägarfakt. 3,00 1,00 3,00 1,00 0,33 1,00 9,33 15,1% 

Strategiska fakt. 5,00 3,00 5,00 3,00 1,00 1,00 18,00 29,1% 

Övriga 5,00 3,00 5,00 1,00 1,00 1,00 16,00 25,8% 

       Summa 61,94 100,0% 

   
18 Viktade riskfaktorer Brio 
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NEFAB       

Subkriterium subvikt huvudvikt totalvikt 

Omsättningsnivå 20,0% 4,6% 0,9% 

Omsättningsvarians 40,0% 4,6% 1,9% 

Omsättningens tillväxttakt 40,0% 4,6% 1,9% 

Del fasta kostnader 50,0% 20,4% 10,2% 

Operationell hävstång 50,0% 20,4% 10,2% 

Räntetäckningsgrad 60,0% 5,0% 3,0% 

Skuldkapacitet 10,0% 5,0% 0,5% 

Sammansättning av skuld 30,0% 5,0% 1,5% 

Förtroende för ledning 25,0% 15,1% 3,8% 

Organisationserfarenhet 50,0% 15,1% 7,5% 

Kontroll 25,0% 15,1% 3,8% 

Leverantörer 20,0% 29,1% 5,8% 

Kunder 20,0% 29,1% 5,8% 

Nya aktörer 20,0% 29,1% 5,8% 

Konkurrens 20,0% 29,1% 5,8% 

Substitutprodukter 20,0% 29,1% 5,8% 

Marknad – cyklisk eller inte 10,0% 25,8% 2,6% 

Livscykel – lång eller kort 5,0% 25,8% 1,3% 

Beroende av Management 5,0% 25,8% 1,3% 

Dålig produktdiversifiering 10,0% 25,8% 2,6% 

Dålig geografisk diversifiering 5,0% 25,8% 1,3% 

Kapitalintensitet 5,0% 25,8% 1,3% 

Miljöproblem 20,0% 25,8% 5,2% 

Illikvid aktie 20,0% 25,8% 5,2% 

Lagstiftning 20,0% 25,8% 5,2% 

Summa     100,0% 

 
19Viktade subriskfaktorer 

 

I referensramen varnade vi för risken att i detta steg vara inkonsekvent. För att därför 

undersöka hur inkonsekventa vi varit normaliserades de två huvudgruppsmatriserna, 

snittet räknades ut per rad och egenvektorn beräknades. Sedan beräknades 

inkonsekvensfaktorn enligt formeln i referensramen. 
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BRIO Oms. Operationellt Finansiellt Mgmt/ägare Strategiskt Övriga Medel  Egenvektor 

Oms. faktorer 0,16 0,23 0,09 0,28 0,11 0,21 0,18 6,24 

Operat. fakt. 0,03 0,05 0,03 0,06 0,05 0,04 0,04 6,23 

Finansiella fakt. 0,16 0,14 0,09 0,06 0,11 0,13 0,11 6,28 

Mgmt/ägarfakt. 0,16 0,23 0,47 0,28 0,33 0,38 0,31 6,35 

Strategiska 

fakt. 0,47 0,32 0,28 0,28 0,33 0,21 0,32 6,36 

Övriga 0,03 0,05 0,03 0,03 0,07 0,04 0,04 6,17 

Summa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

       

Inkonsekvensfaktor: 

0,071  

  
20 Inkonsekvensfaktorindex Brio 

 

NEFAB Oms. Operationellt Finansiellt Mgmt/ägare Strategiskt Övriga Medel Egenvektor 

Oms. faktorer 0,05 0,02 0,06 0,05 0,07 0,05 0,05 6,10 

Operat. fakt. 0,32 0,12 0,17 0,15 0,11 0,09 0,16 6,31 

Finansiella fakt. 0,05 0,04 0,06 0,05 0,07 0,05 0,05 6,24 

Mgmt/ägarfakt. 0,14 0,12 0,17 0,15 0,11 0,27 0,16 6,25 

Strategiska fakt. 0,23 0,35 0,28 0,45 0,33 0,27 0,32 6,40 

Övriga 0,23 0,35 0,28 0,15 0,33 0,27 0,27 6,42 

Summa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

       Inkonsekvensfaktor: 0,083 

 
21Inkonsekvensfaktorindex Nefab 

 
I båda fallen understiger inkonsekvensfaktorn 0,1 vilken är den övre gräns som vi 

nämnde i referensramen. Vi har således åtminstone varit tillfredställande konsekventa. 

Detta betyder dock inte att våra uppskattningar är rätt, endast att de är just konsekventa. 

Som AHP-användare finns inget sätt att avgöra huruvida gjorda skattningar är i närheten 

av verkligheten. Här är användaren, precis som i förra steget angående kvalitativa 

faktorer, helt utlämnad åt sina subjektiva bedömningar. Detta blir således vår andra stora 

kritiska punkt vi vill belysa med AHP-modellen. Även detta steg upplevde vi som 

mycket subjektivt och mycket svårt. Utan konsekvensindexet skulle det vara i princip 

omöjligt. I Brios fall fick vi börja om skattningen av huvudgruppernas viktning tre 

gånger och göra små förändringar innan vi fick acceptabla resultat. 
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Steg 5 – Beräkna den viktade genomsnittliga riskpremien 

Detta steg innehåller inga konstigheter. Riskpremierna multipliceras helt enkelt med 

vikterna och summan av resultaten motsvarar den riskjusterade riskpremien för 

företaget.   

 

BRIO  Vikt Risk  Viktad risk 

Omsättningsnivå 4,8% 9,8% 0,47% 

Omsättningsvarians 9,6% 9,8% 0,93% 

Omsättningens tillväxttakt 4,8% 23,5% 1,13% 

Del fasta kostnader 2,1% 16,5% 0,34% 

Operationell hävstång 2,1% 16,5% 0,34% 

Räntetäckningsgrad 4,9% 30,0% 1,47% 

Skuldkapacitet 2,5% 23,5% 0,58% 

Sammansättning av skuld 4,9% 30,0% 1,47% 

Förtroende för ledning 15,8% 16,5% 2,61% 

Organisationserfarenhet 7,9% 30,0% 2,37% 

Kontroll 7,9% 16,5% 1,30% 

Leverantörer 1,4% 3,0% 0,04% 

Kunder 1,4% 23,5% 0,34% 

Nya aktörer 8,6% 30,0% 2,59% 

Konkurrens 8,6% 30,0% 2,59% 

Substitutprodukter 8,6% 30,0% 2,59% 

Marknad – cyklisk eller inte 0,4% 16,5% 0,07% 

Livscykel – lång eller kort 0,8% 30,0% 0,25% 

Beroende av Management 0,2% 3,0% 0,01% 

Dålig produktdiversifiering 0,6% 9,8% 0,06% 

Dålig geografisk diversifiering 0,3% 3,0% 0,01% 

Kapitalintensitet 0,3% 3,0% 0,01% 

Miljöproblem 0,3% 3,0% 0,01% 

Illikvid aktie 0,8% 30,0% 0,25% 

Lagstiftning 0,4% 16,5% 0,07% 

Summa 100,0%     

Riskjusterad riskpremie     21,87% 

 
22 Viktade genomsnittliga riskpremium Brio 
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NEFAB  Vikt Risk  Viktad risk 

Omsättningsnivå 0,9% 3,0% 0,03% 

Omsättningsvarians 1,9% 3,0% 0,06% 

Omsättningens tillväxttakt 1,9% 3,0% 0,06% 

Del fasta kostnader 10,2% 16,5% 1,69% 

Operationell hävstång 10,2% 16,5% 1,69% 

Räntetäckningsgrad 3,0% 3,0% 0,09% 

Skuldkapacitet 0,5% 3,0% 0,01% 

Sammansättning av skuld 1,5% 16,5% 0,25% 

Förtroende för ledning 3,8% 9,8% 0,37% 

Organisationserfarenhet 7,5% 3,0% 0,23% 

Kontroll 3,8% 3,0% 0,11% 

Leverantörer 5,8% 3,0% 0,17% 

Kunder 5,8% 3,0% 0,17% 

Nya aktörer 5,8% 23,5% 1,37% 

Konkurrens 5,8% 23,5% 1,37% 

Substitutprodukter 5,8% 23,5% 1,37% 

Marknad – cyklisk eller inte 2,6% 9,8% 0,25% 

Livscykel – lång eller kort 1,3% 3,0% 0,04% 

Beroende av Management 1,3% 3,0% 0,04% 

Dålig produktdiversifiering 2,6% 9,8% 0,25% 

Dålig geografisk diversifiering 1,3% 3,0% 0,04% 

Kapitalintensitet 1,3% 9,8% 0,13% 

Miljöproblem 5,2% 30,0% 1,55% 

Illikvid aktie 5,2% 30,0% 1,55% 

Lagstiftning 5,2% 3,0% 0,15% 

Summa 100,0%     

Riskjusterad riskpremie     13,02% 

 
23 Viktade genomsnittliga riskpremium Nefab 

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att AHP-modellen tyder på att Brio är mer 

riskfyllt än Nefab, vilket även är fallet om traditionellt β används. Cotner & Fletcher 

anger modellens intuitiva och lättarbetade process som en av modellens fördelar. Vi 

tycker oss ha visat motsatsen och anser snarare att modellen i verkligheten är mycket 

svår att använda på grund av dess subjektivitet. Dessutom kräver den stor erfarenhet av 

riskbedömning, vilket ändå inte säkerställer rättvisande resultat.  
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Dock är AHP-modellen en riktigt bra genomgång av påvisat viktiga faktorer som 

påverkar risk. Investeraren bildar sig genom AHP-modellens process en djup bild av 

företagets situation och framförallt dess risker.   

 

4.3 BCG-metoden  – en praktisk tillämpning 

I referensramen beskrivs metoden som används av Boston Consulting Group. Enligt 

metoden skall man med ett antal kriterier justera kapitalkostnaden. Problemet som vi ser 

med det är att man då även justerar den riskfria delen av kapitalkostnaden. Vi har därför 

valt att använda metoden för att vikta β. Vi kommer justera två olika β som 

referenspunkt, dels marknads-β (som är 1) och dels det genomsnittliga unlevered β för 

den peer grupp som vi använde vid pure play β.  

 

Vi började med att vikta kriterierna. I både Brio och Nefab har ägarna stor kontroll över 

rösterna i företaget, varför båda företagen får den lägsta vikten (1). Angående 

marknaden är Brio väldigt beroende av försäljningen i fjärde kvartalet och vidare är 

leksaksbranschen relativt cyklisk. Nefab möter en betydligt stabilare marknad, transport 

behövs alltid. Därför får Brio (5) och Nefab (3). När det gäller konkurrens upplever vi att 

både Brio och Nefab upplever relativt hård konkurrens. På barnproduktmarknaden 

exploderar antalet nya aktörer och det är hård kamp om kunderna. Nefab har en 

marknadsandel på ca 0,2 % men marknaden är ytterst segmenterad med många små 

aktörer. Brio får därför (5) och Nefab får (4). När det gäller produkter och koncept säljer 

Brio relativt lättkopierade varor som har allt kortare produktlivscykler medan Nefab har 

en differentieringsstrategi där de erbjuder ett servicekoncept runt sina internt designade 

produkter med livscykler som är otroligt långa tack vare branschens internationella 

standarder. Brio får således (5) medan Nefab får medel (3). När det gäller barriärer är de 

för båda företagen i princip obefintliga. Produktionen är i båda fallen lätt att outsourca, 

det enda som behövs är egentligen design och försäljningskanaler. Därför får båda 

företagen (5). De fasta kostnaderna i dessa två företag är dock för båda inte obetydliga 

varför de båda får (4) på den punkten. Vikterna sammanfattas i tabellen nedan: 
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Kriterium Brio Nefab 

Kontroll 1 1 

Marknad 5 3 

Konkurrens 5 4 

Produkter/koncept 5 3 

Barriärer mot nya aktörer 5 5 

Kostnadsstruktur 4 4 

Summa 25 20 

 
24 Empiri vikter BCG-metoden 

 
Vi använder sedan summan i formeln som presenterades i referensramen. Först användes 

marknads-β och därefter pure play-β. Riskpremien som används är den vi definierade 

tidigare, 3 %. 

 

βBRIO = 1MARKNAD*25/18 = 1,389 => riskjusterad riskpremium = 1,389*3 = 4,167 

 

βNEFAB = 1MARKNAD*20/18 = 1,111 => riskjusterad riskpremium = 1,111*3 = 3,333 

 

Vi har även prövat att utgå från det genomsnittliga levered β vi räknade från peer 

gruppen för pure play β. Anledningen till att vi tog levered β är att BCG-metoden inte 

har någon faktor som tar skuldsättningsgrad i beaktande utan endast affärsriskrelaterade 

faktorer. Uträkningen presenteras nedan: 

 

βBRIO = 0,31PEER GROUP*25/18= 0,430  

=>levered β (enligt tidigare presenterad formel99) =1,51  

=>riskjusterad riskpremium = 1,509*3 = 4,527 

 

βNEFAB=0,40PEER GROUP*20/18 = 0,444  

=> levered β (enligt tidigare presenterad formel100) =0,763 

=> riskjusterad riskpremium = 0,763 *3= 2,289 

 

I jämförelse med den traditionella BCG-metoden så får Brio en högre riskpremie medan 

Nefab får en lägre.  

                                                
99 Β unlevered = B levered / (1+(1-skattesats) (Skuld/Eget kapital) 
100 Β unlevered = B levered / (1+(1-skattesats) (Skuld/Eget kapital) 
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BCG resultaten kan tyckas låga jämfört med värdena som AHP-modellen resulterade i. 

Dock måste man komma ihåg att denna riskpremie, till skillnad från AHP-modellen, 

endast är systematisk risk. Med de låga förklaringsvärdena som vi fick fram tidigare vid 

beräkningen av traditionella β skall också skillnaden mellan totalriskjusterad riskpremie 

och systematiskt justerad riskpremie vara stor. 

 

Generellt är BCG-metoden extremt lättarbetat jämfört med till exempel AHP-modellen. 

Visserligen är BCG-metoden också väldigt subjektiv, men i denna metod handlar det 

enbart om att jämföra med en referenspunkt och bestämma sig om det egna objektet är 

mer eller mindre riskfyllt. AHP-modellen är i den meningen betydligt mer komplex. 

Dock kan vi under processens gång ibland ställa oss frågan huruvida BCG-metoden 

fångar upp alla faktorer av riskvärdering. Å andra sidan kan ju varje enskild investerare 

lägga till de extrakriterier som han känner saknas.  

 

4.4 Accounting beta 

Istället för aktiekurser kan β erhållas genom regression av vinstmått. Vi ämnar här testa 

detta på de båda fallföretagen. 

 

Indata: Accounting-β, eller redovisnings-β, beräknas med hjälp regression av ett 

företags vinstförändringar mot marknadens vinstförändringar, där β är lutningen på 

regressionslinjen. Vinstmåttet nettovinst användes och det β som då erhålls är levered-β, 

vilket är önskvärt eftersom vi i slutändan vill komma fram till det egna kapitalets 

kapitalkostnad för de specifika fallföretagen. Marknadens vinst representerades av de 

summerade vinsterna hos företagen i OMX30-index, vilket vi bedömde som det 

tidseffektivt bästa sättet att fånga marknadens nettovinstförändringar. Frekvensen är 

kvartalsvis med spannet 2000 kvartal 1, till och med 2006 kvartal 3.  

 

Resultat: Båda företagen uppvisade negativa β på -0,35 (Brio) respektive -0,13 (Nefab). 

Regressionens förklaringsgrader (R2) var 72 % för Brio och 60 % för Nefab. 

Signifikansen i regressionen (p-värdet) uppgick till 0,71 respektive 0,73. 
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Kommentarer: β är måttet på marknadsrisken, med andra ord känsligheten för 

svängningar på marknaden, vilket betyder att om till exempel företaget har ett β på 1,1 

och marknadens vinst ökar med 10% ökar företagets avkastning med 1,1 * 10 = 11 %. I 

det här fallet blev β-värdena negativa vilket betyder att när marknaden går med vinst 

tenderar de båda fallföretagen att gå med förlust. I Brios fall blir det inte så underligt om 

man betänker företagets säsongssvängningar. Förluster under årets tre första kvartal 

brukar bytas ut mot stor vinst i Q4. Detta får tydliga effekter på regressionen och är 

enligt oss den största förklaringen till det negativa värdet för Brio. Om istället 

årsvinsterna hade använts torde resultat blivit annorlunda. I Nefabs fall är det svårare att 

hitta en förklaring till det negativa värdet. Å andra sidan visade p-värdet att 

signifikansen av testet är väldigt lågt. p-värden på drygt 0,7 stöder en nollhypotes att 

marknaden, det vill säga β inte påverkar fallföretagens vinster.101 

 

Tidsseriens frekvens och längd kan spela stor roll på det framräknade resultatet. Mest 

önskvärt hade varit månadsdata, vilket vanligen används för förändringar i aktiekurser, 

men att finna redovisningsdata för onoterade företag månadsvis är i princip en 

omöjlighet. Man kan även ställa sig frågande till hur lättillgänglig kvartalsdata (som 

användes i denna undersökning) är för onoterade bolag. Här kommer återigen 

diskussionen in om vem som utför värderingen. Insiders har säkerligen tillgång till denna 

information medan en extern analytiker får det svårare. Å andra sidan, när väl en utförlig 

värdering skall utföras, till exempel vid en försäljning av bolaget, förses oftast externa 

analytiker med nödvändig information. Nästa steg skulle vara att använda årsdata men 

då uppstår genast problemet att flera mindre onoterade bolag inte har existerat tillräckligt 

länge för att regressionen ska uppvisa någon relevans och tidsserien blir således för kort. 

En för kort tidsserie leder till ökade standardavvikelser och därmed försämrat 

prognosvärde för β. 102 

 

4.5 Fundamental beta 

Indata: Fundamental β tar sin utgångspunkt i Damodarans framräknade regression som 

nämns i referensramen. Där är β-värdet beroende av variablerna: 

KV = förändringskoefficient av rörelseintäkterna 

                                                
101 Gujarati, D,  “Essentials of Econometrics”, 3rd Edition, McGraw Hill, 2006.  
102 Harrington, D. ”Whose Beta is best?”, Financial Analyst Journal, 1983, Jul-Aug, s. 70. 
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S/E = bokförd skuld genom bokförd eget kapital 

t = historisk tillväxt i vinsten 

BT = bokförda värdet på företags tillgångar 

 

Damodarans formel använder sig av årliga värden. All information erhölls därför direkt 

ur företagens årsedovisningar, i vissa fall krävdes enklare beräkningar. Nedan är 

beräknade variablerna som användes i formeln β = 0,6507 + 0,25 KV + 0,09 S/E + 0,54 t 

– 0,000009 BT. 

 Brio Nefab 

KV -1,41% 6,70% 

S/E 3,47 1 

t 0,27 0,26 

BT ($) 120,34 158,29 

 
25 Fundamentalbeta Brio & Nefab 

 

Resultat: Brios β uppgår till 1,09 och Nefabs till 0,89. Regressionen ger en låg 

förklaringsgrad på 18 %. 

 

Kommentarer: Återigen ett högre β-värde för Brio än Nefab. Vad säger det här? De 

variabler som gör att β-värdet för Brio blir något högre är skuldsättningsgraden och 

företagets storlek. Värdena känns mer rimliga än de som redovisnings-β uppvisade även 

om förklaringsgraderna i det här fallet var låga, detta trots att regressionen nu har tagit 

hänsyn till fyra variabler.  

 

4.6 Pure Play (Bottom Up) 

Indata: Denna teknik går ut på att fallföretagets β liknar det β som motsvarar 

branschgenomsnittet. Det första steget är att identifiera i vilken bransch företaget 

opererar inom. I Affärsvärldens kategori-uppdelning av företag återfinns våra fallföretag 

i kategorierna AFV Konsumentvaror (Brio) samt AFV Industri (Nefab). Därför 

hämtades β för företagen som ingick i dessa kategorier och β-medelvärdet räknades ut 

branschvis. För att spara tid användes β från Reuters103 för dessa företag. Eftersom 

Reuters-värdena är levered β, beräknade vi först ut unlevered-värdena för varje företag i 
                                                
103 Reuters-β är realtidsβ som hela tiden förändras. Studien använder sig av en ögonblicksbild tagen 21 
november 2006.  
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respektive kategori, vilket betyder att vi behövde Skuld/Eget kapital för varje företag. 

Därefter tog vi medelvärdet för unlevered-värdena och omvandlade till levered-värden, 

nu med hänsyn till fallföretagens kapitalstruktur. Följande formel användes: βunlevered = 

βlevered / (1+(1-skattesats)(Skuld/Eget kapital) där 0,28 användes som skattesats samt 

uppgifter om skuld och eget kapital hämtades från företagens senaste tillgängliga 

kvartalsrapport, Q3 2006. 

 

Resultat: AFV Konsumentvaror har ett genomsnittligt unlevered β-värde på 0,31 vilket 

motsvarar ett levered-värde på 1,08 för Brio. Motsvarande mått för AFV Industri är 0,40 

och för Nefab 0,69. 

 

Kommentarer: Resultaten liknar till stor del fundamental β som erhölls ovan, i Brios fall 

är de nästan identiska. Fördelen med Pure Play-metoden mot ovanstående modeller är att 

tekniken inte behöver någon historisk information (förutsatt att ögonblicks β kan hämtas 

från ett realtidssystem) utan man kan enkelt hämta uppgifter om skuld och eget kapital 

från senaste årsredovisningarna eller, om det finns, kvartalsrapporterna. 

 

4.6.1 Valet av bransch 

Det som kan behövas ha i åtanke är att vid Pure Play-β är värdena beroende av vilka 

företag som ingår i respektive bransch. Hur branschindelningen utformas är väldigt 

godtyckligt och det var av den anledningen som vi valde en relativt accepterad indelning 

som Affärsvärlden gjort. Man kan dock fråga sig hur mycket gemensamt ett företag har 

med vissa av företagen i samma bransch. I till exempel Brios bransch konsumentvaror 

ingår företag som Autoliv, multinationell tillverkare av säkerhetsprodukter inom 

bilindustrin. Av den anledningen skulle man kunna tänka sig att minska 

branschindelningen till en mindre och mer homogen grupp företag, vilket leder till 

minskad informationsinhämtning och eventuellt i slutändan ett bättre β -värde. Samtidigt 

blir det svårt att bedöma var gränsen ska dras för vilka företag som liknar fallföretaget.  

 

Den observante lägger märke till att Reuters- β som användes för branschen är baserade 

på månadsdata medan den tidigare metoden som användes, accounting β, baserades på 

kvartalsdata. Går det då att jämföra resultaten mellan dessa metoder? För att undersöka 

detta räknades β ut genom regression på fallföretagens aktiekurser mot ett 
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marknadsindex (Enskilda Nordic Small Cap Index), för både månadsdata och 

kvartalsdata. Skillnaderna blev mycket små, värdena blev endast några få procent lägre 

vid månadsdata. Vi utgår därför från att resultaten kan jämföras och diskuteras 

sinsemellan.  

 

Regressionen vi utförde på fallföretagens aktiekurser som presenteras närmare nedan 

kan jämföras med de värden vi erhöll ur de alternativa metoderna. 

 

4.7 Aktiekursbeta i jämförelse med de alternativa metoderna 

Vi beräknade tre olika β-värden utifrån aktiekurser. Ett hämtades ur Reuters-systemet, 

som tar fram realtids-β baserade på månadsdata. Tidshorisonten är oklar i dessa 

beräkningar (20-60 månader enligt ”hjälp-bilden” i Reuters). Reuters-β i mitten av 

november för Brio och Nefab uppgick till 0,05 och 0,82 vardera.  

 

Genom regression beräknades även, som vi nämnt ovan, månads-β och kvartals-β. 

Tidsperioden var från 2000 kvartal 1 till 2006 kvartal 3. Värdena för Brio uppgick till 

0,09 (månadsdata) och 0,26 (kvartalsdata) och för Nefab 0,82 (månadsdata) samt 0,85 

(kvartalsdata).  

 

  Brio R2 Nefab R2 

Accounting beta -0,35 0,72 -0,13 0,60 

Fundamental beta 1,09 0,18 0,89 0,18 

Pure Play beta 1,08  0,69  

Reuters beta 0,05  0,82  

Regression månadsdata 0,09 0,005 0,82 0,30 

 Regression kvartalsdata 0,26 0,06 0,85 0,45 

 
26 Sammanfattning av beta resultat 

 

Vi har nu ett antal β-värden för fallföretagen (se tabell ovan) beräknade på olika sätt och 

tabellen visar vilka stora skillnader mellan värdena som finns. De tre övre metoderna i 

tabellen är alla utförda som om företagen vore onoterade medan de nedre är baserade på 

aktiekurser. Anmärkningsvärt är att de övre ger högre marknads-β för Brio medan de 

metoder som bygger på aktiekurser visar på motsatt resultat, alltså en markant högre 

marknadsrisk för Nefab. Om vi tänker oss att aktiekursvärdena ska utgöra en 
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referenspunkt för att utvärdera de alternativa metoderna blir resultatet att de långtifrån 

speglar den sanna marknadsrisken i företaget. En investerare som grundar sin DCF-

värdering på en alternativ modells kapitalkostnad kommer att finna stora skillnader i 

värderingen jämfört med en publik kapitalkostnad.  

 

De modeller som vi hittills använt uppskattar alla den systematiska risken i företaget. 

Som vi tidigare nämnt är det dock för vissa investerare mycket viktigt att förstå och ta 

hänsyn till totalrisken i företaget. Dessutom visar de låga förklaringsvärdena att β-talet i 

vårt fall endast tar hänsyn till en del av företagets totala risk. Således finns det en stor 

mängd risk som inte uppskattas men kan vara av betydelse för odiversifierade 

investerare. Som vi tidigare nämnt kan AHP-modellen användas för att uppskatta 

företagets totala risk. 

 

4.8 Sammanställning av resultat - kapitalkostnaderna 

Nedan har vi beräknat kapitalkostnaderna för eget kapital som utgår från betavärdena vi 

presenterade i den tidigare tabellen. I denna tabell återfinns även kapitalkostnaderna från 

AHP-modellen och BCG-metoden. 

 rE  
 BRIO NEFAB 
Accounting beta 1,8 2,6 
Fundamental beta 6,6 5,9 
Pure Play 6,5 5,9 
Reuters beta 3,1 5,7 
Regression 
månadsdata 3,3 5,7 
Regression 
kvartalsdata 3,8 5,8 
AHP-modellen 24,9 16 
BCG peer group 7,9 5,5 
BCG marknad 7,5 6,6     

 
27 Sammanfattning kapitalkostnad alla metoder 

 

AHP-modellens kapitalkostnad är den största följt av resultaten från BCG-metoden. 

Detta är logiskt eftersom AHP-modellen tar hänsyn till den totala risken och inte enbart 

innehåller den systematiska.  
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5 ANALYS 

I följande avsnitt analyseras studiens resultat vilket diskuteras med hjälp av insikt från 

referensramen. I analysen behandlas och besvaras även syftets två frågeställningar och 

AHP-modellen jämförs med traditionella och alternativa värderingsmodeller. 

 

5.1 AHP-modellen 

Syftets första del skall besvara huruvida AHP-modellen kan användas till en extern 

värdering av onoterade företag. För att besvara denna fråga måste man föra en teoretisk 

och konceptuell diskussion. 

5.1.1 Kan AHP-modellen användas av en extern investerare? 

Den centrala frågan att besvara i den första delen av syftet är huruvida modellen är 

konceptuellt riktig, det vill säga om vi antar att en extern investerare använder den så 

kvarstår frågan om han får fram en rättvisande bild av det onoterade bolagets risk. För 

att besvara detta för vi nedan en diskussion utifrån vår empiriska studie.  

 

Till att börja med skall investeraren skatta risknivåer. Cotner & Fletcher förespråkar här 

att investeraren skall se till historiska projekt och därifrån skatta lämpliga risknivåer. Det 

första tveksamma antagandet som görs är att man då implicit antar att historiska projekt 

motsvarar en rättvisande riskbild. Det är tveksamt eftersom det inte finns något som 

säger att historiska projekt liknar eller motsvarar framtida projekt. Vidare är det även 

tveksamt om antalet projekt är tillräckligt många för att historiken skall bli statistiskt 

signifikant, om man enbart jämför med ett litet antal historiska projekt är till exempel 

risken stor att ett lyckat eller misslyckat projekt som inte representerar företagets 

egentliga risk påverkar urvalet för mycket. Dessutom så finns alternativet att jämföra 

med internhistorik inte för en extern investerare eftersom denna inte har tillgång till den 

data som behövs. Här lämnar Cotner & Fletchers modell investeraren att skatta dessa 

nivåer helt godtyckligt. Vi anser att få investerare klarar av att uppskatta dessa 

risknivåer. För att förstå hur komplext detta är kan man ju bara testa sig själv. Vilka 

risknivåer skulle du som läsare välja för till exempel LM Ericsson? Vad är deras lägsta 

risk och vad är deras högsta risk skattat i procentsatser som skall motsvara företagets 

akties variation.  
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Investeraren skall även välja riskfaktorer. De faktorer som presenteras i Cotner & 

Fletchers modell trodde vi innan studien kunde vara multikolineära vilket betyder att de 

påverkas av eller påverkar samma faktorer vilket leder till att slutuppskattningen blir 

antingen över eller underskattad. I empirin testade vi även detta och fann en rad bevis på 

multikolineäritet. Detta anser vi vara starka bevis på att risker dubbelräknas i modellen 

eftersom flera faktorer är starkt beroende av varandra. Bland annat är EBIT beroende av 

försäljning som i sin tur kan vara beroende av både management och konkurrensfaktorer. 

Om man är tveksam till konkurrensen skattar man risken som högre på denna faktor. 

Men vi menar att det är lätt att även uppskatta försäljning lägre på grund av den högre 

konkurrensen men har man inte då redan tagit hänsyn till detta när risken för konkurrens 

skattas? Vidare kanske man även höjer risken för EBIT eftersom denna faktor påverkas 

av försäljning vilken man ju tidigare ställt sig tveksam till. Återigen är det tveksamt om 

inte denna ”EBIT-risk” redan tagits hänsyn till i den första riskskattningen för 

konkurrens. Detta ställer vi oss mycket kritiska till och vi är tveksamma om modellen 

ens är användbar på grund av detta, investeraren kan ju när som helst dubbelräkna risk 

beroende från fall till fall utan att veta till vilken grad dubbelräkningen sker. 

 

De faktorer som presenteras av Cotner & Fletcher anser de vara relevanta för att bedöma 

företagets risk. När dessa i steg tre skall relateras till de olika risknivåerna skall det 

enligt grundmodellen ske genom diskussion till konsensus uppnås. Detta fann vi mycket 

svårt. Utan hjälp av KPMG hade vi ofta varit ute på hal is. Det som vi fann svårt var att 

förstå hur de olika faktorerna påverkar risk i företaget. I vår studie testade vi även om de 

kvantitativa faktorerna som nämnts påverkar variationen på fallföretagens aktiekurser, 

det vill säga risken, och vi fann endast ett fåtal korrelationer. Detta tyder således på att få 

av de kvantitativa faktorer som Cotner & Fletcher nämner alls verkar påverka risken. De 

svaga korrelationerna menar vi kan bero på ett antal omständigheter. För det första 

hittade vi mindre korrelation i den stabilare aktien, Nefab. Således kanske riskfaktorerna 

är mindre viktiga i stabila aktier eller så kan fokus hamna på andra faktorer än de 

kvantitativa och finansiella i ett välmående företag. Sedan kan man även fråga sig hur 

rättvisande aktiekurserna är eftersom de båda fallföretagen handlas relativt lite och 

bevakas av ytterst få analytiker. Den, enligt oss mest troliga anledningen till de låga 

korrelationerna är dock att vissa faktorer faktiskt inte påverkar risken i företaget 

nämnvärt. Till exempel menar vi att Porters femkraftsmodell antagligen är en ytterst 
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välfungerade modell när det gäller att avgöra huruvida aktien kommer att gå bra på lång 

sikt, dock anser vi inte att dessa faktorer har direkta samband med aktiekursens 

variation. Således bör man ifrågasätta huruvida de faktorer som nämns i Cotner & 

Fletchers modell är relevanta för att mäta risk i aktien. Vissa studier har gjorts på detta 

tidigare men det skulle ändå vara mycket intressant att se en studie som visar av vilka 

faktorer ett företags risk består av eller byggs upp av, systematisk såväl som unik.  

 

Vidare kan man fråga sig huruvida Cotner & Fletcher har missat att nämna relevanta 

faktorer. I andra undersökningar, bland annat den magisteruppsats som skrevs vid 

Linköpings universitet 2001 som presenterats i referensramen, nämns andra faktorer som 

påverkar risk i företagsvärdering. Cotner & Fletcher presenterar heller inga tester eller 

bevis på hur de valt de olika faktorerna utan de verkar valda på subjektiva grunder. Vi 

anser att detta varken är vetenskapligt eller tillräckligt för att bygga en fungerande 

värderingsmodell runt. 

 

I det fjärde steget skall investeraren vikta de olika faktorerna mot varandra. Detta anser 

vi i grunden vara teoretiskt riktigt eftersom det då återspeglar hur investeraren upplever 

de olika riskerna jämfört med varandra. I grundmodellen ges ingen information om hur 

detta skall göras mer än att det ska ske genom diskussioner fram till dess att konsensus 

nås. Efter att ha läst Palliams kommentarer använde vi oss av inkonsekvenstester vilket 

visade sig vara helt nödvändigt. Utan dessa tester är det ytterst svårt att vikta faktorerna 

konsekvent, vilket, om det sker, gör utfallet mer eller mindre meningslöst. Detta 

eftersom det då matematiskt blir ologiskt. En diskussion runt detta har Cotner & Fletcher 

helt missat i sin grundmodell.  

 

Den sista centrala punkten att diskutera är huruvida investeraren i övrigt håller en 

diversifierad portfölj eller inte. Eftersom AHP-modellen tar hänsyn till all risk, både 

unik och systematisk, är det teoretiskt fel för en diversifierad investerare att använda 

AHP-modellen eftersom investeraren då överkvantifierar risken som det onoterade 

bolaget tillför hans portfölj, åtminstone om man anser att Markovitz portföljteorier är 

konceptuellt sunda, vilket vi gör. I empirin såg vi att förklaringsgraderna på CAPM-β 

aldrig översteg 50 % vilket betyder att den systematiska risken inte utgjorde mer än 

maximalt 50 % av den totala risken. Investeraren skulle då allt annat lika teoretiskt välja 

att sälja det onoterade bolaget till en diversifierad investerare som använder sig av en 



 70 

traditionell värderingsmetod så som CAPM eftersom denna så skulle värdera bolaget 

högre då denna enbart beaktar den systematiska risken och därmed ser bolaget som 

mindre riskfyllt. Således kan man konstatera att en fondförvaltare eller en bank med 

många diversifierade investeringar inte bör använda sig av AHP-modellen som ett 

värderingsverktyg. 

 

Dock skulle AHP-modellen kunna vara teoretiskt användbar om investeraren är 

odiversifierad eller om den onoterade investeringen upptar en större del av investerarens 

portfölj eftersom investeraren då möter en större del av den totala risken än enbart den 

systematiska. Teoretiskt skulle dock den odiversifierade ägaren välja att sälja företaget 

till en diversifierad som värderar företaget högre tack vare dennes diversifierade syn på 

risk. Argumentet håller dock ofta inte praktiskt eftersom dessa ägare ofta har andra band 

och anledningar till att äga bolaget än rent finansiella. Som vi nämnt tidigare kanske 

företaget är dennes livsverk, arbetsplats och enda potentiella inkomstkälla och så vidare. 

För denna typ av investerare skulle AHP-modellen då bli användbar. Dock är dessa ofta 

interna och det är sällan en extern investerare går in i en ny investering med samma 

villkor, dock inte helt ovanligt. Man kan till exempel tänka sig ett nytillsatt management 

som får möjligheten att köpa in sig i ett företag och därmed binda sig till företaget såväl 

ekonomiskt som personligt. En sådan person skulle möta företagets totala risk och AHP-

modellen skulle kunna bli användbar. Så sammanfattningsvis är det möjligt att säga att 

AHP-modellen i de flesta fall är tveksam att använda när det gäller externa intressenter, 

dock finns vissa undantag då externa investerare är odiversifierade.    

 

Sammanfattningsvis ställer vi oss mycket tveksamma till att använda AHP-modellen. 

Den kan endast användas av vissa odiversifierade externa investerare och hela modellen 

är full av tveksamheter när det gäller dess konceptuella sammansättning. Nästan varje 

steg bär på subjektiva och svåra avvägningar som är svåra att konkretisera i siffror 

samtidigt som de i vissa fall leder till inkonsekvens, dubbelräkning av risk samt till att 

tveksamma eller felaktiga riskfaktorer behandlas. AHP-modellen är kanske en bra 

modell för att strukturera svåra beslut, men vi anser knappast att modellen håller måttet 

när det gäller att uppskatta något så komplext som företagets risk. Om man nu mot 

förmodan ändå vill använda AHP-modellen diskuterar vi nedan en rad förändringar och 

förslag på utvecklingar av AHP-modellen för att på så sätt svara på syftets andra del; hur 

modellen kan utvecklas och förändras för att göra den mer användbar. 
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5.1.2 Utveckling och förändring av AHP-modellen 

Som extern investerare har man betydligt mindre information att tillgå än en intern. 

Således blir AHP-modellens alla subjektiva bedömningar betydligt svårare att göra. I 

denna mening blir AHP-modellen svårare att använda ur ett externt perspektiv, därför 

vill man gärna rent intuitivt försöka standardisera stegen i AHP-modellen. Dock är detta 

mycket svårt eftersom den är menad att vara så subjektiv och så föränderlig. Trots detta 

har vi försökt komma med några generella råd för att underlätta det praktiska 

användandet av modellen. 

 

I det första steget där man ska skatta risknivåerna märkte vi att det var omöjligt för en 

extern investerare att använda sig av historiska projekt som referenspunkt. Därför tog vi 

hjälp av Velez-Pareja som menar att man ska använda marknaden som en referenspunkt. 

Detta menar vi är ett bra sätt att jämföra det analyserade företaget med en 

marknadsportfölj. Att enbart ta risknivåer ur luften är i princip omöjligt för en vanlig 

människa att göra. Vidare tog vi även hjälp av tidigare undersökningar som tyder på att 

riskpremien kan vara upp till 30 % för onoterade företag. Detta anser inte vi vara ett 

orealistiskt högt tal. Brio hade tillexempel en kapitalkostnad för eget kapital på ca 3,3 % 

enligt de traditionella CAPM regressionen. Dock hade dessa tal ett förklaringsvärde på 

mellan 0,5 och 6 %. Detta tyder på att den totala risken på företaget ligger betydligt 

mycket högre, nämligen på ca 25 %. Således är inte antagandet att vissa risker i företaget 

är över 30 %.  

 

När det sedan gäller att komma fram till vilka riskfaktorer som bör användas litar vi till 

redan befintlig litteratur på området. Dock menar vi att det är tveksamt om alla 

riskfaktorer som nämns i Cotner & Fletchers modell är relevanta. Därför menar vi att 

åtminstone de riskfaktorer vi nämnt, bör vara med. De externa investerarna har ju inte 

som vi möjlighet att testa de olika faktorernas påverkan på risk varför denna punkt blir 

betydligt svårare. Detta skulle även utgöra ett intressant område för fortsatt framtida 

forskning. I detta andra steg visade vi även att multikolineäritet var ett stort problem. 

Detta avhjälptes till viss del genom att använda relativa faktorer i stället för absoluta tal 

så som EBIT/omsättning och så vidare.  
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I det tredje steget skall man relatera risknivåerna med faktorerna vilket sker genom 

gruppdiskussioner. I detta steg tycker vi man bör man anlita erfarna konsulter, utan 

KPMG hade vi nog inte klarat detta. Har man inte lång erfarenhet av detta så är steget 

mycket svårt. Dessutom märkte vi att man bör ha en god blandning av kompetenser i 

gruppdiskussionen. Det är av naturliga skäl lätt att en person med finansieringsinriktning 

vill fokusera och överdriva vikten av de finansiella riskerna medan en person med 

marknadsföringsinriktning vill lägga mer vikt vid marknadsrelaterade ämnen. Därför 

vinner modellen på att ha en bred kunskapsbas för att på så sätt få varierade och djupa 

gruppdiskussionerna. 

 

I det fjärde steget viktas faktorerna mot varandra. Här är beräkningen av 

konsekvensindexet extremt viktigt för att kontrollera hur inkonsekvent man är. Utan 

indexet finns ingen referenspunkt till om man är logisk eller inte. Detta index är inte med 

i Cotner & Fletchers grundmodell men vi uppmanar alla användare att använda sig av 

det. Det garanterar som de andra förändringarna vi föreslagit inte att man uppskattar 

risken på ett rättvisande sätt utan att man använder modellen logiskt och konceptuellt 

rätt. Hur de subjektiva valen görs är sedan upp till varje användare.   

5.1.3 Är AHP-modellen ett praktiskt användbart alternativ?   

Nämnvärt är till att börja med att det riskjusterade avkastningskravet som AHP-modellen 

genererade för Brio var 24,9 %, det vill säga inte långt ifrån det verkliga på 25 %. 

Förklaringsvärdet på Nefab var mellan 30 och 45 % vilket leder till att den totala risken 

ligger på mellan ca 12 % och 16 % och AHP-modellen gav 16%. Dock bör ju 

kommenteras att resultaten lika gärna skulle kunna ha blivit andra på grund av de många 

subjektiva stegen i AHP-modellen. Dock kände vi inte till den totala risken när vi 

skattade den med hjälp av AHP-modellen tillsammans med KPMG. Så rent krasst, trots 

all negativ kritik vi givit modellen, så producerade vi med hjälp av modellen relativt bra 

uppskattningar av den totala riskpremien. Skillnaden mellan den systematiska 

riskpremien och den totala riskpremien borde vara den unika risken vilken vi tror i 

huvudsak beror på tre faktorer: storlekspremium, likviditetspremium samt för företaget 

unika omständigheter, det vill säga unik affärsrisk. 

 

Dock har vi i vår studie påvisat en rad konceptuella felaktigheter i modellen varför man 

teoretiskt skulle vilja förkasta modellen. Ändå gav den i både fallen förvånansvärt bra 
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resultat. Om man nu ändå skulle vilja använda modellen anser vi att den medför en 

otrolig mängd arbete för väldigt lite nytta. Det känns som om Cotner & Fletcher försöker 

legitimera subjektivitet genom en matematisk modell som får tveksamma effekter på 

beräkningen av risk. Dessutom är det lätt att gå bort sig i alla stegen och tappa kontakten 

med verkligheten. 

 

Vi har från och till mellan oss diskuterat om det skulle vara möjligt att skapa ett 

datorprogram som tillåter användaren att mer eller mindre fylla i ett frågeformulär så 

man slipper alla beräkningar utan endast får ut slutprodukten. Skapandet av ett sådant 

program skulle kunna vara intressant ur ett användarperspektiv. Det finns fall där 

konsulter försöker sälja liknande produkter104, dock är de fokuserade på en generell 

AHP-modell och inte på någon som är till för riskskattning. Fördelen med detta är att 

man slipper lägga ner tid och kraft på matematiken och det blir relativt lätt att skatta 

risken, givet att modellen är konceptuellt hållbar vilket ju är tveksamt. Ett datorprogram 

skulle även kunna ha inbyggt att varna för konceptuella misstag, till exempel skulle det 

kunna varna användaren så fort denna gör en inkonsekvent viktning. Det negativa med 

att enbart trycka in data i ett program är att man som investerare missar den grundliga 

genomgång av företaget som man tvingas göra i och med AHP-modellen.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att även om inte modellen är konceptuellt rätt eller 

teoretiskt hållbar så levererade den förvånansvärt bra resultat tack vare tur eller 

skicklighet, samtidigt som den gav oss användare en mycket bra insikt om företagets 

komplexa riskprofil på ett strukturerat sätt. Vi kan vi konstatera att AHP-modellen i 

teorin vore mycket bra för en begränsad grupp odiversifierade investerare, dock har den 

visat sig ha en rad praktiska och konceptuella brister och den är mycket svår och 

komplex att använda.  

5.2 BCG-metoden 

Som kontrast till AHP-modellen är BCG-metoden ytterst lättarbetad och överskådlig. 

Den är visserligen lika subjektiv men det är betydligt lättare att hålla reda på de olika 

stegen.  

 

                                                
104 Expert Choice, www.expertchoice.com, 2006-12-10. 
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Vidare innefattar metoden endast ett fåtal faktorer vilka, relativt AHP-modellen, är 

relativt lätta att skatta, framförallt är de lättare att skatta för en extern investerare. 

Dessutom har investeraren hela tiden utångs-β som referenspunkt inför skattningen av 

varje enskild faktor. Vidare utgår denna metod från ett betavärde och justerar sedan 

detta. Det innebär att metoden i princip skattar den systematiska risken för en onoterad 

enhet. Således skulle den passa diversifierad investerare och inte den odiversifierade 

investeraren som AHP-modellen vänder sig till.  

 

När det gäller valet av riskfaktorer så är de testade och påverkar i de flesta fall risken i 

företag.105 Man bör även uppmärksamma att även här finns risken för multikolineäritet, 

vilket vi inte kunnat testa för, men misstänker att det finns. Dock slipper man problemet 

med inkonsekvens eftersom faktorerna inte vägs mot varandra. BCG-metodens 

riskuppskattning blev högre än regressions-β trots att de båda utgår från den 

systematiska risken. Det är logiskt att BCG-metoden genererar högre värden eftersom 

denna utgår ifrån att bolagen är onoterade och små, varför en viss premie, inklusive 

storlekspremie, återspeglas i det skattade värdet. Dock återsyftar ingen av de skattade 

faktorerna till likviditeten varför det kan vara nödvändigt att addera en sådan till 

avkastningskravet. Ett alternativ kan vara att lägga in likviditet som en faktor i 

skattningen.  

 

Att lägga till fler faktorer, vilket är mycket lätt, är en av modellens styrkor anser vi. Det 

negativa med modellen är dess potentiella multikolineäritet, dock är mängden faktorer 

mindre varför detta problem minskar. Å andra sidan gör den ringa mängden riskfaktorer 

att det är lätt att risk missas helt, dock kan man återigen lägga till egna faktorer om man 

så vill. Vi anser att BCG-metoden är betydligt mer användarvänlig i jämförelse med 

AHP-modellen och om BCG-metoden används tillsammans med pure play / bottom up 

metoden utgör den ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till att räkna ut 

kapitalkostnaden i onoterade bolag. 

                                                
105 Bufka, J, et al. “A note on Estimating the Divisional Cost of Capital for Diversified Companies: an 
Empirical Evaluation of Heuristic-based Approaches.” The European Journal of Finance, Feb 2004, vol. 
10, s. 68–80. 
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5.3 Accounting beta  

Resultaten som erhölls ur regressionen med vinstförändringarna var något förvånande 

eftersom β-värdena blev negativa för båda fallföretagen, något vi anser vara ovanligt. I 

Brios fall kan det förklaras med de stora säsongsvariationerna i vinst som företaget har 

men som marknaden saknar. I Nefabs fall, som inte visar förlust i ett enda kvartal under 

perioden, verkar vinsterna uppvisa väldigt svag korrelation mot marknadens vinster. En 

förklaring kan vara att företaget har en stor del av sin försäljning utomlands och Nefabs 

försäljning därför inte nämntvärt är beroende av hur bra eller dåligt de svenska företagen 

(som ingår i marknadsindex) går. Samtidigt använde vi OMXS30, börsens trettio största 

företag, där merparten av dessa har stor verksamhet även internationellt sett vilket borde 

tala för att Nefabs försäljning korrelerar med denna. 

5.3.1 Val av index får betydelse 

En annan faktor som vi tror tydligt påverkat resultatet är hur marknadens vinster 

räknades ut. Vi använde vinsterna för OMX30-företagen och menade att de speglade 

marknadens vinster under perioden Q1 2000 till Q3 2006. Bland de trettio företagen 

återfanns Ericsson, vars vinst svarade för en stor del av de trettio företagens 

sammanräknade vinst (oftast mellan 10-20 %). Eftersom Ericssons verksamhet hade 

stora problem, vilket syntes främst i de stora förlusterna mellan 2001 och 2003, drog de 

ned marknadens vinster betydligt under dessa år vilket i sin tur påverkade regressionen. 

Om vi istället använt ett större antal företag hade Ericssons betydelse minskat och 

regressionen antagligen gett ett annat resultat. 

5.3.2 Tidsperioder och signifikansproblem 

Oavsett värdet på β för fallföretagen upplever vi efter utförandet att det finns delar i 

accounting-β värda att anmärka på. Det första är signifikansen (vi har tittat på p-värdet) i 

regressionen, som underkände resultaten. Anledningen till detta ser vi främst vara den 

korta tidsserien samt den relativt låga frekvensen som användes, under perioden Q1 

2000 – Q3 2006 blev det totalt 27 observationer. En förbättring blir att använda längre 

tidsperioder men då försvinner informationens aktualitet och metoden kan bara användas 

för företag som funnits länge och har en verksamhet som inte förändrats nämnvärt över 

tiden. Vidare finns ofta inte heller mer data att tillgå. Dessutom blir 

informationsinsamlingen betydligt mer omfattande när perioden förlängs eftersom data 

om vinst för hela marknaden måste samlas in. En högre frekvens av observationer under 
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samma tidsperiod kan vara en annan lösning, till exempel att använda månadsdata. Det 

problem som då uppstår är hur lättillgänglig denna data är ur ett användarperspektiv. En 

intern investerare, såsom en delägare, har säkerligen tillgång till tillräcklig information 

för att utföra regressionen om företaget är någorlunda stort. Det är däremot inte rimligt 

att anta att en insider i ett litet företag med några få anställda har en sådan ekonomisk 

rapportering som möjliggör månadsvis vinstregression. Ur den externa investerarens 

perspektiv är tillgången till denna information jämfört med den interna aktören ännu 

sämre, vilket urholkar metodens användbarhet desto mer. 

 

Vi upplever metoden redovisnings β som osäker att använda som grund för 

kapitalkostnadsberäkningar, i synnerhet för mindre bolag där vinsterna ofta är negativa 

eller mer volatila. Som tidigare nämnts i referensramen är företagens vinster ofta utsatta 

för taktiska justeringar till exempel av strategiska skäl (inför företagsförvärv och 

liknande) eller av skatteskäl. Att sådana effekter ingår i vinstposten anser vi leder till 

regressioner som saknar relevanta förutsägelser om framtida risk.  

5.4 Fundamental beta  
Liksom vinst-β räknas denna ut med regression ur redovisningsdata och därmed 

återfinns flera av de svagheter som existerar hos vinst- β även för fundamental-β, till 

exempel de strategiska justeringarna av vissa poster och allt som oftast låga 

signifikanser. Fundamental- β är dock enklare att använda och tar mindre tid i anspråk. 

Den regression vi använde grundar sig dessutom på årsvis data vilket är en fördel 

eftersom denna typ av data är tillgänglig för i princip alla aktörer. 

 

Den regression vi använde är den Damodaran tar upp i sin bok Investment Valuation och 

som bygger på en regression som utfördes på den amerikanska aktiemarknaden 1996. 

Det första vi ifrågasätter är huruvida sambandet kan gälla även på den svenska 

aktiemarknaden. Även om likheterna är stora marknaderna emellan är det rimligt att anta 

att det finnas skillnader som gör att regressionssambandet kommer att se annorlunda ut. 

Vi sökte redan existerande svenska modifieringar av sambandet utan framgång varför vi 

kan konstatera att man bör iaktta återhållsamhet när β räknas ut med den amerikanska 

metoden för svenska företag. 
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5.4.1 Generell modell applicerbar? 

Damodarans samband är antagligen framräknat med ett stort antal amerikanska bolag 

och ett stort antal faktorer. Regressionen har sedan visat att fyra variabler bäst kan 

användas för att räkna fram β och sambandet har satts upp. Detta betyder att sambandet 

fungerar bäst som en generell modell, inte en modell specifikt för ett företag. Det 

modellen säger är att om alla företag (som togs med i undersökningen) tas i beaktande så 

är det detta samband som på bästa sätt kan användas för att bestämma β för genomsnittet 

av dem. I vissa företag kanske det kan vara så att variablerna skuldsättning och storlek 

spelar in medan andra har kostnadsstruktur och företagsledning som avgörande 

riskbestämmande faktorer. Vi menar därför att modellens styrka som en generell modell 

samtidigt är dess svaghet på det enskilda företagets nivå.  

5.5 Generellt om beta baserade på redovisningsinformation 
Det finns flertalet svårigheter med att hitta privata β genom de två första 

alternativmetoderna, inte minst tidsserieproblematiken och därmed låg signifikans som 

vi nämnde ovan. Dessutom kan det vara tidsödande om den som samlar in data är ovan i 

sitt informationssökande i de finansiella systemen som finns tillhanda. Den målgrupp 

som denna studie riktar sig till är det förhoppningsvis inte. Den kanske största fördelen 

med accounting-β och fundamental-β är att endast kvantitativ data används som input, 

vilket per definition innebär att inga subjektiva bedömningar och branscherfarenhet 

krävs av användaren. De siffror som används som input är desamma oavsett åsikter och 

personliga uppfattningar kring bolag, vilket är en objektivitet som helt saknas hos AHP-

modellen. Nackdelen med detta är att de kvantitativa modellerna inte ger samma 

genomlysning av företaget som AHP-modellen ger. 

 

Kunskaper om hur regressionsanalyser fungerar, till exempel när accounting-β ska tas 

fram, kan utgöra hinder för en investerare som inte besitter de rätta teoretiska begreppen. 

Även om man alltid får fram ett värde från en regression kan det ibland vara svårt att 

avgöra hur tillförlitligt detta är utan vidare statistisk kunskap. Ur det perspektivet är 

AHP-modellen bättre eftersom den kräver mindre teoretiska förkunskaper. Å andra sidan 

kräver AHP-modellen gedigen branscherfarenhet något som varken accounting eller 

fundamental-β kräver. Finns regressionskunskaperna återstår enbart att hitta rätt 

information att använda som input. 
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5.6 Pure Play (Bottom Up)  

Precis som accounting och fundamental beta mäter Pure Play-tekniken endast den 

systematiska risken och lämpar sig därför bäst att användas av den diversifierade 

investeraren. Av de alternativa modellerna är pure play den vi förordar framför de andra. 

Informationen är relativt lättillgänglig och hela modellens metodik är enkel att förstå. 

Modellen kräver dock β för alla branschföretag, något som är lätt att hitta via Reuters 

men lite omständligare att räkna ut manuellt. En av de stora fördelarna är dessutom att 

ingen historisk information tas i beaktande, vilket gör att modellen passar särskilt bra på 

företag som förändrats mycket under några få år eftersom den ”äldre” informationen inte 

får något utslag i β, till skillnad från regressionsmodellerna. Det viktigaste problemet 

med modellen upplever vi vara själva valet av jämförelsebransch. 

5.6.1 Branschvalets stora betydelse 
Som vi nämnde i den empiriska delen beror det framräknade resultatet till stor del på 

vilken bransch som väljs. I vår undersökning valde vi breda branschdefinitioner, Brio 

ingick i en bransch med 27 stycken företag och Nefabs bransch innehöll 59 stycken. 

Detta medför att vissa företag, som har liten koppling till fallföretagen beträffande 

verksamhet, tas med och påverkar β-värdet. Som investerare är det ju alltid möjligt att ta 

bort de företag ur referensgruppen som man anser vara för avvikande eller olika 

fallföretaget. Dock blir då detta val subjektivt. Hos modellens användare uppstår med 

andra ord en viktig gränsdragning för vilka företag som ska få ingå i branschkategorin. 

Återigen beror det på vilket företag man avser matcha med en bransch. För ett 

fastighetsbolag eller en bank är det enkelt men som i Nefabs fall, industriella 

förpackningslösningar, blir det desto svårare. 

 

Risken med att utgå från andra bolags värden är att dessa måste vara riktiga för att 

värdena på det egna bolaget ska bli riktiga. Har företagen i branschkategorin 

missvisande β, till exempel på grund av att deras aktier är illikvida eller har extrema 

fluktuationer under en period, kommer detta återspeglas i β hos det egna bolaget. Denna 

effekt blir som störst då branschkategorin innehåller få bolag. Vi bedömer dock risken 

för detta som liten eftersom den svenska marknaden ur ett internationellt perspektiv får 

ses som relativt effektiv. 
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Pure play-metoden grundar sig på noterade företags β-värden. En fråga som uppstår vid 

värdering av små, onoterade bolag är hur riktigt det är att deras β -värde är skapat utifrån 

noterade bolags β-värden, oavsett det faktum att de verkar inom samma bransch. I det 

läget kommer justeringarna till sin rätt, Damodaran väljer till exempel att justera värdet 

utifrån skuldsättningsgrad och andel fasta kostnader, men vi undrar om inte fler variabler 

ska användas när det handlar om onoterade företag. Till exempel skulle en 

storlekspremie och/eller en likviditetspremie kunna adderas till den framräknade 

kapitalkostnaden. 

 

5.7 AHP-modellen relativt de andra modellerna 
De alternativa modellerna som vi har presenterat i uppsatsen tar alla sikte på att beräkna 

ett riskjusterat beta och implicit beräknas då olika former av systematisk risk. I AHP-

modellen å andra sidan skippas detta steg och en riskpremie beräknas direkt. Som vi 

tidigare nämnt ett flertal gånger skattar dessutom AHP-modellen företagets totala risk. 

Det är därför svårt att direkt jämföra de olika modellernas utfall och resultat. Dock kan 

det ju konstateras att AHP-modellen är betydligt mer komplex och svåranvänd än de 

andra modellerna. Vi har i analysen ställt oss tveksamma till AHP-modellen på grund av 

användarsvårigheter. Dock bör ju påpekas att resultatet (det totala avkastningskravet) 

hamnade väldigt nära den totala risken beräknat med traditionella CAPM. De enklare 

modellerna så som accounting beta och fundamentalbeta hamnade ofta helt fel i sina 

uppskattningar. Således ställer vi oss även tveksamma till dessa metoder. Vidare måste 

vi även vara lite självkritiska när vi hela tiden utgår ifrån CAPM som referenspunkt. Inte 

heller CAPMs resultat är ju någon exakt sanning, speciellt inte efter den kritik som 

presenterade i referensramen, dock är denna så pass använd i näringslivet att den måste 

anses vara en godtagbar referenspunkt.  

 

5.8 Förslag med motivation  
AHP-modellens många konceptuella falluckor, dess komplexitet och det faktum att den 

är mycket tidskrävande gör att vi har svårt att se att investerare skulle använda modellen 

i någon större utsträckning, speciellt med hänsyn tagen till hur förhållandevis lite nytta 

den tillför givet mängden arbete. Dock anser vi att AHP-modellen ger en mycket bra 

genomgång av riskbilden.  
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Istället föreslår vi BCG-metoden tillsammans med pure play beta som ett gångbart 

alternativ till AHP-modellen eller CAPM för att beräkna rE. Vi menar att externa 

investerare bör använda en peer group justerad för skuld, skatt och så vidare för att få 

fram ett rimligt referensbeta. Sedan kan BCG-metoden användas till att justera detta. 

Faran med detta är att BCG-metoden eventuellt missar viktiga riskfaktorer, å andra sidan 

kan dessa lätt läggas till i modellen. Fördelen med denna metod är att man via pure play 

utgår från värden som verkligen handlas och BCG-metoden är dessutom lätt att både 

förstå och använda, jämför med till exempel AHP-modellen. Eftersom detta 

tillvägagångssätt inte tar hänsyn till likviditet eller storlek bör även investeraren 

överväga att justera med likviditets och storlekspremier. 

 

Problemet med förslaget ovan är att även det endast tar hänsyn till systematisk risk plus 

justering för storlek och likviditet och inte total risk. Eftersom det utgår från beta talet är 

det tveksamt om en extern odiversifierad investerare bör använda modellen. Som vi 

tidigare nämnt är dock detta fall relativt ovanligt, men som vi ser det är då AHP-

modellen ett tänkbart alternativ.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att det mest kostnadseffektiva och realistiska sättet att 

skatta kapitalkostnaden i onoterade bolag är genom en kombination mellan pure play 

och BCG-metoden. AHP-modellen anser vi endast vara användbar i ett fåtal mycket 

begränsade fall.  
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6 SLUTSATS 

6.1 AHP-modellen och de andra metoderna 
I uppsatsen har vi på två fallföretag applicerat ett antal modeller för att skatta 

kapitalkostnaden för eget kapital i onoterade bolag. I fokus för uppsatsen är AHP-

modellen som är ett analysverktyg för multikriteriebeslut och involverar att välja ett 

antal risknivåer och relatera dem till ett antal riskfaktorer. Dessa viktas sedan efter 

betydelse för beslutsfattaren och ett totalt resultat erhålls. Resultatet är en riskpremie 

som adderas till den riskfria räntan för att på så sätt få ett rE-tal riskjusterat för den totala 

risken som en odiversifierad investerare möter. Den andra modellen som användes var 

BCG-metoden, vilken utgår från ett peer group beta som justeras efter det specifika 

företagets risk. Den tredje metoden som användes var accounting beta där beta skattas 

genom en regression av fallföretagets redovisningsvariabler mot marknadens, så som 

redovisad vinst. Det fjärde sättet var fundamentalbeta, där en multiregression med flera 

olika fundamentaldata används för att skatta beta. Den femte och sista metoden som 

användes för att skatta onoterade bolags kapitalkostnad var pure play (bottom up). 

Denna utgår från en noterad peer group som justeras för bland annat skuldsättning och 

skatt. För att sedan få en referenspunkt till våra resultat användes till slut även en 

traditionell CAPM-regression av fallföretagets avkastning mot marknadens avkastning.     

 

6.2 AHP-modellen kan användas av få externa investerare  
Till att börja med bör AHP-modellen endast användas av odiversifierade investerare 

eftersom den tar i beaktande all risk och inte endast den systematiska risken som 

traditionell portföljteori förutsätter. Dock har de flesta externa intressenter ofta möjlighet 

att diversifiera sig och AHP-modellen blir då inte aktuell. Slutsatsen blir att endast få 

externa intressenter bör och kan använda sig av AHP-modellen. När det gäller den 

konceptuella biten har vi hittat ett antal tveksamheter. Den första gäller valet av 

risknivåer som dels är ytterst svårt på grund av dess subjektivitet samtidigt som det utgår 

från historiska projekt varför man implicit antar att man dels har tillgång till data samt att 

den korrekt återspeglar riskbilden. Den andra tveksamheten gäller den multikolineäritet 

vi fann mellan de olika föreslagna riskfaktorerna, vilket leder till dubbelräknande av 

risk. Den tredje svagheten gäller faktorernas relation till risk i företagsvärdet. Vi fann få 

och mycket svaga korrelationer mellan risk och aktieprisvariation, varför vi ställer oss 
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starkt tveksamma till de valda faktorernas validitet samtidigt som andra relevanta 

faktorer kan ha missats. När faktorerna sedan skall viktas mot varandra fann vi att det är 

mycket lätt att vara inkonsekvent, det vill säga vikta faktorerna A>B>C>A vilket logiskt 

inte borde vara tillåtet. Detta problem uppkommer eftersom antalet viktningar ökar 

kvadratiskt med antalet faktorer, det vill säga det blir mycket snabbt ett komplext 

problem.   

 

Vår slutsats av denna modell är att den är användbar av odiversifierade investerare men 

användaren måste noga akta sig från ovan nämnda fallgropar. Vidare är den mycket 

komplex och frågan är om nyttan av allt beräknande tillför mer än vad det kostar. Dock 

ger modellen en mycket bra genomgång av det undersökta företagets riskbild.  

6.3 Tre huvudsakliga förändringar av AHP-modellen 
Den första stora förändringen vi rekommenderar vid användandet av AHP-modellen är 

att man använder Velez-Pareja idéer om att utgå från marknaden som referenspunkt vid 

skattningen av risknivåer samt att sätta en övre gräns på mins 20 % gärna upp mot 30 % 

eftersom avkastningskravet på onoterade företag ofta ligger runt dessa tal. När det gäller 

riskfaktorer menar vi att det kan vara bra att tänka efter om alla riskfaktorer som Cotner 

& Fletcher nämner är relevanta för det undersökta fallföretaget. På detta ämne finns en 

rad undersökningar gjorda och vi tog hjälp av dessa för att hitta andra relevanta faktorer. 

Den andra stora förändringen vi föreslår är att man skall använda relativa tal istället för 

absoluta för att på så sätt undkomma multikolineäriteten. Vidare bör man som användare 

ha mycket stor erfarenhet av riskbedömning på grund av de många subjektiva valen. Här 

rekommenderar vi att man tar hjälp av konsulter om man inte har tillgång till sådan 

kompetens. Den tredje förändringen som vi förslår är att vid viktningen av riskfaktorer 

hela tiden använda sig av det konsekvensindex vi presenterat i uppsatsen för att på så sätt 

undvika just inkonsekvens. För detta skulle man kunna skapa ett dataprogram som även 

skulle kunna underlätta i många andra steg i modellen. Dock är det då lätt att 

investeraren inte får den lärandeprocess som faktiskt AHP-modellen innebär. 

6.4 De alternativa metoderna gäller för diversifierade investerare 
Den första alternativa modellen vi använde var BCG-metoden som utgår från peer group 

beta och därmed att investeraren är diversifierad. Denna modell är mycket lätt att 

använda, för såväl externa som interna investerare, och den är även lätt att anpassa till 
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det specifika företaget. Dock är den från och till mycket förenklad och vi är rädda att den 

missar viktiga riskfaktorer. 

 

Accounting beta, som skapas genom historiska vinstregressioner, har fördelen att 

vinstposter ur redovisningen som används i regressionen kan hämtas av de flesta aktörer, 

både interna och externa. Problemen uppstår när regressionens signifikans blir för låg. 

Detta kräver förändringar i input-värdena, till exempel tidsseriens längd och frekvens. 

När sådana justeringar görs försämras användbarheten, till att börja med för den externa 

användaren och slutligen även för de interna användarna. Vidare råder osäkerhet för hur 

rättvisande variationen i vinstmåttet är eftersom variationer kan uppstå på grund av 

redovisningstekniska åtgärder.  

 

Fundamental beta innehar många av de svagheter accounting beta uppvisar, till exempel 

redovisningsjusteringar och låga signifikanser (i de tester vi utförde). Vidare är vi osäkra 

på huruvida det amerikanska sambandet som vi applicerade kan användas på den 

svenska marknaden. Vi upplever modellen mer som en generellt förklarande modell för 

hela marknaden än en specifikt förklarande modell för det enskilda företaget. Fördelen 

med denna modell, vilket även gäller för vinstregressionsmodellen, är att de kan utföras 

utan subjektiva bedömningar. 

 

Pure play betat är den metod som inte grundar sig på historisk information. Tekniken 

tilltalar oss därför att den är lika enkel att använda för en extern aktör som för en intern 

samt att informationen kan inhämtas utan svårigheter. Problemen uppkommer främst när 

valet av bransch ska göras, detta moment har stor betydelse för det slutgiltiga resultatet 

och gränsdragningen blir av subjektiv art eftersom få riktlinjer finns kring hur detta ska 

göras. Slutligen förordar vi att en premie av något slag adderas till kapitalkostnaden som 

framkommer ur denna teknik, eftersom tekniken utgår från noterade bolag och vi antar 

att små, onoterade bolag är mer riskfyllda än de börsnoterade bolagen. 

 

6.5 Förslag 
AHP-modellen är den enda modellen av de modeller vi testat som bör användas av en 

odiversifierad investerare. Dock är den komplex varför vi i första hand förespråkar att 

resterande investerare använder pure play för att få fram ett referensbeta och sedan 
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justera detta med BCG-metoden. Detta för att metoden är enkel och använder faktiskt 

handlade priser som referenspunkt. 
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