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svårigheter i teori och praktik 
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Handledare: Øystein Fredriksen 

 

Bakgrund: Av jordens befolkning bor cirka 85 procent i tillväxt- och 

utvecklingsländer. Det är också i dessa länder som tillväxten framöver antas bli som 

störst. Globaliseringen har lett till att pengar idag överförs mellan länder snabbare än 

någonsin tidigare och Svenska direktinvesteringar utomlands har under de senaste 

decennierna ökat kraftigt. Direktinvesteringarna beror till stor del på företagsförvärv av 

redan existerande företag då det idag är vanligare att företag växer genom förvärv än 

genom etablering av en helt ny verksamhet. Vid företagsförvärv på tillväxtmarknader 

finns det många möjliga värderingsmodeller som man kan använda sig utav, dock råder 

det delade meningar bland akademiker, kapitalplacerare och representanter från 

industrin om vilka modeller som är lämpligast. 

 

Syfte: Syftet med studien är att, ur ett fundamentalvärderingsperspektiv, belysa 

svårigheterna som svenska företag står inför vid förvärv på tillväxtmarknader samt 

redogöra för hur dessa hanteras praktiskt. Vidare är syftet att undersöka och förstå hur 

de praktiskt använda metoderna eventuellt skiljer sig ifrån rådande teoribildning.  

Genomförande: För att kunna besvara syftet med uppsatsen samt dess frågeställningar 

har en kvalitativ metod använts eftersom ämnet är tämligen komplext och eftersom det 

är en redogörande studie.  

Slutsats: Slutsatsen är att de vanligaste svårigheter som företagen står inför är kopplade 

till den externa och ickepåverkbara marknadsrisken men att det i teorin finns flera sätt 

att hantera detta. I praktiken är dessa lösningar emellertid sällan använda.    

Nyckelord: Värdering, tillväxtmarknader, kassaflödesanalys samt strategiska 

förvärv.  
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Background: Around 85 percent of the world's population lives in emerging markets 

and developing countries and these countries are expected to have the highest future 

growth in the world. The globalization have made it possible to transfer money between 

countries faster than ever before and the Swedish foreign direct investments have 

simultaneously increased significantly. The direct investments are largely due to 

acquisitions of existing companies as it is nowadays more common for companies to 

grow through acquisitions than through the establishment of entirely new businesses. 

There are a number of valuation methods at hand when acquiring companies in 

emerging markets; however academics, investors and representatives from the industry 

have different opinions when it comes to choosing the most appropriate model. 

  

Purpose: The purpose of this study is to, from a fundamental valuation perspective, 

highlight the difficulties that Swedish companies face when acquiring companies in 

emerging markets, and to explain how these difficulties are handled in practice. 

Furthermore, the purpose is to explore and understand how the methods used in practice 

differ from the prevailing theories. 

  

Implementation: To fulfill the purpose of this thesis and to answer the questions at 

issue, a qualitative method has been used. The reason of the qualitative approach is due 

to the fairly complex topic of the study but also because it is a descriptive study. 

 

Conclusion: The conclusion is that the most frequent difficulties companies face are 

external and non-controllable, but that there are a number of ways to solve these 

difficulties in theory. These solutions are however not frequently used in practice.  

 

Keywords: Valuation, emerging markets, cash flow analysis and strategic 

acquisitions.  

  



 

 

Förord 
 

Vårens uppsatsarbete har varit en resa på branta serpentinvägar genom uppsatsvärldens 

lanskap och att vi äntligen har nått vår destination har vi många att tacka för. Först och 

främst riktar vi ett stort tack till vår hanledare Øystein ”domar’n” Fredriksen som varit 

vår vägvisare många gånger. Ett stort tack riktar vi även till samtliga respondenter som 

tagit sig tiden att besvara våra frågor och därmed gjort uppsatsen möjlig, ett tack även 

till alla opponenter som bidragit till vår framfart. Sist men inte minst vill vi också passa 

på att tacka vårt ”bränsle” på resan, våra familjer och vänner som stöttat oss. Ett stort 

tack till varandra och till alla er vi glömt!  

 

Linköping den 31 maj 2010 

 

Haris Fazlic och Simon Melin 
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1. Inledning 

I inledningen introduceras uppsatsämnet och följs av en problemdiskussion som 

sedermera mynnar ut i ett syfte, problemformuleringar och avgränsningar. Även 

nödvändiga definitioner presenteras i slutet av kapitlet.  

  

1.1 Bakgrund  

 

Världsekonomin har sedan den industriella revolutionen dominerats av de rika länderna, 

men nu kan ett skifte vara på väg. Idag är produktionen av varor och tjänster i stort sett 

lika stor i utvecklingsländer och tillväxtländer som i de rika länderna (Stein, 2007). Av 

jordens befolkning bor cirka 85 procent i tillväxt- och utvecklingsländer. Det är också i 

dessa länder som tillväxten framöver antas bli som störst. De länder som man främst 

tror kommer driva utvecklingen är Kina och Indien. I Asien spås till exempel 

genomsnittsinkomsten år 2048 passera genomsnittsinkomsten i Europa (Rosling, 2009).  

 

Det allt mer globaliserade samhället och den tekniska utvecklingen har lett till att 

pengar idag överförs mellan länder snabbare än någonsin tidigare. Svenska 

direktinvesteringar utomlands har under de senaste decennierna ökat kraftigt och 

uppgick år 2005 till cirka 1625 miljarder kronor (Kommerskollegium, 2008) vilket 

exempelvis motsvarar de sammanräknade börsvärdena för Hennes & Mauritz, Nordea 

bank, Ericsson, TeliaSonera, Volvo och Atlas Copco (E24, 2010). Det är således stora 

summor som svenska personer och företag har investerat utomlands och summorna spås 

fortsätta att öka. I en undersökning med 800 medverkande medelstora svenska företag 

svarade 37 procent att de överväger etablering på tillväxtmarknader (Harald 

Steinbrecher, 2007).  

 

Direktinvesteringarna beror till stor del på företagsförvärv av redan existerande företag 

(Strandell, 2007). Det är idag vanligare att företag växer genom förvärv än genom 

etablering av en helt ny verksamhet. Under åren 2006 till 2007 ökade antalet svenska 

koncerner med dotterbolag utomlands med 40 stycken till 1308 (Lindvert, 2009). Vid 
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företagsförvärv på tillväxtmarknader finns det många möjliga värderingsmodeller som 

kan användas, dock kan det råda delade meningar bland akademiker, kapitalplacerare 

och representanter från industrin om vilka modeller som är lämpligast. Samtidigt krävs 

det att investerare beaktar och gör vissa justeringar på flera poster i jämförelse med en 

värderingar utförd på en mer mogen marknad.  

 

1.2 Problemdiskussion 

De modeller som används vid företagsvärdering ska i någon mening fånga upp värdet 

på företaget. Men vad företaget värderas till och vilket pris som betalas för det är inte 

alltid samma sak vilket på ett pikant sätt illustreras av följande citat:   

 

“What is a cynic? A man who knows the price of everything and the value of 

nothing” 

     (Wilde, 1892) 

 

Vad ett rimligt pris är och vilket värde som erhålls för det man betalar är en ytterst 

komplex fråga. Det finns talrika modeller och teorier för hur företag prissätts och de 

olika modellernas enkelhet fångar inte alltid det ”rätta” företagsvärdet, samtidigt som 

mer komplexa modeller inte alltid skapar mervärde. Även i Sverige, som får anses 

tillhöra den mer stabila världen, i fråga om bland annat legala, politiska och ekonomiska 

förhållanden, är det ”rätta” företagsvärdet svårt att fånga och än mer komplicerat blir det 

på tillväxtmarknader som ofta är instabila och osäkra.  

 

Trots den instabilitet och volatilitet som finns på tillväxtmarknader väljer många 

svenska företag att varje år genomföra förvärv och investeringar på dessa. Man kan då 

fråga sig om de är cyniker som går i blindo eller om de faktiskt kommer nära det 

”sanna” företagsvärdet och hur de genomför denna typ av värdering i praktiken. Inte 

heller förenklas värderingsproblematiken av att företagen har olika utgångspunkter och 

syften för sina förvärv, vilka möjligen präglar uppköpsprocessen genom avvikande 

genomförandemetoder och fokus i olika förvärvssteg. Det finns således en subjektiv 

dimension av värderingen. Exempel på olika utgångspunkter är om det förvärvande 

företaget har antingen strategiska eller rent finansiella motiv. Många riskkapitalbolag 



3 

 

(private equitybolag) förvärvar genom utköpsaffärer (leveraged buy-outs) olika företag 

för att förädla dessa och sedan avyttra dem(ofta inom en femårsperiod). Andra aktörer 

ser olika uppköp som strategiska förvärv där uppköpsobjektet är tänkt att integreras i 

den redan pågående verksamheten för att exempelvis skapa synergier.  

 

Vad syftet med ett uppköp än är finns det två vanliga värderingsmodeller som de flesta 

känner till (Kirrane, 2009) och använder, nämligen så kallad diskonterad 

kassaflödesvärdering samt multipelvärdering. Teoretiskt är dessa modeller rättframma i 

användandet, men praktiska förhållanden torde implicera justeringar för de 

osäkerhetsfaktorer som finns på tillväxtmarknader. En naturlig fråga som i detta 

sammanhang uppkommer är hur eventuella svårigheter hanteras i praktiken och 

huruvida dessa lösningar har stöd i den akademiska världens teoretiska referensram? 

Frågan är exempelvis hur företagen justerar de enkla kassaflödesmodellerna för att på 

olika sätt fånga upp de problem som finns i praktiken, eller hur multiplar konstrueras för 

att vara rättvisande. Vissa talar om att man kan råda bot på osäkerhetsproblem som 

härrör från legala, politiska och makroekonomiska aspekter genom att exempelvis 

justera använda inputvariabler. Ett förhållandevis enkelt sätt att hantera dessa problem 

är att justera beräknade diskonteringsräntor med hjälp av ackumulativt adderade 

riskpremier (Damodaran, 2002). Är detta det optimala eller enda sättet att lösa det på 

och löser det alla problem? Häri ligger en balansgång kring att bygga ut modellerna men 

samtidigt behålla förståelsen för det som görs. I detta hänseende kan det bli en klassisk 

kostnads/nyttofråga. Dessa är faktorer som kanske inte alltid belyses eller tas upp på 

värderings- och finansieringskurser men som icke desto mindre är alltmer viktiga i den 

praktiska kontexten av företagsvärdering på tillväxtmarknader.   

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att, ur ett fundamentalvärderingsperspektiv, belysa svårigheterna 

som svenska företag står inför vid förvärv på tillväxtmarknader samt redogöra för hur 

dessa hanteras praktiskt. Vidare är syftet att undersöka och förstå hur de praktiskt 

använda metoderna eventuellt skiljer sig ifrån rådande teoribildning.  
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1.3.1 Undersökningsfrågor  

 

För att uppnå syftet har följande problemfrågor formulerats: 

 

a) Vilka är svårigheterna som svenska företag upplever sig stöta på när de värderar 

utländska förvärvsobjekt med hjälp av kassaflödesvärdering på 

tillväxtmarknader? 

 

b) Hur hanterar företagen nämnda problem? 

 

c) Stämmer det praktiska tillvägagångssättet vid kassaflödesvärdering av 

förvärvsobjekt på tillväxtmarknader överens med de teoretiska modellerna? 

 

1.4 Uppsatsens målgrupp 

 

Målgruppen för uppsatsen är professionella aktörer i form av investerare på 

tillväxtmarknader och andra intresseorganisationer som exempelvis exportrådet. Vi ser 

även att studenter vid ekonomutbildningar kan ha nytta av uppsatsen som uppslag på 

ämnesområdet.     

 

1.5 Definitioner samt uppsatsens avgränsningar 

 

Uppsatsämnet skänker en naturlig avgränsning mot företagsvärdering på 

tillväxtmarknader. Begreppet tillväxtmarknader är ett vitt begrepp som kan innefatta 

många betydelser. För att erhålla konkreta och destillerade svar på våra forskningsfrågor 

kräver begreppet en klarare definition. Vi har valt att definiera begreppet 

tillväxtmarknader som: länder eller regioner som under 2000-talet haft en genomsnittlig 

BNP-tillväxt större än den globala BNP-tillväxten, med låga relativlöner och 

reformpolitiska förhållanden. Exempel på sådana länder och regioner är Ryssland, Kina, 

Indien och Östeuropa. De flesta av dessa kännetecknas dessutom av ett skifte från 
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planekonomi till marknadsekonomi under de senaste decennierna, vilket inneburit 

privatiseringar och därmed öppnat upp för utländska investeringar. 

 

En utgångspunkt för uppsatsen är att undersöka olika aktörers värderingsförfaranden. I 

detta avseende har det lyfts fram två viktiga avgränsningar, nämligen vilka aktörer som 

studeras och vilka värderingsmodeller dessa använder sig av. I valet av aktörer att 

studera har valet fallit på att avgränsa sig till strategiska investerare vilket definierats 

som företag vars syfte är att inkorporera förvärvsobjektet i befintlig verksamhet. Att 

valet har fallit på dessa och inte på rent kapitalplacerande aktörer (exempelvis 

fondförvaltare) beror på att strategiska investerare troligtvis i större utsträckning 

förvärvar hela företag medan de kapitalplacerande investerarna i större utsträckning 

torde placera i delar av företag via marknadsnoterade aktier. Fokus ligger på att 

undersöka fundamentalvärderingsmodeller i form av diskonterade 

kassaflödesvärderingar. Anledningen till att just dessa modeller valts har att göra med 

att de uppfattats som mest intressanta men även för att bedömningen varit att det just är 

denna typ av värderingar som är förknippade med strategiska förvärv. Detta utesluter 

inte möjligheten till en enklare diskussion kring relativvärderingsförfaranden om det är 

av betydelse för analysen.   

 

Uppsatsens fokus ligger i att studera hur själva kalkylmodellerna används och alltså inte 

hela förvärvsprocessen, med detta menas att legala delar som kontraktsförhållanden och 

dylikt har lämnats därhän. Avsikten med studien har inte varit att skapa 

rekommendationer för hantering av de svårigheter som finns vid företagsvärdering utan 

att beskriva problemen och eventuella tänkbara lösningar på dessa, samt att skapa 

förståelse för den eventuella diskrepansen mellan den akademiska teoribildningen och 

det praktiska utförandet. Studien ämnar heller inte att ge ett kunskapsbidrag som 

innebär generaliserade tillämpningsmöjligheter utan utreda hur enskilda svenska 

strategiska investerare hanterar problemen. Att det inte mynnar ut i ett helt 

generaliserbart resultat har att göra med studiens begränsade omfattning. Uppfattningen 

är dock att vissa slutsatser ändå kommer att vara möjliga att dra. 

 

En avgränsning har även gjorts när det kommer till urvalet av investerare som 

undersöks. Här har valet fallit på Stockholmsbörsens ”large cap-lista”. Att valet av 
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fokus har fallit på dessa bolag har att göra med att många av bolagen är multinationella 

och detta innebär också att sannolikheten för att de gör utländska uppköp ökar. Vidare 

har en avgränsning skett genom att banker, rena råvaruföretag samt investmentbolag 

exkluderats. Detta är ett medvetet val och har skett då dessa typer av bolag ofta har 

andra värderingsprinciper än de som studien syftar till att undersöka, exempel på detta 

kan vara optionsmodeller.  

 

1.6 Disposition     

 

Nästföljande kapitel redogör för ämnesvalet och tillvägagångssättet, alltså metoden för 

studiens genomförande, samt vilken den vetenskapsteoretiska utgångspunkten har varit. 

Metodkapitlet avslutas med metod- och källkritik där valda tillvägagångssätt diskuteras 

och utvärderas. Efter metodkapitlet följer en redogörelse av rådande teoribildning för att 

ge en grund inför den presenterade empirin. Teorikapitlet behandlar en grundläggande 

fundamentalvärderingsmodell och hur denna kan modifieras på mer eller mindre 

komplexa sätt. Det empiriska underlaget som insamlats presenteras i fjärde kapitlet som 

sammanfattningar av viktiga upptagningar samt genom citerade utdrag. Därpå följer en 

analys som ställer empiri mot teori mot bakgrund av syftet. Avslutningsvis presenteras 

de slutsatser som följer av analysen.  
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras ämnesvalet, vetenskapssynen, hur studien har genomförts 

och vilka metoder som använts i olika steg i uppsatsprocessen. Genomgående motiveras 

metodvalen.  I sista avsnittet av kapitlet diskuteras och utvärderas vald metod och en 

källkritisk återkoppling ges.   

 

2.1 Ämnesval 

 

Efter att ha läst kursen företagsvärdering och finansiering vid Linköpings universitet har 

vårt intresse för ämnesområdet vuxit. I samband med kursen introducerade kursboken 

(Damodaran, 2002) vissa av de problem som finns vid företagsvärdering på 

tillväxtmarknader och det var detta som fångade vår uppmärksamhet och vilja att 

behandla området. Som framgår av uppsatsens inledning är ämnet dessutom högst 

aktuellt, med en myriad av svenska företag som utför investeringar utomlands och 

därigenom i viss mån även på tillväxtmarknader. Samtidigt finner vi ämnet intressant av 

den anledningen att det, ur ett svenskt perspektiv, inte är vidare omskrivet. Efter 

ytterligare efterforskning och diskussion med vår uppsatshandledare fastslogs sedan 

ämnet och vår resa började. 

 

2.2 Vetenskapssyn och kunskapsteori 

 

Vetenskapssyn handlar om hur kunskap utvecklas och bildas samt kunskapens karaktär 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2003). Vilken vetenskapssyn som innehas påverkar 

antaganden om hur världen fungerar och därigenom också vilken metod som tillämpas 

vid genomförandet av olika studier. Det är därigenom också en fråga om vad kunskap 

är. Denna uppsats syfte genererar en strävan, om än modest, efter ett 

kunskapsbidragande. Detta faller sig även som naturligt för en studie på denna nivå. Det 

är av denna anledning vi väljer att redogöra för vår vetenskapssyn i det efterföljande. 
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Epistemologi är läran om vad som kan anses vara accepterad kunskap (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2003). Det finns flera synsätt på vad som utgör accepterad kunskap och 

hur kunskap bildas, som exempel kan nämnas det författarna benämner det 

positivistiska perspektivet. Positivismens syn är att världen är baserad på ”sanningar”, 

alltså lagar och regler som går att mäta eller observera (Gustavsson, 2004). Häri ligger 

en separering av den sociala kontexten och verkligheten, där verkligheten utgörs av 

lagar. Detta gör att den positivistiska synen ofta är förknippad med naturvetenskapen 

men även med företagsekonomi. Detta är även utgångspunkten för vår kunskapssyn 

samtidigt som kunskapsbildandet i denna studie till viss del även utgår från andra 

synsätt. Vår syn är att den sociala kontexten tar sig uttryck i bland annat, de av 

människan, skrivna lagar och reglerna som skapar ett ramverk för all ekonomisk 

aktivitet. Det är alltså inte alltid så enkelt som att ett plus ett är två i denna kontext, ett 

exempel på detta är synergieffekter som innebär att företag genom samgående uppnår 

exempelvis stordriftsfördelar. Av denna anledning är vårt förhållningssätt till kunskap i 

viss mån influerat av hermeneutiska idéer. Hermeneutiken bygger enligt Gustavsson 

(2004) på tolkningar och förståelse. Det hermeneutiska kunskapandet skänker också 

forskaren stor frihet, till exempel genom att forskaren inte är bunden till olika 

urvalsmetoder och dylikt. I denna studie är detta kopplat till att i någon mening tolka 

och försöka förstå respondenternas svar utan att vara begränsade till olika 

urvalsmetoder. Enligt Gustavsson (2004) är en av nackdelarna med det hermeneutiska 

förhållningssättet att tolkningarna inte med enkelhet kan göras om av någon annan. I 

denna studie söks emellertid en djupare förståelse för fenomenet snarare än att 

frambringa ett universellt verktyg. Vidare är vår utgångspunkt inte kopplad till något 

filosofiskt existentiellt område om människans natur eller dylikt. 

 

2.3 Uppsatsens inriktning 

 

Hur studien genomförts och vilken metodik som antagits har påverkat både analys, 

slutsats och övergripande resultat. Detta har inneburit att en noga avvägning av metod 

har gjorts för att säkerställa att syftet uppnåtts. Syftet har vad som kan kallas en 

tvådelad ansats, där första delen berör utredandet av praktiska problem och lösningar, 
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medan den andra delen av syftet lyfts upp på en analytisk nivå där diskrepansen mellan 

teori och praktik utreds. Detta har således påverkat metodförfarandet och uppsatsens 

upplägg.  

 

Den första delen av syftet ämnar utreda och beskriva de praktiska problem som finns 

vid värdering på tillväxtmarknader. Denna del riktas alltså in på en studie av deskriptiv 

karaktär. I en deskriptiv studie försöker utredaren beskriva eller definiera ett ämne 

(Blumberg, Cooper, & Schindler, 2005). Vidare är det vid en deskriptiv studie viktigt att 

ha en klar bild av området innan datainsamlingen genomförs (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2003) vilket också påverkat det fortsatta tillvägagångssättet. Det är också 

viktigt att komma ihåg att trots den deskriptiva karaktären lyfta upp analysen en nivå 

och våga dra slutsatser, alltså inte bara beskriva fenomenet.    

 

Av syftets andra del framgår en komparerande inriktning, där diskrepansen mellan teori 

och praktik utreds och förklaras. Här ämnar vi gå ett steg längre än vi gör i syftets första 

del. Ambitionen är att analysera och förklara vad den eventuella diskrepansen beror på. 

Således blir denna del både deskriptiv och förklarande. En förklarande studie kan 

beskrivas som en studie där samband söks (Blumberg, Cooper, & Schindler, 2005). 

Svårigheten här kan vara att på säker grund fastslå ett samband då det torde krävas så 

pass omfattande datainsamling att det inte skulle rymmas inom ramen för denna 

uppsats. Däremot kan troligtvis vissa tendenser påvisas.   
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2.4 Undersökningsansats och design 

 

En fråga som uppkommer i samband med denna typ av undersökningar är vilket 

utgångsperspektiv som antas inför studien och hur behandling av den existerande 

teoretiska referensramen sker. Enligt Gummesson (2003) är teori och empiri tätt 

sammankopplade och två vanliga förhållningssätt mellan teori och empiri är om 

undersökningen har en induktiv eller deduktiv ansats. Denna studie är emellertid varken 

rent induktiv eller deduktiv. Förhållningssättet för studien får istället ses som ett 

mellanting av dessa där teori och empiri varvas.  

 

Den induktiva ansatsens tillvägagångssätt är att först ackumulera empirisk data, för att 

analysera denna och bilda teorier, medan man genom den deduktiva ansatsen först 

bildar en teori (eller hypoteser) och sedan testar denna (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2003). Denna studies grundansats får i detta hänseende anses vara induktiv, där empirin 

hämtas in för att analyseras och jämföras med befintliga teorier. Utgångspunkten är 

alltså inte att testa eller falsifiera någon utmålad teori eller hypotes. Det är emellertid 

föga troligt att man i undersökningssammanhanget kan vara rent induktiv med tanke på 

tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket innebär att även visst mått av deduktion sker. 

Av denna anledning blir studiens utgångspunkt en abduktiv ansats som är ett slags 

”gyllene medelväg”. Valet av den abduktiva ansatsen kommer av önskan att få en tydlig 

bild av praktiska tillämpningar. Detta innebär att data först samlas in för att sedan ställas 

mot rådande teoribildning. Ämnets komplexitet ställer emellertid krav på en djupgående 

inläsning innan datainsamling sker vilket ändå har en påverkan och det är detta som 

enligt vår mening driver abduktionen.  

 

För att besvara hela syftet, alltså både beskrivningen av praktiska förhållningssätt och 

jämförelsen med teorin, har val av informationsinhämtning varit av yttersta vikt. Det är 

denna information som legat till grund för senare analys och slutsats. En avvägning har 

gjorts över vilken typ av metodik som lämpar sig bäst och det vi funnit som lämpligast 

är en fallstudiebaserad undersökning med flera undersökningsobjekt. Studieämnet är 

både komplex och delvis outforskat i en svensk kontext varför fördelar i den 

fallstudiebaserade metodiken finns. Fallstudier lämpar sig enlig Gummesson (2003) för 
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att förstå just fenomen som delvis är utforskade och komplexa med fokus på 

redogörelser från praktiken. En andra karaktäristika som fallstudier har är att de skapar 

förutsättningar för att djupgående studera avgränsade delar inom ändlig tidsperiod (Bell, 

2006), vilket också är förutsättningar för denna uppsats. Att koncentrera studien till ett 

fåtal olika fall gör att mer tid kan läggas på varje enskilt studieobjekt. Bedömningen är 

att detta ökar sannolikheten för att den empiriska grunden blir tillräckligt rik för att 

uppnå syftet. Just ämnets komplexitet gör att enkla frågor ofta genererar invecklade svar 

vilket innebär att en koncentration till enskilda fall ger möjlighet till en helt annan 

uppföljning än andra metoder. Vi ser också fördelar med fallstudier med hänsyn till att 

de enligt vår mening ökar sannolikheten för att rätt information inhämtas, vilket är en 

viktig förutsättning för att öka tillförlitligheten. Vidare förklarar Gummesson (2003) 

fallstudiemetodiken som en iterativ och dynamisk process. Författaren beskriver den 

iterativa processen som en svängning mellan olika moment i studiegenomförandet och 

där den dynamiska processen ses som en process som är föränderlig över tiden. Även 

dessa egenskaper är styrkande för valet av design genom att olika moment i studien hela 

tiden omvärderats och reviderats för att säkerställa att syftet uppnås. Föremål för 

revidering har till exempel varit de först framtagna frågeställningarna, där det upptäckts 

brister i formulering från gång till annan, som allteftersom har omarbetats.  

 

För att kunna utreda diskrepansen mellan teori och praktik har en grundlig 

teorigenomgång utförts och detta har mynnat ut i en teoretisk referensram, mot vilken 

det praktiska förhållningssättet analyserats. Den teoretiska referensramen beskriver och 

förklarar de relevanta värderingsmodellerna. 

 

2.5 Datainsamling – Kvalitativ metodik 

 

I datainsamlingssammanhang talas det om primär- respektive sekundärdata. Primärdata 

är data som man själv har samlat in medan sekundärdata är grunddata som tidigare 

samlats in av någon annan, alltså befintlig data (Lekvall & Wahlbin, 2001). För denna 

studie utgör primärdata den huvudsakliga empirin, vilken ligger till grund för senare 

analys. Möjligheten till att använda relevant sekundärdata för att stödja analysen 

utesluts dock inte.   
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Av problemdiskussionen framgår att ämnet är tämligen komplext och av 

undersökningens inriktning, att det är en redogörande studie. Detta har lett till att 

studien utformats som en kvalitativ studie. Studiens syfte och frågeställningar gör också 

att en kvalitativ studie lämpar sig bäst. Bedömningen är att denna metodik ger störst 

sannolikhet att syftet uppnås. Den kvalitativa metoden innebär således att 

datainsamlingen utförs via intervjuer. Genom intervjuerna erhålls också möjlighet att 

ställa följdfrågor, vilket inte alltid är fallet med kvantitativa undersökningar. Detta får 

mot bakgrund av ämnets komplexitet anses vara en fördel.  

 

2.5.1 Intervjuernas utformning 

 

När det kommer till själva intervjuförfarandet finns det flera typer av upplägg och flera 

olika typer av intervjuer och exempel på dessa är personliga intervjuer, telefonintervjuer 

och intervjuer brevledes (Arbnor & Bjerke, 1994). För denna studie har valet fallit på 

telefonintervjuer. Anledningarna till att valet just fallit på telefonintervjuer är rent 

praktiska. Telefonintervjuer är förhållandevis billiga att genomföra och även enklare att 

få till än till exempel personliga intervjuer då de inte ställer krav på respondenten att 

vara vid en specifik plats vid en specifik tidpunkt. Lekvall & Wahlbin (2001) påpekar 

också att telefonintervjuer skänker stora möjligheter till variation i frågor och 

uppföljning av dessa, vidare är de förknippade med god dynamik vid utfrågningen. 

Några av nackdelarna är enligt författarna att telefonintervjuer har vissa begränsningar 

när det kommer till frågeteknik, exempelvis kan inte bilder eller figurer visas och 

diskuteras på samma sätt som vid en personlig intervju. Detta skulle i sig kunna vara ett 

problem för denna studie där olika modeller kan vara svåra att förklara utan att rita upp 

dem, problemet kan emellertid kringgås då förtydligande e-post kan skickas, vilket 

emellertid inte varit nödvändigt i denna studie. Vidare finns det vid telefonintervjuer 

begränsningar när det kommer till att tolka reaktioner och sinnelag hos respondenterna, 

exempelvis kan det vara så att respondenterna vid telefonintervjuer inte sitter helt 

avskilt varför de möjligtvis kan känna sig obekväma i att svara helt ärligt på ställda 

frågor. Vår bedömning är att studiens ämne är av sådan karaktär att vi till viss del 

kommer ifrån detta problem. Intervjufrågorna är tämligen opersonliga och rättframma 
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vilket talar för uttömmande svar. Vidare tror vi att det är i respondenternas intresse att 

vara ostörda under intervjuerna varför de troligtvis sitter avskilt. Lekvall & Wahlbin 

(2001) lyfter fram urvalsproblemet som metodens största svaghet, detta problem träffar 

emellertid inte denna studie enligt den syn författarna har, då vi inte tänkt utföra 

massintervjuer utifrån något register eller liknande. 

 

I intervjusammanhang diskuteras om hur pass standardiserade intervjuerna är (Arbnor 

& Bjerke, 1994). Enligt Arbnor & Bjerke är en standardiserad intervju en intervju där 

samma fråga ställs till samtliga respondenter medan en ickestyrd intervju innebär låg 

grad av standardisering. För att kunna jämföra svaren och finna samband är det för 

denna studie viktigt att intervjun är relativt standardiserad. Samtidigt förkastas inte 

möjligheten att inom vissa delar av intervjun falla bort från standardiseringskriteriet, där 

det bedöms skänka ett mervärde. Detta torde också bli fallet när frågor av mer komplex 

karaktär tas upp.  

 

När det gäller själva urvalsgruppen så kommer förfrågningar att skickas ut till de i 

avgränsningarna identifierade företagen. Här söks telefonintervjuer med 

förvärvsansvariga. För att på ett bra sätt kunna sammanställa materialet och sedermera 

analysera det spelas intervjuerna in.     

  

2.6 Urval 

 

Utgångspunkten för valet av studieobjekt har varit att de valda företagen ska kunna 

svara på studiens frågeställningar och med hänsyn till avgränsningarna har just företag 

på Stockholmsbörsens ”large cap-lista” valts. Anledningen till detta är helt enkelt att 

många av företagen är internationella aktörer vilket innebär att de sannolikt investerar 

på tillväxtmarknader. Dock har vi valt att inte skicka någon förfrågan till bankerna 

eftersom de inte värderas på samma sätt. Till resterande bolag informationsavdelning 

har sedan förfrågningar skickats iväg och de företag som svarat har valts ut till 

undersökningen. Ingen kritisk massa av företag har på förhand definierats eftersom 

vikten ligger i kvaliteten av intervjuerna. Fokus har istället legat på att få så utförliga 

svar på ställda frågor. Nedan presenteras intervjupersonerna kort.  
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Tabell 1 – Presentation av respondenter 

 

2.7 Metod- och källkritik 

 

I detta avsnitt förs en diskussion om studiens vetenskapliga kvalitet genom att 

framställa eventuella svagheter i valt tillvägagångssätt. Studiens brister påtalas och en 

argumentation förs kring hur dessa har hanterats. Valet har fallit på att analysera 

tillvägagångssättet utifrån problem kopplade till mätmetoden, alltså telefonintervjuerna, 

och i detta fall talar man om låg validitet respektive låg reliabilitet (Lekvall & Wahlbin, 

2001).  

 

  

Respondenter Företag Befattning Bakgrund 

Robert Lindström Sandvik Business controller  Business controller på 
koncernnivå, alla förvärv 
som görs passerar vårt 
bord. 

Peter Helsing SCA Director, Mergers & 
acquisition projects 

Tidigare arbetat på 
KPMG:s Corporate 
Finance avdelning samt 
Sandvik med frågor 
rörande transfer pricing. 
Har haft nuvarande 
arbete i 3 år. 

Göran Linbro Scania Group controller Har arbetat på denna 
position i 3 år.  

Thomas Engzell Securitas Management director 
eastern Europe 

Har arbetat på Securitas i 
2 år och har tidigare 
erfarenhet från 
investmentbolaget MSAB 

Patrik Wittboldt SKF Manager, Mergers & 
Acquisitions 

Arbetat fyra år med 
mergers & acquisitions på 
SKF och dess för innan sex 
år på Ernst & Young, även 
där med M & A. 
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2.7.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet är en aspekt av säkerheten i mätningen och betecknar huruvida mätmetoden 

kan motstå inflytande av olika händelser i intervjusituationen (Lekvall & Wahlbin, 

2001). Det handlar om huruvida det är möjligt att upprepa mätningen med samma 

resultat. Med hänsyn till att intervjuerna varit telefonbaserade har risken för 

störningsmoment varit förhållandevis stor, då vi inte kunnat påverka i vilken situation 

respondenten befunnit sig i. Detta kan exempelvis innebära att vissa svar blivit mer eller 

mindre uttömmande och i sin tur också betyda att svaren skulle bli annorlunda om 

intervjun gjordes vid ett senare tillfälle. En annan del som kan ha haft inverkan är att 

hur pass standardiserad intervjun varit, eftersom vi lämnade utrymme för att frångå 

standardiseringen har också reliabilitetsproblem uppkommit. Exempelvis ställdes vissa 

frågor endast till några respondenter eftersom det hörde sammanhanget till vilket har 

haft påverkan på möjligheten att jämföra svaren rakt av mellan olika intervjuer. 

Studiens kanske starkaste vapen för att hantera reliabilitetsproblemen har emellertid 

varit just en förhållandevis hög grad av standardisering men även tydligt formulerade 

frågor. Det har även funnits faktorer som spelat in som inte lika enkelt kunnat hanteras. 

Exempelvis har olika problem med företagsvärderingar varit olika förekommande 

beroende när förvärven gjorts, exempelvis har olika makroförhållanden inverkat på 

olika sätt, vilket också gjort att reliabiliteten sjunkit. 

 

Det är svårt att bedöma hur hög reliabiliteten i studien är då någon exakt 

jämförelseskala inte hittats. Det som kan sägas är att reliabiliteten torde vara acceptabel 

i jämförelse med studier som exempelvis behandlar känslouppfattningar. I jämförelse 

med kvantitativa enkätstudier eller eventstudier får den ändå anses som förhållandevis 

låg. Av detta skulle en slutsats kunna vara att reliabiliteten ligger på något slags medel. 

Kopplas detta till om studien skulle kunna upprepas med samma resultat så är 

bedömningen att goda förutsättningar för det finns.  
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2.7.2 Validitet 

 

Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) handlar validitet om den valda mätmetodens 

förmåga att verkligen mäta det som avses att mäta. Studien ämnar utreda praktiska 

implikationer av värdering på tillväxtmarknader genom att samla in dataunderlag via 

intervjuer. På förhand sågs problem med validiteten på flera plan, exempelvis var 

uppfattningen att valet av intervjuer skulle begränsa tillgången till rätt respondenter. Ett 

viktigt kriterium var att de svarande skulle ha kunskap inom området. För att hantera 

detta problem vidtogs noggrannhet vid kontakt av respondenterna. Dels genom att 

kontakt söktes med vad som uppfattades som rätt personer, men även genom att i början 

av intervjuerna säkerställa att personerna var kunniga på området. Ett annat viktigt 

validitetsproblem har varit att konstruera intervjufrågorna på sådant sätt att det som 

avsetts mätas verkligen mätts. Detta handlar om direkt validitet och med det menas att 

respondenterna uppfattar frågor som relevanta i förhållande till ämnet (Lekvall & 

Wahlbin, 2001). För att hantera problemet presenterades uppsatsämnet noga för 

respondenten innan intervjun. Trots detta kan det i vissa fall blivit så att fel område 

mätts eftersom det i intervjuerna funnits utrymme att gå ifrån standardiseringen. Ett 

annat problem med validiteten har varit att det makroekonomiska läget möjligtvis 

påverkat förmågan att mäta det som avsetts mätas. Vissa av de problem som finns vid 

företagsvärdering på tillväxtmarknader är sannolikt koppla till rådande konjunkturläge 

och har därmed inte med en normaliserad period att göra. Detta har medfört att 

validiteten sjunkit. Genom medvetenheten om de olika problemen har möjligheten 

funnits att korrigera bristerna i undersökningssammanhanget. Detta har gjorts framför 

allt innan intervjuerna genom att intervjufrågor utvärderats av bland annat vår 

handledare. Även under själva intervjuerna har problemet kunnat hanteras eftersom 

endast en person lett samtalet med respondenten medan den andra kunnat styra intervjun 

med påpekande i de fall någon viktig aspekt riskerat att falla bort. Därmed är 

bedömningen att finns förutsättningar för att även godtagbar validitet uppnåtts.  
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2.7.3 Källkritik  

 

Området företagsvärdering är vitt omskrivet och på detta område är tillförlitlig litteratur 

inte ett problem. Det finns omfattande litteratur och forskningsartiklar inom 

företagsvärdering, från etablerade och välrenommerade forskare. Likaså är litteraturen 

om tillväxtmarknader riklig. Det som dock förefaller som en lucka i utkomna 

forskningsartiklar är omskrivelsen av företagsvärdering på just tillväxtmarknader och 

kanske mer specifikt vilka implikationer dessa marknaders karaktäristika får i 

värderingsmodellerna, i vart fall i en svensk kontext. Huvudunderlaget för studiens 

teorikapitel har varit Aswath Damodarans olika verk, vilka bland annat innefattar 

heltäckande kursböcker inom företagsvärdering, använda världen över. Därutöver har 

en del forskningsartiklar från bland andra Luis E. Pereiro och Campbell R. Harvey legat 

till grund för en djupare koppling till företagsvärdering på tillväxtmarknader. Kritiken 

som kan lyftas fram mot den litteratur som används är att den nästan uteslutande utgår 

från ett amerikanskt perspektiv vilket innebär att en viss risk föreligger för att 

slutsatserna blir svårtolkade. Det som dock talar för att detta torde vara ett mindre 

problem är att Sverige och USA ändå kan ses ligga nära varandra vad gäller de 

finansiella marknaderna, vilket innebär att litteraturen ändå bör vara tillämplig. 
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3. Teori 

I detta kapitel redogörs de vanligaste teorierna när det gäller företagsvärdering. De 

delar av olika modeller som anses av större betydelse för uppsatsens syfte och 

frågeställningar kommer att beskrivas mer ingående för att skillnaderna mellan teori 

och praktik ska bli mer tydliga. Nedan presenteras en schematisk bild för att underlätta 

förståelsen för den övergripande tanken med detta kapitel. Det som bör tilläggas är att 

bildens uppbyggnad inte följer kapitelrubrikerna utan är en konceptuell tanke.   

 

 

3.1 Diskonterade kassaflödesmodellens grunder 

 

Diskonterade kassaflödesmodellen bygger på principen att företagets värde idag är 

summan av framtida fria kassaflöden diskonterade till nutid (Damodaran, 2002). Vidare 

beskriver författaren att den kalkylränta som används ska ta hänsyn till risken av att 

kassaflödena uteblir eller varierar i storlek. Således måste samtliga framtida kassaflöden 

 

 

 

 

 

Modifiering av DCF modellen 

DCF modellen 

WACC 

WACC 

Fria 
kassaflöden 

Kapitalkost-
nadsberäkning 

Residual-
perioden 

Samman-
ställande 

EK S 

EK S 

CAPM APM 

Relativvärdering 

Figur 1 - Konceptuell tankekarta för teorikapitlet 
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beräknas och estimeras år för år. Kassaflödesmodellen delas ofta upp i fyra huvuddelar; 

beräkna fria kassaflöden, uppskatta kapitalkostnaden, beräkna residualvärdet och 

slutligen diskontera till nutid för att fastställa företagsvärdet. 

  

3.1.1 Fria kassaflöden 

 

När de gäller att beräkna de fria kassaflödena under prognosperioden måste man skilja 

mellan företagets vinst från resultaträkningen och företagets faktiska betalningsflöden 

(Damodaran, 2002). Vinsten kan exempelvis innehålla avskrivningar, nedskrivningar, 

skattereserver som inte inneburit någon faktisk in- eller utbetalning och ska då 

följaktligen inte innefattas i det fria kassaflödet. För att kassaflödet ska kunna beräknas 

krävs kännedom om rörelseresultatet före finansnetto samt eventuella skatteposter, skatt 

på rörelseresultatet, investeringar, nedskrivningar, avskrivningar samt förändringar i 

rörelsekapitalet. 

 

3.1.2 Kapitalkostnadsberäkning 
 

För att fastställa företagets kapitalkostnad används oftast den vägda 

genomsnittskostnaden för kapitalet (Damodaran, 2002; Frykman & Tolleryd, 2003). 

(WACC – Weighted average cost of capital) 

 

     
 

   
    

 

   
          

Formel 1 – Beräkning av WACC 

 

Först måste företagets optimala kapitalstruktur hittas för att sedan beräkna kostnaden för 

eget kapital såväl som lånat kapital (Frykman & Tolleryd, 2003). Vid beräkning av den 

optimala kapitalstrukturen måste följande beaktas: nuvarande kapitalstruktur baserat på 

marknadsvärdet, kapitalstrukturen hos likvärdiga företag, trolig framtida kapitalstruktur 

baserad på finansieringspolicys och företagets strategi samt den kapitalstruktur som i 

dagslägget ger lägst kapitalkostnad med hänsyn tagen till räntetäckning och balansen 

mellan operativ och finansiell risk.   
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Kostnaden för eget kapital motsvarar aktieägarens avkastningskrav, det vill säga 

investerarens krav på avkastning för att investera i företaget (Damodaran, 2002). De två 

komponenter som bestämmer kostnaden för eget kapital är den riskfria räntan samt 

investerarens riskpremie, det vill säga det påslag på räntan som investeraren kräver 

utöver avkastningen som fås vid en riskfri investering. Den vanligaste metoden för att 

fastställa kostnaden för eget kapital är enligt Graham & Harvey (2001) genom CAPM 

(Capital asset pricing modell). Modellen förklaras mer utförligt i avsnitt 3.2. 

 

Kostnaden för lånefinansierat kapital är företagets kostnad för att dra till sig kapital från 

externa långivare såsom banker eller långivande institutioner (Damodaran, 2002). Detta 

medför att kostnaden beror på den ränta som långivarna kräver för att låna ut till 

företaget.  

 

Ett alternativ till kapitalkostnadsberäkningen med hjälp av CAPM är enligt Damodaran 

(2002) arbitrageprismodellen (APM) som utvecklats av Stephen A. Ross under 1970-

talet. Modellen förklaras utförligt i avsnitt 3.4. 

 

3.1.3 Residualperioden 

 

Residualperioden är den tid som uppkommer efter att prognosperioden har upphört 

(Frykman & Tolleryd, 2003). Eftersom det är i det närmsta omöjligt att uppskatta 

kassaflöden långt in i framtiden med någorlunda precision används residualvärdet. Detta 

värde ska motsvara företagets alla fria kassaflöden från det att prognosperioden slutar 

och till oändlighet. Residualvärdet beräknas i tre steg, först måste en konstant 

tillväxttakt från residualperioden beräknas. Sedan ska det fria kassaflödet från det sista 

året under prognosperioden multipliceras med den konstanta tillväxttakten. Slutligen 

ska det beräknade värdet diskonteras med en ränta som är lägre än den konstanta 

tillväxttakten. Beräkning av residualvärdet är av yttersta vikt eftersom det inte är 

ovanligt att 70 till 80 procent av företagets beräknade värde kommer från 

residualperioden. 
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Formel 2 – Beräkning av residualvärde 

 

3.1.4 Fastställa företagsvärde 

 

Det sista steget i kassaflödesmodellen är att addera det diskonterade värdet från 

prognosperioden med värdet från residualperioden. När man sedan dividerar denna 

summa med antalet utstående aktier fås värdet per aktie fram (Frykman & Tolleryd, 

2003). 

 

3.2 Hantering av svårigheter i DCF 

 

Vid investeringar på tillväxtmarknader måste hänsyn tas till den extra nivå av risk som 

ofta medföljer dessa marknader. Den risk som åsyftas i rapporten är systematisk risk 

vilket innebär icke diversifierbar risk (Harvey, 2005). En investerare som gör en 

investering där den systematiska risken är hög bör kräva högre förväntad avkastning. 

Enligt James & Koller (2000) kan den högre risknivån exempelvis bero på: hög 

inflation, makroekonomisk volatilitet, politiska förändringar, krig, förändringar i 

regelverk, svaga kontrakt, avsaknad av redovisningsregler och/eller korruption. Olika 

investerare hanterar de ökade riskerna på olika sätt.  

 

Det finns två huvudsakliga möjligheter att behandla den ökade risken, antingen genom 

att justera det faktiska kassaflödet eller genom att diskonteringsräntan på något sätt höjs, 

exempelvis genom en högre riskpremie. James & Koller (2000) hävdar att det inte 

räcker med en högre riskpremie, det vill säga högre diskonteringsränta, utan att 

kassaflöden ihopvägda utifrån sannolikheten att de inträffar är det bästa alternativet. De 

menar att diskonteringsräntan bara ska spegla den icke diversifierbara risken eftersom 

den diversifierbara risken bäst hanteras genom kassaflödet. Det finns stora möjligheter 

för en investerare att diversifiera bort risk på tillväxtmarknader, vilket innebär att 

justerade kassaflöden skulle vara det bästa alternativet. Damodaran (2002) hävdar å 
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andra sidan att en justering av kassaflödet på grund av makroekonomisk risk inte är en 

riskjustering utan ett mer korrekt sätt att estimera förväntade kassaflöden. 

 

Den riskfria räntan innebär oftast en statsobligation utställd i det land som företaget 

värderas med en duration som matchar investerarens tidshorisont (Frykman & Tolleryd, 

2003). Marknadens riskpremie är den genomsnittliga riskpremien som krävs för att 

investera i något mer riskfyllt som aktier i jämförelse med en förhållandevis säker 

investering som stadsobligationer. Betavärdet är marknadsrisken eller den systematiska 

risken för ett företag. Värden över ett innebär att företagsrisken är högre än marknaden 

generellt medan ett värde under ett innebär att företagsrisken är mindre. Betavärdet kan 

beräknas på olika sätt men vanligast är genom en regression där företagets risk sätts i 

relation till marknadsrisken.  

 

CAPM förutsätter att det inte finns några transaktionskostnader, att det förekommer 

handel i alla tillgångar, att investeringar är delbara (det vill säga att man kan köpa en del 

av företaget) och slutligen att alla investerare besitter samma information och att de 

således inte kan finna under eller övervärderade företag (Damodaran, 2002). 

 

Utmaningarna vid användandet av CAPM på tillväxtmarknader är flera, CAPM 

fungerar bäst på finansiella tillgångar i välutvecklande och effektiva marknader 

(Pereiro, 2002). Vid investering i finansiella tillgångar går det att diversifiera bort den 

osystematiska risken genom att investera i en stor portfölj av tillgångar och på effektiva 

marknader då information rör sig lätt mellan ett stort nummer av säljare och köpare. På 

tillväxtmarknader fungerar det ofta inte så, det görs relativt få affärer och det finns ett 

fåtal säljare och köpare. Aktiemarknaden brukar oftast vara liten på tillväxtmarknader 

med bara ett litet antal noterade företag enligt Pereiro (2002). Detta leder i sin tur till en 

ineffektiv marknad genom få deltagare, lägre volymer och sämre likviditet. 

Informationen som krävs för att beräkna kapitalkostnaden är ofta bristfällig då 

regelkraven inte är stringenta och avsaknad av redovisad information är stor. Dessutom 

finns bara tillförlitligt datamaterial att tillgå för en kortare tidsperiod, går man längre 

tillbaka kan materialet ha påverkats av hög inflation, tidigare regelverk och 

protektionism. Ett annat problem med CAPM som är av generell karaktär är att man 

använder sig av historiska data som i sig inte säger någonting om framtiden 
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(Damodaran, 2002). Då antalet noterade företag är få, redovisningskraven låga samt 

bristen på datamaterial är hög blir möjligheten att jämföra liknande företag med 

varandra låg. Trots CAPMs nackdelar tror Pereiro (2006) att modellen kommer fortsätta 

att användas även i fortsättningen. Främst på grund av att dess popularitet växt sig så 

stark att den idag fungerar som standardnorm. Eftersom analytiker inte är uteslutna från 

omvärlden skulle de hamna i en för dem ofördelaktig förhandlingssituation om de inte 

använder sig av modellen på grund av att många andra gör det. Det finns även 

möjligheter att göra små justeringar av CAPM modellen för att göra den mer anpassad 

till tillväxtmarknader vilket har lett till olika CAPM varianter, vilka presenteras i kapitel 

3.3. 

 

3.3 Olika versioner av CAPM modellen samt APM 

 

I det efterföljande presenteras olika sätt att beräkna avkastningskravet via CAPM och 

hur och CAPM modellerna kan modifieras. Presentationen ligger till grund för vidare 

analys om skillnader i teori och praktik och de olika varianterna som presenteras är de 

som bedöms vara de mest frekvent förekommande utifrån en litteraturgenomgång. Det 

som beskrivs är de grundläggande varianterna av varje modifierad modell, alla varianter 

kan i sin tur byggas ut betydligt mer och göras i princip oändligt komplexa.    

 

Den enklaste varianten av CAPM innehåller tre komponenter: den riskfria räntan, ett 

estimerat riskpremium och ett framräknat betavärde för investeringen (Damodaran, 

2002). Beräkningen av kapitalkostnaden ser då ut på följande sätt.  

 

                

Formel 3 – Beräkning av avkastningskrav för eget kapital via CAPM 

 

Där    är avkastningskravet på eget kapital,    den riskfria räntan,   är betavärdet för 

investeringen och    är avkastningen för marknadsportföljen. Betavärdet beräknas 

vanligen genom en regression av företagets avkastning gentemot marknadsavkastningen 

som ofta består av ett index, baserat på historiska data (Damodaran, 2002).  
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Formel 4 – Beräkning av betavärdet 

 

Där     är samvariansen mellan tillgång i och marknaden och   
  är 

marknadsportföljens varians (Damodaran, 2002). Damodaran (2002) lyfter fram flera 

problem med att använda sig av historiska data för att estimera betavärdet på mogna 

marknader och att det finns än fler när det kommer till tillväxtmarknader. Ett problem 

som tidigare nämnts är exempelvis att det är svårt att hitta tillförlitlig data långt tillbaka 

i tiden för tillväxtmarknader eftersom börserna ofta inte är äldre än ett par decennium.  

 

Den grundläggande varianten av CAPM kan modifieras på ett otal sätt för att medräkna 

olika problem som finns på tillväxt marknader. De modifikationer som görs är mer eller 

mindre avancerade och utvecklar CAPM till något av en multifaktormodell med fler 

påverkande variabler (Damodaran, 2002). Keck et al. (1998) menar att många företag 

tar hänsyn till den ökade risken på tillväxtmarknader genom att höja 

diskonteringsräntan. Matematiskt sett finns många överväganden att göra, de 

modifieringar av CAPM som presenteras här fokuserar inte på dessa överväganden utan 

på att påvisa och förklara olika sätt som man kan ta hänsyn till den högre risken på. Det 

handlar alltså om modifiera prissättningen på eget kapital så att den representerar den 

högre risken med investeringen.  

 

3.3.1 Världsbaserade CAPM modellen 

 

Harvey (2005) menar att en CAPM variant för att beräkna kostnaden för eget kapital är 

att i CAPM modellen använda sig av ett lands aktieindex. Ett exempel är enligt 

författaren att använda sig av data som baseras på ett lands prestation i förhållande till 

världsutvecklingen. Där justeras CAPM så att avkastningskravet mäts som landets 

sammanlagda avkastning med avdrag för den riskfria räntan. Betavärdet framräknas 

genom att landets avkastning sätts i förhållande till världsavkastningen. Den sista 

komponenten i den världsbaserade CAPM modellen är världsriskpremien. Det som 

förutsätts i denna modell är att köpkraftsparitet råder och att avkastningen mäts i 
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gemensam valuta. Modellen är enligt Harvey (2005) ett sätt att hantera den potentiellt 

högre risken som är förknippad med investeringar i det specifika landet. 

 

                       

Formel 5 – Beräkning av världsbaserade CAPM 

 

Där     är landsavkastningen i land i,     innebär den riskfria räntan i land i,      är 

landet i:s betavärde räknat mot världsavkastningen v och där         är riskpremien 

för världen (Harvey, 2005).  

 

Det finns även mer avancerade CAPM modeller baserade på världsdata. Exempelvis 

kan modellen utökas till en multifaktormodell med flera variabler som påverkar 

betavärdet (Harvey, 2005). Även andra variabler kan inkorporeras i modellen som 

exempelvis tar hänsyn hur integrerad en marknad är med resten av världen, detta görs i 

Bekaert och Harvey mixmodellen (Harvey, 2005).  

 

3.3.2 Nationsriskpremium i CAPM (Goldmanmodellen) 

 

Ett annat vanligt sätt att modifierad CAPM på är att på en mogen marknad först räkna 

fram ett avkastningskrav enligt den enklaste modellen för att sedan addera en 

nationsriskpremie för tillväxtmarknaden (Harvey, 2005). Det finns en många tänkbara 

sätt att ta fram detta premium och enligt författaren är ett sätt att beräkna det som 

skillnaden mellan tillväxtlandets obligationsränta och det utvecklade landets 

obligationsränta, detta under förutsättning att de är noterade i samma valuta. Ett vanligt 

exempel här är användandet av ”Standard & Poor’s 500 stock price index” och 

följaktligen obligationsräntor noterade i amerikanska dollar. Detta pålägg innebär att ett 

för tillväxtmarknaden annars lågt avkastningskrav ökar.  

 

                          

Formel 6 – Beräkning av nationsriskpremium i CAPM 
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Där       är skillnaden mellan obligationsräntorna i tillväxtlandet i och det mogna landet 

I. Metoden har blivit kritiserad för att sätta samma premie för samtliga tillgångar i 

landet trots att olika tillgångar bör exponeras olika mycket (Harvey, 2005). Ett annat 

problem med metoden är att den förutsätter att länderna har obligationer utställda i 

samma valuta vilket inte alltid är fallet.  

 

En alternativ metod för att ta fram ett riskpremium är att använda sig av olika 

ratingföretags riskrating för länderna i fråga och därigenom räkna fram ett implicerat 

risktillägg (Harvey, 2005). Det går även att lägga in ett modifierat betavärde som gör att 

riskpremien ökar genom att exempelvis använda olika parametrar vid regressionen. 

 

Damodaran (2002) erbjuder en vidareutveckling av modellen med nationsriskpremium 

genom att inkorporera en term tar hänsyn till att finansiering av eget kapital är mer 

riskfyllt än lånefinansiering.    

 

        
    

    
                  

Formel 7 – Damodarans CAPM modell  

 

 Där 
    

    
 är eget kapitals avkastningsvolatilitet i förhållande till lånefinansierat kapitals 

volatilitet. För att mäta skillnaden i risk mellan eget kapital och lånefinansierat så kan 

man använda sig utav exempelvis obligationer (Damodaran, 2002).  

 

3.3.3  Arbitrageprismodellen (APM) 
 

Ett alternativt sätt att räkna fram ett avkastningskrav för eget kapital är via 

arbitrageprismodellen.  Modellen är en multifaktormodell och bygger på antagandet om 

att arbitragemöjligheter inte finns (Pereiro, 2002). I detta fall innebär det exempelvis att 

en investerare som har två portföljvalsmöjligheter kommer att välja att investera i den 

portfölj som genererar högst avkastning under förutsättning att båda portföljerna 

innebär samma riskexponering, vilket kommer göra att möjligheten till arbitrage 

försvinner (Damodaran, 2002). Detta innebär alltså att arbitragemöjligheterna hela tiden 
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försvinner. Arbitrageprismodellen bygger likt CAPM modellen på en uppdelning av risk 

i systematisk risk och företagsspecifik risk. Skillnaden mellan modellerna är enligt 

Damodaran (2002) i hur risken mäts i respektive modell. Medan CAPM modellen 

endast mäter den systematiska risken utifrån en marknadsportfölj utgår 

arbitrageprismodellen istället från multipla källor till marknadsrisk samtidigt som den 

mäter investeringens exponering mot respektive riskkälla. De olika riskkällorna 

kommer av olika makroekonomiska faktorer, vilka viktas in i modellen med olika 

betavärden för varje faktor. Principen för modellen är att investeringens olika delar 

(tillgångar) påverkas av olika faktorer vilka viktas med tillgångens del i hela 

investeringsportföljen. Detta innebär alltså en dissekering och fördelning av risk, vilken 

alltså antas kunna vara olika för olika typer av tillgångar i investeringen. Dessa riskdelar 

summeras och därifrån erhålls en total riskestimering och likaledes ett avkastningskrav 

vid en addition av riskfri ränta. En förenklad formelnotation av arbitrageprismodellen 

kan ses nedan.  

 

                       

Formel 8 - Arbitrageprismodellen 

 

Där   är den förväntade avkastningen på investeringen,    är den riskfria räntan, varje 

  står för respektive faktor och varje   innebär faktorns prispåverkan (Pietersz, 2010). 

Skillnaden mellan arbitragemodellen och CAPM är alltså att risk mäts på annan basis 

och en uppdelning av olika riskfaktorer. CAPM modellen är en enkel arbitragemodell i 

någon mening som endast utgår ifrån en enda summerande riskfaktor och betavärde 

(Pereiro, 2002).  

 

3.4 Relativvärdering 
 

Målet med relativvärdering är att värdera tillgångar baserat på hur liknande tillgångar är 

prissatta för tillfället (Damodaran, 2002). Vidare redogör Damodaran för de två delar 

som relativvärderingen består av, nämligen att i ett första skede standardisera priserna, 

oftast genom att konvertera priserna till multiplar för att enklare kunna jämföra värdena 

på relativ basis. De vanligaste multiplarna är vinst, bokfört värde, försäljnings samt 
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sektorspecifika multiplar. Det andra skedet är att hitta liknande företag, vilket är svårt 

eftersom det inte finns några identiska företag. Även företag inom samma bransch kan 

skilja sig vad det gäller risk, tillväxtpotential och kassaflöden. 

 

Fördelarna med relativvärdering är enligt Damodarn (2002) att den kan utföras utan lika 

många antaganden och betydligt snabbare än en diskonterad kassaflödesvärdering. 

Relativvärderingen är också enklare att förstå, vilket innebär att den är lättare att 

förklara för klienter och kunder. Den visar också rådande humör på marknaden på ett 

bättre sätt än en diskonterad kassaflödesvärdering eftersom den försöker visa relativt 

värde och inte verkligt värde. 

    

Fördelarna med relativvärdering är också dess svagheter, enkelheten i att samla ihop 

multiplar för en jämförelse kan resultera i inkonsekventa mått, där risk, tillväxtpotential 

och kassaflöden ignoreras (Damodaran, 2002). Ytterligare en nackdel är att om 

marknaden över- eller undervärderar jämförbara bolag blir jämförelsen missvisande. 

Slutligen finns också möjlighet för den som jämför bolagen att välja de multiplar som 

passar in bäst för dennes ändamål och på så sätt rättfärdiga nästan vilket värde den vill.    
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4. Presentation av företag 

Nedan följer en kort presentation av de responderande företagen som är en 

förutsättning för en djupare förståelse i analysen.  

 

4.1 Sandvik 

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en 

världsledande position inom utvalda områden (Sandvik AB, 2010). Med representation i 

130 länder spänner verksamheten över hela världen. Vid utgången av 2009 hade 

koncernen 44 000 anställda och en årsomsättning på 72 miljarder kronor.  

4.2 SCA 
 

SCA erbjuder personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, tryckpapper och 

sågade trävaror i över 90 länder (Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, 2010). SCA har 

52 000 anställda i 60-talet länder och nettoomsättningen år 2009 var ca 111 miljarder 

kronor. Europa är SCAs huvudmarknad, men koncernen har även starka positioner i 

Nordamerika, Latinamerika, Asien och Stillahavsasien. Expansion sker genom organisk 

tillväxt och förvärv, främst inom personliga hygienprodukter och mjukpapper. 

4.3 Scania 
 

Scania är en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri- och 

marinmotorer (Scania-Bilar Sverige AB, 2010). Dessutom tillhandahåller och säljer 

företaget ett stort utbud av tjänstrelaterade produkter och finansiella tjänster. Scania är 

ett globalt företag med verksamhet i Europa, Latinamerika, Asien, Afrika och 

Australien. Scanias försäljnings- och serviceorganisation finns i mer än 100 länder och 

har mer än 35 000 anställda. Försäljningen uppgick år 2009 till cirka 62 miljarder 

kronor. 

 

http://www.sca.com/sv/Pages/Ordlista/Sagade-travaror/
http://www.sca.com/sv/Pages/Ordlista/Personal-care/
http://www.sca.com/sv/Pages/Ordlista/Tissue/
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4.4 Securitas 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet med kunder allt ifrån små butiker till 

flygplatser (Securitas Sverige AB, 2010). De har cirka 240 000 anställda. Securitas 

finns i 40 länder och är verksamma i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien. De 

har en marknadsandel av den globala kontrakterade säkerhetsmarknaden på cirka 12 

procent. Under år 2009 uppgick koncernens totala försäljning från kvarvarande 

verksamheter till 63 miljarder kronor.  

4.5 SKF 

SKF är ett globalt verkstadsföretag och världens ledande leverantör av produkter, 

kundanpassade lösningar och tjänster inom området lager och tätningar (SKF AB, 

2010). SKF har tillverkning på mer än 80 platser i världen. Företaget har även egna 

försäljningsbolag i 70 länder, 15 000 distributörer och återförsäljare som servar kunder i 

hela världen. De har 41 000 anställda inom koncernen varav 3 000 i Sverige. 

Försäljningen 2009 uppgick till 56 miljarder kronor. 
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5. Empiriskt underlag 
I detta kapitel presenteras det empiriska underlaget från telefonintervjuerna. 

Svarsmaterialet presenteras enskilt för varje företag där fokus ligger på att beskriva 

vad som uppfattas som problem med värdering på tillväxtmarknader, företagets 

använda värderingsmodell samt beskrivning av eventuella justeringar gjorda med 

hänsyn till tillväxtmarknader. I slutet av kapitlet återges grundläggande svar i 

tabellformat för att underlätta kopplingen till efterfölande analyskapitel. 

Respondenterna från respektive företag namnges i kapitel två.   

 

5.1 Sandvik 

 

Sandvik investerar på de flesta tillväxtmarknader men fokus just nu är framförallt mot 

Kina och Indien samt resten av Asien. Tidigare under 2000 talet var fokus mer riktat 

mot Sydamerika. Då Sandvik förvärvar ett bolag måste det finnas en strategisk logik 

bakom. Antingen kan det vara att en vilja finns att slå sig in lokalt på en marknad eller 

att man vill komma åt ett nytt kundsegment. Ytterligare en anledning enligt 

respondenten kan vara viljan att säkra råvarutillförseln. ”Vi köpte upp en gruva som gör 

att vi kan bli självförsörjande på det råmaterialet som vi behöver för att tillverka vissa 

nyckelprodukter”  

 

När det kommer till tillväxtmarknader ser inte Sandvik några större skillnader enligt 

respondenten. ”Vi skiljer inte så mycket på om det är en tillväxtmarknad eller inte. På 

något sätt är alla tillväxtmarknader för oss”. Sandvik använder sig av samma 

värderingsmodell oavsett om det är en tillväxtmarknad eller inte. Problemen med 

skillnader i politisk risk länder i mellan försöker Sandvik inte lyfta in i modellerna utan 

de försöker hantera dem vid sidan av. ”DCF modellen försöker vi hålla så ren som 

möjligt.” Svårigheterna på tillväxtmarknader är enligt respondenten att i länder som 

Kina finns det mycket regleringar, det är inte bara att köpa ett företag och tro att man 

kan börja ta marknadsandelar. Därför jobbar Sandvik ofta med samägande (joint-

ventures) på dessa tillväxtmarknader.     
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Den primära värderingsmodellen för Sandviks del är en kassaflödesvärdering. 

Uppfattningen är att den bäst speglar verkligheten varför också valet har fallit på den. 

Som ett komplement använder företaget ibland också någon form av multipelvärdering. 

Sandvik har valt att sätta ett avkastningskrav på tio procent rakt över hela koncernen 

vilket enligt respondenten skulle kunna innebära att risken i vissa värderingar 

överskattas och att den i andra värderingar underskattas. Enligt respondenten spelar det 

inte så stor roll om avkastningskravet sätts till 10 eller 15 procent eftersom man ofta har 

ganska komplicerade syften med förvärvet.  

 

”Om man går tillbaka till exemplet med gruvan för att säkra 

råvarutillförseln, vad man gör där är att man tar bort en risk för att man 

inte ska få sin råvara och den får man aldrig in i DCF modellen ändå.”  

 

Respondenten menar på att bedömningarna av ett förvärv är mer komplext än vad 

diskonterade kassaflödesmodellen kan visa. ”Det är klart att man kan kasta på 

riskpremier men vad som slår mest är kanske vad man sätter som tillväxt i 

terminalperioden” Avkastningskravet försöker Sandvik att inte ändra så ofta. 

Utgångspunkten i avkastningskravet på eget kapital är CAPM. Som den riskfria räntan 

använder de räntan för en tioårig statsobligationsräntan. Det betavärde som används är 

betavärdet på Sandvikaktien. Ytterligare har man en aktiemarknadspremie beroende på 

vad aktiemarknaden kräver för avkastning samt en specifik riskpremie som diskuterats 

mycket under senare år eftersom aktiemarknaden krävt en högre riskpremie på eget 

kapital. Vid estimering av kostnaden för lånat kapital använder Sandvik en räntekostnad 

på i snitt fem procent. Enligt respondenten tycker vissa av de som utför värderingarna 

på Sandvik att avkastningskravet är lite lågt, speciellt vid jämförelser med 

multipelvärdering. Då gäller det att analysera och utvärdera vad som faktiskt har räknats 

fram.       

 

5.2 SCA 
 

SCA:s strategiska agenda är att förvärva bolag med koppling till snabbt rörliga 

konsumentvaror (FMCG – fast moving consumer goods). De försöker förvärva bolag 

med starka varumärken, gärna inom kategorin personlig vård, som exempelvis 



33 

 

babyprodukter, servettprodukter (tissueproducts), blöjor, bindor, och så vidare. Målet är 

att inkorporera det förvärvade företaget i bolaget och då oftast till 100 procent. Dock 

krävs ibland en lokal partner vilket kan innebära ett samgående (joint venture) kommer 

till stånd och att man då tar en ägarandel om minst 50 procent. Det viktigaste för att en 

investering på en tillväxtmarknad ska genomföras är möjligheten att snabbt nå 

lönsamhet och att komma åt nya kunder. SCA:s produkter gör det svårt att nå lönsamhet 

om de ska skeppas från produktionsländer världen över vilket innebär att man nästan 

alltid måste ha lokal produktion. Valet av tillväxtmarknad framför en annan 

tillväxtmarknad beror på hur snabbt marknaden växer, vilka konkurrenter som finns, hur 

affärsplanen för att sa sig in på marknaden ser och vilka pris- och kostnadsnivåer som 

krävs för att lyckas.  

 

SCA anser att problemet med tillväxtmarknaderna är att prisnivån ofta är låg och att det 

därför är svårt att nå lönsam tillväxt. Respondenten menar att svårigheten ligger i de 

grova antaganden som måste göras i jämförelse mot en stabil marknad i Europa där ofta 

information om lönsamheten finns för de fem senaste åren. Risken när det blir så 

mycket siffror är att man tappar lite fokus och nästan tror att det blir sanning, vilket är 

problematiskt med så mycket antaganden enligt respondenten. På ett Europeiskt bolag 

är det enklare att bilda sig en uppfattning om vilka förbättringar som kan göras framåt i 

tiden och tillförlitligheten i modellerna är mycket högre.    

  

SCA använder sig alltid utav en diskonterad kassaflödesmodell som oftast backas upp 

med någon multipelvärdering. Den diskonterade kassaflödesmodellen används främst 

eftersom det är den som rekommenderas i teorin. Respondenten menar på att de ligger 

nära teorin i det praktiska arbetet, även om de försöker att inte krångla till det så 

mycket, vilket illustreras av följande citat: ”Det finns ett värde i att keep it simple 

också.” De multiplar som SCA jobbar med är marknadsmultiplar, transaktionsmultiplar 

samt substansvärden.  

 

Det som skiljer sig i SCA:s kassaflödesvärdering på en tillväxtmarknad är främst 

justeringen av avkastningskravet eller diskonteringsräntan så att det ska bli representativ 

för den givna marknaden. De gör inga justeringar i kassaflödet mer än att det är helt 
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andra antaganden vad det gäller tillväxt och lönsamhet beroende på vad som binds upp i 

rörelsekapital och skatter.  

 

På SCA är det finansavdelningen som beräknar avkastningskravet. Utgångspunkten i 

avkastningskravet på eget kapital beräknas ur CAPM. Betavärdet samt marknadens 

riskpremie ligger fast för alla länder medan den riskfria räntan varierar beroende på en 

utställd tioårig statsobligation i det land där investeringen sker och ska vara i lokal 

valuta. Marknadens riskpremie baseras på historiskt observerade skillnader mellan 

överavkastningen för aktier i jämförelse med statsobligationer utifrån en korg av 

marknader. Betavärdet kalkyleras genom att beräkna korrelationen på historiska 

aktiekurser. När det gäller avkastningskravet på lånat kapital, vilket hänvisas till den 

extra avkastning som banken kräver utöver den riskfria räntan för att låna pengar till 

SCA. Det är också den lokala skattesatsen som används på den givna marknaden för att 

ta fram det slutgiltiga avkastningskravet som viktas beroende på företagets viktning 

mellan lånat och eget kapital.           

 

Vad det gäller residualperioden har SCA gått ifrån Gordons tillväxtmodell då de anser 

att den överskattar värdet på tillväxttakten ganska kraftigt och de vill vara mer 

konservativa i den uppskattningen varför de gått över till multiplar. De brukar köra en 

försäljningsmultipel beroende på vad som är skäligt för den givna branschen. Multipeln 

beräknas på det sista året och diskonteras tillbaka på standardsätt. Beroende på vilken 

marknad samt produktkategori kan multiplarna variera mellan fyra till tolv gånger 

EBITDA.    

 

När det kommer till multipelvärderingen brukar SCA titta på noterade bolag i samma 

bransch och vad de handlas till för multiplar. Justeringar gör också eftersom bolagen 

inte är noterade. Dessutom brukar de titta på liknande transaktioner och de multiplar 

som då använts för att kunna göra en rimlighetsbedömning. 

 

5.3 Scania 
 

Bland de viktigaste faktorerna till att Scania utför investeringar på tillväxtmarknader är 

själva marknadspotentialen, alltså för att nå nya avsättningsmöjligheter. En annan viktig 
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faktor är att man har någon slags konkurrensmässig fördel med att finnas på den 

specifika marknaden. Med hänsyn till detta kan man se att företaget har satsat på 

tillväxtmarknader som bland annat Indien, Kina och Brasilien, där företagsstrategiska 

förvärv uteslutande varit i fokus.  När det gäller själva förvärven handlar det oftast om 

uppköp av distributionskanaler för Scanias del. Även för produktionssidan förekommer 

investeringar på tillväxtmarknader men då oftast genom att företaget självt bygger upp 

någonting.  

 

Det som uppfattas som problem med värdering på tillväxtmarknader är exempelvis 

legala och skattemässiga förhållanden i landet, som påverkar på olika sätt kan påverka 

etableringsbeslut. Andra uppfattade problem är kopplade till olika makrofaktorer, där ett 

exempel är när landet dras med en hög inflation. Respondenten menar att det är dessa 

typer av problem på något sätt måste tas hänsyn till. 

 

För att underbygga sina beslut använder Scania sig utav diskonterade 

kassaflödesmodeller. Respondenten påpekar att efter en viss investeringsfas så förenklar 

man ofta arbetet genom att räkna på bruttovinster för fordonen vilket i sin tur innebär 

någon form av bidragskalkyl. För Scanias del handlar kalkylerna främst om att göra 

allokeringsbeslut.  

 

Modifieringarna Scania gör i kassaflödesmodellen, för att ta hänsyn till förhållandena på 

tillväxtmarknader, är att de inflationsjusterar kalkylerade kassaflöden så att de är 

uttryckta i reala termer. När det gäller framräkning av kassaflödena så tillämpar Scania 

en försiktighet vilket bland annat styrks av följande citat: ”Nu är det väl så att vi gör 

oftast, när vi tänker på kassaflödena, så att vi försöker vara konservativa där va”. 

Diskonteringsräntan tas fram genom en WACC beräkning som bygger på CAPM och 

lånefinansiering. Avkastningskravet för eget kapital tas fram med hjälp av en enkel 

CAPM modell utifrån svenska förhållanden med riskfri ränta, Scanias betavärde samt 

en aktuell riskpremie. Den lånefinansierade delen hämtas på koncernnivå där lånen 

exempelvis är uttrycka i euro eller kronor, de använder således samma ränta för hela 

koncernen. Respondenten påpekar att man inom Scania söker en tröghet i 

diskonteringsräntan så att inte snabba ränteförändringar gör ett investeringsbeslut 

obsolet från vecka till vecka, de eftersträvar alltså en långsiktig finansieringskostnad. 
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Scania arbetar med att ta fram realistiska kassaflöden och att det är ett mindre fokus på 

diskonteringsräntan vilket poängteras på följande sätt:  

 

”Man måste veta så mycket mer runtomkring och då är det väl många som 

tycker att; ja, okej det spelar liksom ingen roll vad vi diskonterar med för 

ränta därför att skulle vi sälja 5000 bilar eller 20 000 bilar, det är det som 

är den stora frågan så att säga. Och då kanske man blir lite slarvig med så 

att säga, att man kanske skulle lägga in andra riskpremier etcetera i en 

diskonteringsränta för ett sånt land va”.  

 

Respondenten menar samtidigt att de underförstått har mycket högre krav för 

investeringar på tillväxtmarknader.     

 

5.4 Securitas 
 

Securitas prioriteringsområde för tillväxt är på de flesta tillväxtsmarknader världen 

över, förutom den främre orienten. Deras förvärvsobjekt är direktinvesteringar i 

säkerhetsbolag där de köper aktier för att få kontroll, minst 50 till 60 procent av 

bolagen. För företaget innebär det en snäv fokusgrupp inom industrin men en bred 

geografisk marknad. Målet med förvärven är enligt respondenten att företaget ska bli en 

del av Securitas och att köpet ska generera aktieägarvärde. Det viktigaste för Securitas 

inför ett eventuellt förvärv på en tillväxtmarknad är att de kan se tillväxt i marknaden 

vilket består av en rad faktorer. Marknaden måste ha nått upp till en viss utveckling 

inom säkerhetsindustrin, det vill säga uppnått en viss mognad. Det ultimata för 

Securitas är att marknaden inte är konsoliderad och det finns möjlighet att köpa upp 

många små aktörer. Målet är att alltid bli marknadsledande, störst eller näst störst, på 

den marknad som de investerar inom en överskådlig framtid. Det måste också finnas en 

hyfsad lönsamhet i marknaden och goda marginaler vilket är en förutsättning för fortsatt 

expansion.  
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Svårigheterna när det kommer till tillväxtmarknader är det mer omfattande due 

diligence arbete som krävs. Företaget som ska förvärvas har ofta en rapporterad siffra 

och en underliggande siffra. Därför görs justeringar för att komma från den rapporterade 

siffran till den siffra som bolaget faktiskt har presterat, skillnaderna här är större på 

tillväxtmarknader än på en mer mogen marknad. I västländerna finns nästan alltid någon 

form av redovisningsstandard. Securitas kan då räkna med att det förvärvade bolaget 

betalar lön på ett någorlunda rätt sätt samt att avskrivningsberäkningarna hanterats 

korrekt. Med själva värderingsmodellerna ser respondenten inget problem:  

 

”Man kan ju alltid ändra inputen i värderingarna, så värderingsmodellerna 

i sig är inget problem utan det är vad man sätter in i modellerna som skiljer 

sig markant från de olika marknaderna. Jag ser inget problem med att 

använda någon av modellerna utan problemet ör vad man stoppar in.” 

 

 När det gäller multipelvärdering är det enligt respondenten inte det svåra att komma 

fram till en multipel, utan det svåra är vad säljaren vill sälja för och vad köparen vill 

köpa för, något som inte får glömmas bort i praktiken. Fortsättningsviss tror 

respondenten att operativa bolag kommer fokusera mindre och mindre på modellerna i 

tillväxtmarknader och mer på hur snabbt de har möjlighet att få tillbaka sina pengar. Det 

är viktigt att se vad som driver värden i bolaget, för Securitas är det ofta privatpersoner 

som inte bryr sig om CAPM eller andra modeller utan hur mycket pengar de stoppat in i 

bolaget och vad de får tillbaka.    

 

Securitas gör mer än ett förvärv i månaden världen över och använder sig då av en 

standardiserad värderingsmodell. Enligt respondenten ingår diskonterade 

kassaflödesvärdering, multipelvärdering samt det Securitas kallar för strategisk 

värdering vilket tar hänsyn till de mer mjuka värdena i värderingsmodellen.  

 

”Efter att ha kommit från ett investmentbolag är jag imponerad över hur 

bra den är här. Så vi kör allt som man lär sig på de teoretiska kurserna, lite 

till kanske.” 
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I den diskonterade kassaflödesanalysen utgår Securitas från EBITA vilket är deras 

huvudmått. Först görs justeringar i resultaträkningen och sedan i kassaflödet. De 

justeringarna görs främst för att få rätt framtida kostnad i bolaget, det vill säga att de 

hittar det kassaflöde som det kostar att driva det nya företaget. Respondenten påpekar 

samtidigt: ”De justeringar som vi gör för att komma från den rapporterade siffran till 

ditt som bolaget verkligen tjänar tror jag är mycket större i utvecklingsländer”.  

Avkastningskravet på tillväxtmarknader baseras på det noterade Securitas 

avkastningskrav. De använder sig utav WACC formeln där eget kapital beräknas genom 

CAPM på börsnoterade Securitas och räntedelen som bestäms lokalt i det tillväxtland 

investeringen sker. Användandet av lokala räntor innebär att avkastningskravet blir 

högre i de länder där räntor och valutor är osäkra som i de flesta av tillväxtländerna.  

 

”Det jag försöker säga då är att eftersom vi inte ändrar avkastningskravet 

på equity så eventuellt då så underskattar vi avkastningskravet en aning i de 

här länderna men det är mest för att vara praktiska. Vi är medvetna om det 

samtidigt som DCF modellen bara är teori och inte verklighet, så man 

måste alltid avväga hur mycket tid man ska lägga på att räkna de här 

sakerna”  

 

Betavärdet beräknas genom den vanliga betavärdesformeln utifrån Securitas aktie, 

baserat på svenska förhållanden.  

 

Multipelvärdering är den värderingsmodell som är viktigast för Securitas, främst 

eftersom den är lättare att använda. Securitas är en av de största aktörerna i världen och 

ett av de bolag som gör flest förvärv och har därför haft möjlighet att arbeta upp en 

intern databas med information utifrån företagstransaktioner på säkerhetsbolag runtom i 

världen. Respondenten menar att de tillsammans med en konkurrent sätter priset på 

säkerhetsbolag runt om i världen ”För det finns nästan inga aktioner på säkerhetsbolag 

i världen där vi inte är med, så att vi kan styra det ganska bra.” 
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5.5 SKF 
 

För SKF:s del handlar investeringarna i tillväxtländer ofta om att sänka 

produktionskostnaderna eller hitta nya avsättningsmöjligheter. För att göra detta har 

företaget tillexempel flyttat alltmer produktion till låglöneländer som Indien och Kina 

men också till andra delar av världen såsom Ryssland och Argentina. Detta innebär att 

många av investeringarna handlar om att bygga upp produktionsanläggningar. Förutom 

denna typ av investeringar så sker också förvärv av hela företag för att komma in på nya 

produktområden och på det sättet säkra produktutbudet. SKF:s samtliga förvärv har en 

underliggande strategisk tanke, som innebär att det förvärvade företaget på något sätt 

ska kunna inkorporeras i befintlig verksamhet, detta för att nå potentiella synergier inom 

en överskådlig framtid. Respondenten nämner även att förvärvsobjektet också ska 

kunna bära sig självt och samtidigt ha positiva kassaflöden första året. 

 

Det som uppfattas som problematiskt vid värdering av förvärvsobjekt på 

tillväxtmarknader är att hitta normaliserade värden att använda sig av. Enligt 

respondenten söks data som är normaliserade för att mäta intjäningsförmågan under en 

konjunkturcykel och eftersom tillväxtmarknaderna inte befinner sig i någon 

normaliserad situation så blir det ett problem. Svårigheten är alltså att bedöma 

tillväxttakten på ett tillförlitligt sätt. Andra faktorer som nämns som påverkande är 

politiska riskfaktorer samt andra landsriskförhållanden. 

 

SKF använder primärt en diskonterad kassaflödesmodell som värderingsmetod men gör 

även en benchmark mot multiplar från genomförda transaktioner på liknande företag 

inom samma bransch på motsvarande marknad. Ytterligare en jämförelsemetod som 

används är att ställa förvärvsobjektet mot jämförbara noterade bolag, helst i samma 

land. Respondenten menar att dessa två andra metoder används som en kontroll av den 

diskonterade kassaflödesanalysen, vilket förklaras i följande citat:  

 

”... det är snarare att det kanske är en sanity check att man gjort rimliga 

antaganden i sin dcf analys så att man kanske snarare får en pekpinne…”.  
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I kassaflödesmodellen vägs kassaflödena samman utifrån en scenarioanalys som byggs 

på olika affärscase. Medan den använda diskonteringsräntan för förvärven på 

tillväxtmarknader bygger på en WACC som ska vara rimlig för bolaget att ha utan 

SKF:s inblandning. Det egna kapitalets avkastningskrav räknas fram med hjälp av 

Damodarans CAPM modell. Respondenten menar också att WACC modellen tar 

hänsyn till faktorer som nyckelpersonsberoende och underleverantörsberoende med 

mera och att de på detta sätt kan hantera vissa av svårigheterna på tillväxtmarknader. 

Detta förfarande, med en differentierad WACC på tillväxtmarknader, kan jämföras med 

att SKF vid större noterade förvärv på välutvecklade marknader använder en gemensam 

WACC på gruppnivå som beräknas utifrån hela koncernen. I den beräknade 

diskonteringsräntan tas också hänsyn till förvärvsobjektets storlek genom en slags 

småbolagspremie.         

 

Respondenten påpekar även att ett möjligt sätt för att hantera problemen med 

tillväxtuppskattningen är att förlänga prognosperioden och dela in den i olika 

tillväxtperioder. Exempelvis genom att ha en period med en hög tillväxt, en med en 

något lägre tillväxt och sedan avsluta med ett steady state i terminalperioden. Även här 

finns svårigheter att exempelvis uppskatta tillväxttakten i terminalperioden som för ett 

tillväxtland kan ligga väsentligt högre än ett uthålligt världsgenomsnitt. Respondenten 

menar att en procents höjning eller sänkning av prognosen slår väldigt mycket i 

modellen.    
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5.6 Sammanställning företagsdata 

Tabell 2 - Företagsöversikt 
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6. Analys 
I detta kapitel sker en tolkning av empirin mot bakgrund av framställd teori. 

Genomgående diskuteras värderingssvårigheter på tillväxtmarknader och diskrepansen 

mellan teori och empiri.  

 

6.1 Svårigheter med värdering på tillväxtmarknader 
 

Det som uppfattas som svårigheter av respondenterna med värderingar på 

tillväxtmarknader är hur olika faktorer ska medräknas i den diskonterade 

kassaflödesmodellen. Här kan man tänka sig en kategorisering av de olika faktorerna i 

externa respektive interna. De externa faktorerna är ickepåverkbara och bland annat 

kopplade till makroekonomiska, politiska och legala förhållanden. Att dessa faktorer ses 

som ett problem vid värderingen har bakomliggande orsaker som troligen är 

mångskiftande. Exempelvis kan det vara så att de uppgifter och data som finns 

tillgängliga inte alltid är tillförlitliga. Ett bevis som kan lyftas fram är Grekland, som 

dessutom får anses vara en mer mogen marknad, där ekonomin under år 2010 

kollapsade och där det har visat sig att den officiella makroekonomiska informationen 

inte varit korrekt (Petersen, 2010). Om så är fallet för ett genomlyst EU-land i 

västvärlden är risken för att än större felkällor återfinns i informationen från olika 

tillväxtländer med sämre transparens. Externa data som inhämtas och medräknas är 

sådant som det förvärvande företaget inte har möjlighet att påverka i 

förvärvssituationen. De interna faktorerna å andra sidan kan ses som påverkbara och 

behandlar exempelvis förvärvsobjektets redovisningsinformation. Den 

redovisningsinformation som finns tillgänglig kan vara osäker av olika anledningar och 

som exempel kan nämnas olika länders redovisningspraxis och krav på redovisning. Det 

är inte säkert att lönekostnader, avskrivningar och så vidare är redovisade så de stämmer 

överens med regelverk från International Accounting Standards Board (IASB), vilket 

gör att justeringar måste göras. Detta styrks också av följande citat från en av 

respondenterna: ”De justeringar som vi gör för att komma från den rapporterade 

siffran till ditt som bolaget verkligen tjänar tror jag är mycket större i 

utvecklingsländer”. Här kan också antas att vissa förvärvsobjekt inte kostnadsför alla 

kostnadsposter utan utbetalar vissa delar svart. Av denna anledning är det också rimligt 
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att anta att förvärvsgranskningsprocesserna (due diligenceprocesserna) vid dessa förvärv 

är mer omfattande då man på rimlig grund vill vara säker på vad som verkligen 

förvärvas.       

 

6.1.1 De modeller som finns är bra, svårigheterna ligger i indata 
 

Ett annat tydligt mönster bland respondenterna är att de delar uppfattningen att det inte 

handlar om brister i de tillgängliga värderingsmodellerna som gör det svårt att korrekt 

värdera företag på tillväxtmarknader, utan att det snarare handlar om vilken data som 

matas in. Det är inte en fråga om hur informationen ska tas med i modellen utan vilken 

information som är tillräckligt tillförlitlig för att ta med. Återigen kan detta 

exemplifieras med Greklands fall, där varken de enklaste diskonterade 

kassaflödesmodellerna eller de mer utvecklade troligen skulle ha estimerat korrekta 

värden. Detta är i sig ett problem som är kopplat till den egentliga förmågan att ”spå 

framtiden” snarare än att modellera beräkningar. Denna fråga landar alltså i att göra 

korrekta bedömningar och prognoser för framtida händelseförlopp. Även om detta är ett 

faktum så hindrar det inte modellerna från att mer eller mindre ambitiöst försöka 

hantera denna osäkerhet som till synes finns gällande inputvariabler, vilket diskuteras 

närmare i avsnitt 6.2.     

 

6.1.2 Påverkan på värderingen av strategiska syften   
 

En viktig faktor som nästan alla svarande lyfter fram är att när det gäller strategiska 

förvärv finns en annan syn på värdering och det pris man är beredd att betala. Det som 

lyfts fram är att det kan finnas strategiska orsaker till att förvärv på tillväxtmarknader 

görs, som i sin tur påverkar vilket pris man är villig att betala. Detta kan till exempel 

vara att nya avsättningsmarknader nås eller att tillgång fås till nya produktsegment eller 

för den delen säkrar råvarutillförseln. Respondenterna menar också på att genom dessa 

förvärv når de synergieffekter. Även dessa faktorer är emellertid sådant som kan 

medräknas i kassaflödesmodellen, men samtidigt måste man komma ihåg att även detta 

föregås av ett ingående prognosarbete. De responderande företagen borde också genom 

deras uppnådda synergieffekter kunna rättfärdiga ett högre pris i jämförelse med en 
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investerare som inte har för avsikt att inkorporera det förvärvade bolaget i deras 

nuvarande organisation. 

      

6.1.3 Skillnader i värdering på olika marknader 
 

När det gäller värderingsförfarandet för mogna marknader kan tänkas att detta borde 

vara betydligt mer ingående och komplicerat men faktum är att företagens svar i princip 

har varit att de inte skiljer på värderingsmetoderna. Exempelvis menar Sandvik att de 

inte skiljer mycket på mogna marknader och tillväxtmarknader när det gäller 

värderingsmetoden vilket stöds av följande citat: ”Vi skiljer inte så mycket på om det är 

en tillväxtmarknad eller inte. På något sätt är alla tillväxtmarknader för oss”. 

Uppfattningen är att företagen använder sig av samma modeller för respektive marknad 

men att de helt enkelt har andra antaganden vad det gäller inputen. En trolig anledning 

till detta skulle kunna vara att man eftersträvar en enhetlighet i värderingarna för att 

kunna jämföra olika förvärvsalternativ. Denna tanke stöds också av bland annat Scanias 

sätt att se på värderingarna som alltså ligger till grund för allokeringsbeslut, vilket 

handlar om en klassisk fråga inom investeringsteori. En annan tänkbar orsak till att man 

inte modellerar om beräkningarna varje gång är att det troligen skulle innebära en hel 

del merarbete som i slutändan inte nödvändigtvis behöver betyda något mervärde. Det 

handlar helt enkelt om att göra värderingen rättfram och förståelig.  

 

6.2 Praktisk hantering av svårigheter 
 

DCF modellen används av alla responderande företag och det är bara Securitas som inte 

använder den som deras primära värderingsmodell, de använder i stället 

multipelvärdering som främsta modell. Övriga respondenter anser att DCF modellen 

bäst speglar företagets värde, dock använder de sig ändå av multiplar, främst för att 

kunna göra en rimlighetsbedömning av det framräknade värdet utifrån DCF modellen. 

Förutsättningen för lyckade multipelvärderingar är att det finns en stor tillgång på data 

från jämförbara bolag, vilket inte alltid är fallet på tillväxtmarknader. Om man å andra 

sidan ser till Securitas som gör många förvärv och på de flesta marknader i världen har 

de en utomordentlig möjlighet att använda sig av multipelvärdering. Detta eftersom de 

själva ackumulerat nödvändig jämförelsedata. Fördelen för Securitas är att de genom sin 
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storlek också har goda möjligheter att påverka priserna på företagen inom 

säkerhetsindustrin. 

 

Det finns flera fördelar med att använda sig av fler än en värderingsmodell, dels som 

nämnts tidigare, möjligheten att beräkna rimligheten i sina antaganden och dels genom 

att minska risken för ”självuppfyllande profetia” som kan uppkomma vid användandet 

av enbart en modell, alltså att för stor tilltro sätts till det egenprognostiserade värdet. 

Skillnaderna i pris på de värderade företagen utifrån valet av värderingsmodell kan 

enligt respondenterna vara avsevärda. Om man då bara använt sig av en 

värderingsmodell ökar risken att priset som betalas är för högt. Ponera att företag som 

enbart använt sig utav DCF modellen vill köpa ett företag på en marknad där de senaste 

företagsaffärerna blivit värderade utifrån en multipelvärdering. Troligen kommer då 

företagets värdering skilja sig från övriga aktörer vilket skulle kunna leda till att man då 

betalar en för hög premie alternativt får svårt att sälja vidare det förvärvade företaget i 

ett senare skede. Om man i stället som våra undersökta företag använder sig av flera 

modeller, även om tyngdpunkten oftast är på DCF modellen, kan företaget då värderas 

inom ett intervall där man borde få en bra uppfattning om vad företaget borde vara 

värderat till. 

 

Fördelen med DCF modellen är att den på ett tydligt sätt illustrerar de prognostiserade 

framtida betalningsströmmarna samt vad man är beredd att betala för dem. Förutsatt att 

prognostiseringen är någorlunda korrekt finns möjlighet att ungefärligt veta vad 

avkastningen kommer att bli. I en multipelvärdering blir det å andra sidan alltid en 

relativbedömning som inte tar hänsyn till om hela marknaden är över eller 

undervärderad. Om man som Securitas har höga tillväxtambitioner och är långsiktiga på 

marknaden är förutsättningarna för multipelvärdering goda. Den är lätt att använda och 

de vet om de betalar en premie eller inte (i förhållande till de andra företagen i 

branschen) för de bolag som de förvärvar.   

 

6.2.1 Hur används diskonteringsräntan 
 

Ett par av respondenterna menar att det svåra inte är att bestämma vilket 

avkastningskrav som ska användas utan snarare hur väl kassaflödet kan prognostiseras. 
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Det vill säga om avkastningskravet sätts till 10 eller 15 procent menar de spelar mindre 

roll, utan det som betyder något är om man säljer exempelvis 25 000 eller 100 000 

enheter. Ska teorin följas är det dock precis det som avkastningskravet ska innefatta, 

med andra ord, svårigheten att bedöma kassaflödena samt sannolikheten för att de olika 

scenarierna kan inträffa. Vid svårbedömda kassaflöden skulle det därför enligt teorin 

kunna innebära att avkastningskravet skulle kunna ligga på exempelvis 70 procent 

beroende på hur hög riskpremie som krävs.  

 

6.2.2 Diskussion om DCF modellens informationsvärde 
 

Frågan om hur omfattande värderingsmodellen bör vara för att ge den bästa 

marginalnyttan är något som kan diskuteras. Företagen måste här göra en avvägning 

mellan vilka faktorer som ska tas i beaktande i värderingsmodellen, vilken effekt dessa 

har på värderingen och vad kostnaden för att räkna in dessa är. Ju fler faktorer som tas i 

beaktande, desto högre detaljnivå, vilket även innebär fler variabler i modellen. Det 

handlar om att sätta kostnad mot nytta och göra en avvägning om den ytterligare 

förfiningen är värd besväret. Enligt vår mening torde informationsvärdet av en DCF 

beräkning först öka och därefter avta för att slutligen plana ut, (enligt figuren nedan). 

Förutsättningen vi utgår ifrån i detta resonemang är att affären inte har blivit gjord eller 

är omöjlig att genomföra. Exempelvis skulle informationsvärdet av DCF beräkningen 

kunna vara noll om ett annat företag blir erbjudet att köpa det värderade företaget. Men 

man kan också tänka sig att värdet skulle kunna fortsätta vara högt om det ger 

möjligheten att snabbt värdera ett liknande förvärvsobjekt inom samma bransch där 

nytta kan dras av den tidigare insamlade informationen. 

  
 

 

Nytta 

Kostnad 

Informationsvärde 

Figur 2 – Informationsvärdesdiagram 1 
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Marginalnyttan tror vi ökar för att sedan avstanna och i värsta fall sjunka. Dels tror vi 

det kan sjunka eftersom den mer komplexa modellen kan leda till minskad förståelse 

samt ökad sannolikhet för misstag och dels tror vi att man kan gå miste om en affär bara 

för att man inte kan agera tillräckligt snabbt. Det är enligt vår mening också därför de 

responderande företaget tar ”genvägar” och inte bygger ut modellerna eller lägger för 

mycket tid på att prognostisera fler variabler. Poängen är att teorin är en utopi, en 

förenkling av verkligheten medan det praktiskt finns vissa överväganden som måste 

göras för att få en hanterbar modell. Det bör påpekas att denna beskrivning av det 

möjliga läget inte är ett säkerställt samband och ytterligare efterforskning skulle behöva 

göras för att kunna generalisera detta resultat. 

 

 
 

 

 

Diagrammet ovan bör även representera förhållandet på mer mogna marknader eftersom 

alla möjligheter finns att även där modifiera modellerna med de alternativ som är 

tillgängliga vid värdering på tillväxtmarknader. Det är emellertid troligt att den 

streckade kurvan viker av tidigare när värderingen görs på en mer mogen marknad. 

Detta eftersom inputen ofta är mer tillförlitlig samtidigt som variationen i variablerna är 

lägre. 

 

6.2.3 Valet att använda samma avkastningskrav över hela koncernen  
 

Ett par av de responderande företagen använder sig utav samma avkastningskrav rakt 

över hela koncernen oavsett om det är en tillväxtmarknad eller inte vilket inte är 

förenligt med teorin. De försöker också att använda sig av ett släpande avkastningskrav, 

det vill säga ett avkastningskrav som inte ändrar sig direkt så fort 

Kostnad 

Nytta 

Informationsvärde 

Figur 3 - Informationsvärdesdiagram 2 
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marknadsförutsättningarna förändrar sig, där målet är att det ska spegla 

avkastningskravet över en konjunkturcykel. 

 

Fördelen med att använda samma avkastningskrav över hela koncernen är naturligtvis 

att det är enkelt och går snabbt att använda men det innebär i teorin också att värdet 

överskattas på vissa investeringar och underskattas på andra. Detta problem kan delvis 

hanteras, precis som respondenterna påpekat, genom att man kräver olika genomsnittlig 

årlig avkastning (IRR – internal rate of return) beroende på vilken marknad som 

investeringen sker på. På en mogen marknad kanske kravet på den årligt genomsnittliga 

avkastningen ligger mellan 10 och 15 procent medan den på en tillväxtmarknad kan 

ligga rumt 20 till 25 procent. 

 

När man väljer att använda sig av ett släpande avkastningskrav innebär det indirekt att 

en bedömning görs av det framtida marknadsläget vilket inte heller är förenligt med den 

teoretiska utgångspunkten. Enligt teorin ska värderingen göras utifrån den information 

som finns tillgänglig då värderingen görs. När man använder ett avkastningskrav som 

ska spegla en konjunkturcykel förutsätts att marknadsläget kommer att bli vad det en 

gång varit.    

 

 

6.2.4 Användandet av extern data som input vid värdering 
 

En av respondenterna använder sig utav externa källor vid insamling av material till 

input i värderingsmodellen. Det kan exempelvis betyda att man prenumererar på 

transaktionsdata från olika transaktioner som skett runt om i världen och som är 

uppdelade efter olika branscher. Det finns företag som till exempel Ibbotsen som 

tillhandahåller dessa databaser. Respondenten använder sig också av Damodarans 

marknadsriskpremier som input i deras avkastningskravsberäkning. Damodarans 

beräkningar för ett lands konkursrisk baseras på landets obligationsrating. Företaget har 

valt att använda sig av Damodarans årligen uppdaterade marknadsriskpremier, dels 

eftersom han är nestor på området, och dels eftersom de sparar in väldigt mycket tid. 

Återigen kan vi se det vi tidigare påvisat att tiden och förenklingen är en viktig aspekt 

att ta hänsyn till vid värdering rent praktiskt. 
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6.2.5 Värdering i intervall 
 

På grund av de svårigheter som uppkommer när pris ska sättas på ett företag som både 

köpare och säljare är nöjda med kan det enligt en av respondenterna vara bra att värdera 

bolaget inom ett intervall. Troligen så har säljare och köpare olika uppfattning om 

företagets framtida förutsättningar och man kan anta att asymmetrisk information 

innehas av säljaren. Om exempelvis det säljande företaget räknar med en högre 

tillväxttakt i sina modeller än vad det förvärvade bolaget vågar göra skulle man således 

kunna komma överrens om en affär vid priset beräknat för den lägre tillväxttakten med 

en klausul på ytterligare betalning om man når upp till den tillväxttakt som det säljande 

företaget använt i sina beräkningar. Fördelen med att använda sig av intervall är att det 

är enklare att komma överens mellan säljare och köpare samt att det pris som betalas 

mer speglas av de externa faktorer som inte kan rådas över. 

 

6.3 Diskrepans mellan teori och praktik 
 

Teoretiska förhållningssätt har i grund och botten som syfte att avbilda ”verkligheten” 

och försöka förklara praktiken. Det klassiska exemplet av vad teori och modeller 

innebär är ”skogen och kartan” där kartan visar en förenklad bild av skogen med olika 

symboler och färger för träd, stenar, stigar och dungar. Detta är även fallet med DCF 

modellerna inom värderingsområdet. De är, precis som nämnts i inledande kapitel, i sitt 

grundutförande rättframma och intuitiva men kan i princip göras oändligt komplexa för 

att fånga upp olika praktiska omständigheter. Vid företagsvärdering på 

tillväxtmarknader står ett otal olika modifikationer till buds för att göra 

”värderingskartan” än mer detaljerad, för att fånga upp omständigheter som är specifikt 

komplexa på dessa marknader. Det är emellertid så att det någonstans måste ske en 

begränsning av detaljeringen till förmån för att praktiskt kunna använda modellerna. 

Metaforiskt handlar denna fråga för praktikerna om att likt orienteraren välja en 

tillräckligt bra karta för att kunna nå målet, vilket är föremålet för analys i det 

efterföljande.       
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6.3.1 Analys av kassaflödesmodifiering i DCF modellen 
 

Teoretiskt kan man välja att göra sina modifieringar i antingen kassaflödena eller i 

diskonteringsräntan för att medräkna den osäkerhet som kommer av omständigheterna 

på tillväxtmarknader. Vår uppfattning är att det råder nästintill samstämmighet bland 

teoretiker när det gäller kassaflödesjusteringar, vilket är att prognostisera dessa utifrån 

tidigare års kassaflöden. De menar att osäkerhetshanteringen bör ske i 

diskonteringsräntan. Vissa menar dock att man ska medräkna makroekonomiska 

faktorers påverkan i kassaflöden. I en jämförelse med praktiska förehavanden så märks 

en tvetydighet kring hanteringen av kassaflödena, där vissa respondenter väljer att 

inflationsjustera flödena medan andra viktar ihop olika scenarion. Detta tyder på att man 

i praktiken, när det gäller kassaflödena, inte helt följer den teoretiska ramen. Valet faller 

alltså på att medräkna olika makroekonomiska faktorer. Att vikten läggs på detta kan 

bero på att man generellt har större förståelse för kassaflödena, detta är även något som 

en av respondenterna lyfter fram: ”Vår företagsledning, när de hamnar i beslut kring 

det här, desto större vikt vid kassaflödena, om de är rimliga än om 

diskonteringsräntan”.   Samtidigt har det visat sig att man praktiskt sett verkar ha en 

slags konservativ inställning till prognostiseringen av kassaflödena. Detta innebär i sig 

att man redan där på ett intuitivt plan väljer att hantera osäkerheter. Även detta är ett 

avsteg från vad som förespråkas teoretiskt, vilket är att göra de mest rimliga 

antagandena gällande kassaflödena. Om man först beräknar kassaflödena konservativt 

finns en fara, när sedan riskpremien adderas till avkastningskravet, för att risken 

dubbelräknas. Enligt vår mening kan denna försiktighet komma av att det är enklare att 

härleda och motivera förändringen i kassaflödena ner till enhets- och/eller produktnivå 

än vid en förändring av diskonteringsräntan. Exempelvis är det enkelt att förstå en 

förändring av antalet sålda enheter från 20 000 till 15 000 stycken, medan det kan vara 

svårare att förstå och motivera en förändring i diskonteringsräntan.  Sammanfattningsvis 

kan man om kassaflödena säga att dessa i praktiken framräknas på olika sätt men att de 

flesta framhåller en konservativ förhållning.    
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6.3.2 Analys av modifiering av diskonteringsräntan i DCF modellen 
 

Det som förespråkas teoretiskt är att svårigheterna på tillväxtmarknader ska inräknas i 

DCF modellen via diskonteringsräntan. Diskonteringsräntan består som bekant av två 

delar, en viktning av avkastningskrav för eget kapital samt en låneränta. När det gäller 

det lånefinansierade kapitalet så finns teoretiskt två möjligheter; antingen låna i det 

landet förvärvet sker eller uppta lån i landet där det förvärvande företaget är noterat. 

Beträffande låneupptagandet finns det inget klargörande för var det bör ske. I praktiken 

används båda lösningarna av olika anledningar. Valet att låna upp i den inhemska 

valutan för att genomföra förvärvet har att göra med att förvärvsobjektet ska kunna bära 

den finansieringen och att företaget bör kunna bära sin egna, verkliga kostnader. Detta 

innebär också ett hänsynstagande till bland annat inflationsförhållanden i landet. De 

företag som använder låneräntan från koncernen får fördelarna av att kunna jämföra 

olika förvärv med varandra samt att en lägre lånekostnad bör kunna åtnjutas. Å andra 

sidan så torde detta göra att värdet av förvärvsobjektet överskattas. Vår uppfattning är 

att det i denna fråga inte finns något stringent och samklingande svar från teoretikerna 

och inte heller från praktikerna. Slutledningen av detta är enligt vår mening att 

diskrepansen mellan teori och praktik på detta område är låg.  

 

Den andra delen av diskonteringsräntan är avkastningskravet för eget kapital. Den 

modell som ofta föreskrivs i teorin för att bestämma avkastningskravet är CAPM 

modellen och en alternativ modell som lyfts fram är arbitrageprismodellen. Då CAPM 

modellen är den enda modellen som används bland respondenterna ligger fokus på att 

analysera denna. Dock bör det poängteras att teori och praktik här torde ligga nära 

varandra då arbitrageprismodellen i varken teori eller praktik verkar vara vanligt 

förespråkad.  

 

Samtliga responderande företag använder sig av någon slags CAPM modell för att 

beräkna avkastningskravet för eget kapital. Just CAPM modellen har flera variabler som 

kan beräknas på olika sätt och förutom de variabler som finns i den enklaste formen av 

CAPM kan ytterligare variabler adderas. Sådant som är diskutabelt i den enklaste 

formen är hur det förvärvande företaget bör framräkna betavärde, vilken riskfri ränta 

som bör användas samt hur marknadsriskpremien bör beräknas. Här finns teoretiskt sett 
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flera alternativ till modifieringar. Det som är tydligt är att den allra enklaste CAPM 

modellen är den som också visat sig vara den mest använda. Tre av fem respondenter 

svarar att de använder denna, framräknad utifrån svenska förhållanden vilket innebär att 

varken betavärde, riskfria räntan eller marknadsriskpremien beräknas utifrån data 

hämtade från landet där förvärvet sker. Dessutom påpekar två av dessa att det 

avkastningskrav som framräknas används rakt över koncernen. Det Faktum att det görs 

på detta sätt innebär troligtvis att värdet av vissa förvärvsobjekt överskattas eftersom 

hänsyn inte tas till den högre risken. Det som förefaller konstigt är att flera av 

respondenterna påpekar att de ligger nära den teoretiska referensramen på detta område. 

Här är vår tolkning att de ligger nära teorin till viss del i och med att de använder en 

CAPM modell, men att likheterna slutar där. Enligt vår mening handlar detta återigen 

om det klassiska exemplet med ”skogen och kartan”. Man väljer alltså att ha en enkel 

CAPM modell för att den ska vara praktiskt hanterbar. Samtidigt kan man fråga sig om 

det inte är möjligt att hantera vissa frågetecken genom att göra enklare modifieringar 

såsom att addera en riskpremie till avkastningskravet för investeringar på 

tillväxtmarknader eller använda sig utav Damodarans CAPM modell? När det gäller 

denna fråga så kommer man åter till problemet med det som stoppas in i modellen, 

alltså hur den adderade riskpremien ska beräknas och risken här är att denna extra 

riskpremie i sig blir en intuitivt uppskattad variabel. Det är inte säkert att merarbetet av 

att prognostisera en högst osäker variabel lönar sig. Kopplas tolkningen till vår idé om 

kostnads- och nyttodiagrammet så är det troligt att kostnaden är större nyttan och att 

informationsvärdet inte ökar.  

 

Av tabell två på sidan 41 framgår även att två av de responderande företagen faktiskt 

gör modifieringar i CAPM modellen. Det ena företaget är SCA som gör justeringar för 

den riskfria räntan genom att använda sig utav en tioårig statsobligation i 

förvärvslandet. Det andra företaget är SKF och de använder sig utav Damodarans 

CAPM modell. Enligt vår mening är modifieringen av den riskfria ränta något som 

borde vara enkelt att göra för alla företag emellertid blir denna modifiering svår när 

förvärv sker i länder som inte har obligationer noterade eller har obligationer noterade 

men som inte är representativa eller svårtolkade. Ett sätt att teoretiskt hantera detta är att 

använda företagsobligationsräntan för det största noterade bolaget i landet men av 

förklarliga skäl är även detta i många fall en mindre omöjlighet. SKF som använder 
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Damodarans beräkningsmodell är i denna jämförelse det företag som ligger närmast 

teoribildningen när det gäller att beräkna avkastningskravet för eget kapital. 

Sammanfattande kan konstateras att fyra av fem responderande företag i den allra 

enklaste meningen ligger nära den teoretiska referensramen. Medan endast ett företag 

ligger helt i linje med teorin i fråga om användandet av tillgängliga verktyg.  

 

6.3.3 Diskussion kring praktik och teori 
 

Det som framkommit är att diskrepansen mellan teori och praktik får anses vara olika 

stor i olika delar av DCF modellen. På ett övergripande plan är vår mening att teori och 

praktik i DCF modellens allra enklaste utförande ligger nära varandra. Men när det 

kommer till själva utvecklingen och hänsynen till osäkerhetsfaktorer på 

tillväxtmarknader avviker teori från praktik. Anledningen till detta som torde vara en 

fråga om att ställa kostnader mot nytta. Något som stärker detta är att respondenterna är 

väl medvetna om vilka konsekvenser deras respektive värderingsmetod får på värdet av 

det värderade företaget. Vår uppfattning är att alla respondenter är väl införstådda i de 

teoretiska svårigheterna och väl ajour med dagens experter inom området. Praktiskt sett 

vill man ha en modell som på ett enkelt sätt går att hantera. En implikation av att vissa 

företag använder sig utav modifieringar både i kassaflödena och i diskonteringsräntan är 

att risk för undervärdering av förvärvsobjekt föreligger. Detta i sin tur torde förklaras av 

människans riskaverta natur. Det är helt enkelt ett sätt att försäkra sig.  

 

6.3.4 Ytterligare infallsvinklar 
 

Vi misstänker att det är ett problem som även yttrar sig på mer mogna marknader, dock 

inte i samma utsträckning. Man skulle kunna likna en investering på en tillväxtmarknad 

vid en högriskinvestering på än mer mogen marknad, exempelvis vid investeringar i 

gruvor eller oljeprospekteringsprojekt. I dessa fall handlar det också om stora 

osäkerheter i den volym som sedan kommer att kunna säljas vidare precis som 

exempelvis våra respondenter påpekat när det handlar om att sälja 15 000 eller 25 000 

enheter. Respondenterna har i vissa fall då valt att inte fokusera på diskonteringsräntan 

utan mer på vikten av rimliga kassaflöden. Här tycker vi man kan utnyttja de lärdomar 
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som kan dras från teorier samt praktiska erfarenheter gällande investeringar på 

tillvästmarknader och inte vara rädd för att använda en betydligt högre 

diskonteringsränta.   

 

Vår bedömning är att resultaten troligtvis är överförbara för andra large cap bolag, alltså 

att de har liknande förhållningssätt till värdering på tillväxtmarknader som de 

responderande företagen, med detta menar vi följaktligen att generaliserbarheten torde 

vara relativt god. Dels skiljde sig inte svaren avsevärt mellan de responderande 

företagen och dels borde inte grundförutsättningarna för resterande large cap bolag vara 

beaktansvärt annorlunda i jämförelse med de responderande företagen. Även om de 

responderande företagen främst är industribolag har deras olika bakgrund ändå 

resulterat i liknande värderingsmetoder. De resterande företagen borde också stå för 

liknande kostnads- och nyttoproblematik som de företag som vi undersökt vilket också 

borde leda till liknade svar. Vi ser ingen egentlig anledning till att våra resultat inte 

skulle gälla företag på de mindre listorna på Stockholmsbörsen. Den skillnad som 

emellertid kan finnas är att de mindre bolagen har mindre resurser att lägga på sina 

värderingar varför det inte är otroligt att de använder just de enklare modellerna. Något 

som däremot talar emot att detta skulle vara fallet är faktumet att de antagligen gör färre 

förvärv än större företag och därför inte har lika bra marknadskännedom vilket innebär 

en större vikt vid en mer noggrann värdering. Det är således svårt att dra några fasta 

slutsatser kring mindre bolags agerande. Det som tål att påpekas är att ovan diskuterade 

områden alltså inte är statistiskt säkerställda utan bygger på tolkning och analys.  

 

Vi tror inte att praktiken kommer att komma närmre teorin när det gäller investeringar 

på tillväxtmarknader inom den närmsta framtiden. För att det ska ske är vår bedömning 

att någon modell måste bli mer allmänt vedertagen.  I dagsläget är urvalet av modeller 

samt modifieringar väldigt stort och samstämmigheten för vilken modell som bör 

användas är för lågt. Problematiken ligger i att, som nämnts tidigare, en tillräckligt stor 

skara användare måste utnyttja samma värderingsmetod för att den ska kunna rota sig. 

När en modell väl har lyckats bli standard är den å andra sidan inte lätt att bli av med. I 

nuläget spelar det således ingen roll om den egna värderingen på tillväxtmarknader 

ligger närmast teorin eftersom det inte finns tillräckligt många som använder samma 

modell. Som vi ser det vill de som värderar företag inte avvika från den metod som 
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anses vara standard eftersom risken finns att helt andra värden som kan vara svåra att 

motivera uppnås. Det skulle kunna sammanfattas i att om alla gör på samma sätt så gör 

alla ”lika mycket rätt eller lika mycket fel”. Vi tror att komplexiteten i rådande modeller 

begränsar spridningen, om man inte riktigt förstår vilka konsekvenser justeringarna i 

modellen får minskar troligen incitamenten och sannolikheten för att man utnyttjar sig 

av dem.  

 

I denna studie har strategiska investeringar varit i fokus men en annan aspekt är de 

finansiella placerarnas användning av DCF modellen och dess vidareutveckling på 

tillväxtmarknader. De finansiella placerarna som exempelvis fondförvaltare har ofta en 

viss inriktning på sina fonder där de måste följa visa ramar. Ett exempel skulle kunna 

vara en Sverigefond vars inriktning är att placera på den svenska marknaden samt att 

större delen av kapitalet alltid måsta vara placerat i aktier. För dessa placerare blir 

troligen en relativbedömning av multiplar mer användbar än en DCF värdering. Dels för 

att multipelvärderingen går fortare och dels för att många av de svårbedömda icke 

påverkbara variablerna inte kommer att skilja sig lika mycket åt då investeringen sker 

på samma marknad. Resonemanget blir detsamma vid fonder inriktade på ett 

tillväxtland eller en viss tillväxtmarknad. För dessa placerare tror vi inte att kostnaden 

överväger nyttan när det gäller att utförligt försöka följa teorin vid investeringar på 

tillväxtmarknader. Här tror vi att diskrepansen mellan teori och praktik även i 

fortsättningen kommer att vara hög vid investeringar på tillväxtmarknader. Att försöka 

bedöma marknadsförutsättningarna blir av mindre vikt när de ändå måste placera 

pengarna på just den marknaden samtidigt som de inte har möjlighet att ha större delen 

av fonden investerat i kontanter.  

 

När det kommer till finansiella placerare som investerar globalt, exempelvis en 

globalfond, tror vi däremot att det blir mer viktigt att mer grundligt förstå samt använda 

sig av rådande teorier för att på ett mer rättvist sätt kunna jämföra bolag på 

tillväxtmarknader runt om i världen. Här blir det mer viktigt att försöka bedöma de olika 

marknadsförutsättningarna och hur det ska påverka företagsvärdet, vilket borde leda till 

att skillnaderna mellan teori och praktik borde minska. Dock ser vi fortfarande samma 

problematik som vi nämnt tidigare att för att en ny modell eller vidareutveckling av en 
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äldre modell verkligen ska få genomslag måste någon modell bli mer allmänt etablerad 

vid värdering på just tillväxtmarknader.  
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7. Slutsatser 
Detta är det avslutande kapitlet vari vi framlägger framkomna slutsatser utifrån 

fastställda forskningsfrågor. Kapitlets sista del behandlar idéer för ytterligare 

forskningsområden. 

 

7.1 Olika lösningar ger viss diskrepans 
 

Vår slutsats är att de svårigheter som vi valt att kategorisera som externa uppfattas som 

svårast att hantera vid kassaflödesvärderingar på tillväxtmarknader. Dessa svårigheter är 

som vi ser det kopplade till marknadsrisk som i sin tur påverkas av makroförhållanden, 

legala förhållanden och dylikt, vilka är svåra att bedöma och påverka. Den andra 

kategorin av svårigheter som vi valt att benämna interna faktorer är kopplade till interna 

förutsättningar från förvärvsobjektet och är kopplade till due diligenceprocessen som 

exempelvis konvertering och granskning av redovisningsinformation. Här är vår 

konklusion att dessa är enklare att påverka och hantera men tar mer tid i anspråk än på 

en mer mogen marknad. Vår bedömning, utifrån respondenternas svar, är att de 

modeller som finns tillhands uppfattas som tillräckligt bra. Emellertid ligger svårigheten 

i de antaganden gällande inputen i modellerna som måste göras vid värderingen och 

detta menar vi till största delen är en fråga om de externa faktorerna. Detta styrks också 

av att respondenterna inte uppfattar några skillnader i modellen vid utförandet av 

värdering på mogna marknader kontra tillväxtmarknader.  

 

Teoretiskt sett finns en myriad av lösningar för att hantera de uppfattade svårigheterna i 

DCF modellen. Häri är det således de externa faktorerna fokus bör ligga på och i teorin 

hanteras dessa svårigheter i diskonteringsräntan. Vår konklusion är emellertid att man i 

praktiken vid värdering på tillväxtmarknader inte i någon större utsträckning 

vidareutvecklar modellen i detta hänseende utan använder liknande 

framräkningsmetoder som på mer mogna marknader. I praktiken faller valet istället på 

att fokusera på att göra modifieringar även för de externa faktorerna i kassaflödena och 

således inte som i teorin. Vår bedömning är att det handlar om den klassiska kostnads- 

och nyttofrågan som presenterades i analysen. Man väljer att förenkla avbildningen av 

verkligheten för att kunna genomföra värderingen praktiskt. Dels görs detta genom att 
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använda samma input över hela koncernen oavsett land och dels genom att använda sig 

av externt insamlad information. Detta leder oss också in på frågan om diskrepansen 

mellan teori och praktik. Där vår slutsats är att vid värdering på tillväxtmarknader i 

dagsläget ligger en bit från teorin.     

 

7.2 Förslag på vidare studier  
 

Den avslutande konklusionen med uppsatsen är vår syn på framtida studieområden. 

Med hänsyn till företagsvärderingens bredd finns ett otal ämnesinriktningar och 

fokusområden som vi finner intressanta studera vidare. Det finns emellertid vissa delar 

som framkommit inom just företagsvärdering på tillväxtmarknader som vi vill lyfta 

fram. Ett förslag som vi finner vara intressant är att replikera denna studie men med en 

annan metodinriktning. Vårt förslag är att göra om studien med en kvantitativ 

utgångspunkt för att utröna om statistiskt starka samband finns. En annan tänkbar 

studieinriktning, som varit föremål för diskussion, är frågan om den breda massans sätt 

att beräkna avkastningskravet för eget kapital vid värdering på tillväxtmarknader. Vår 

tro är att en studie av denna karaktär skulle kunna vara ett intressant inlägg i debatten 

och på ett bredare plan belysa hur företag praktiskt går tillväga. En uppsatsidé som våra 

respondenter framkommit med är att utreda hur tillväxtantaganden och rörelsemarginal 

för residualperioden bestäms eftersom detta är en väsentlig del av värderingen. Dessa 

antaganden är svåra att bedöma men får ofta ett stort utslag på företagets värde, detta 

samtidigt som dessa faktorer torde vara mer påverkande än på mogna marknader. Vår 

sista idé baseras på en tanke om att på något sätt följa upp ett antal fall där förvärv 

gjorts, detta för att fördjupa kunskapen om praktiska förehavanden. Den exakta 

utformningen av eventuella framtida studier på området lämnas dock i utförarens 

händer.     
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Bilag 1 – Frågeformulär 
 

 

Företag:   Respondent/-er:  

 

Bakgrund:   Titel:    

 

Hur länge har du haft nuvarande position: 

 

 

1. Vilka tillväxtmarknader har ni investerat på? 

 

2. Vilka typer av investeringar var detta? Fabrik/företag? Strategiska? 

 

3. Vilka är de viktigaste faktorerna för att ni ska genomföra en investering på 

tillväxtmarknader? 

 

4. Vilken/vilka värderingsmetoder använde ni er av?  

 

5. Varför valde ni denna metod? Har ni övervägt någon annan metod? 

 

6. Vad skiljer sig i ert tillvägagångssätt mellan investeringar på tillväxtmarknader 

ifrån investeringar i mer mogna marknader? 

 

7. Vilka är de största problemen du ser med värderingsmetoden, kopplat till 

tillväxtmarknader?  

 

8. Hur hanterar ni de problem som finns med värdering på tillväxtmarknader i 

värderingsmodellen?  

 Kassaflöden 

 Beräkning av kapitalkostnad: EK/S 

 

9. Hur sätter ni ert avkastningskrav? Använder ni samma för hela koncernen? Hur 

kommer det sig? 

 

 

 

 

 

 

 

 


