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Sammanfattning 
Bakgrund Antalet svenskar som sparar i aktier har på 20 år mer än fördubblats. Värde-
ringsmetoderna har genom tiderna förändrats. Kassaflödesvärdering dominerar för tillfället 
tillvägagångssätten att värdera företag/aktier. Det debatteras huruvida kassaflödesvärdering 
är en pålitlig metod eller ej. Det finns flera kassaflödesmodeller att välja bland. Modellerna 
bygger på många komplexa antaganden som kan påverka resultatet av värderingen. 

Syfte Syftet med undersökningen är att: undersöka och analysera hur kassaflödesmodeller 
används vid aktievärdering samt hur vridbarheten påverkar användbarheten. Vidare ska vi 
presentera vilka viktiga antaganden som behövs göras för kassaflödesmodeller och uppvisa 
hur de inverkar på kassaflödesvärderingen. 

Metod Utifrån syftet valdes att använda en kvalitativ metod med personliga och telefonin-
tervjuer som verktyg. Valet av metodansats och verktyg baserades på att djupgående infor-
mation behövdes för att uppnå syftet. Urvalet bestod av; Fabian Dahl och Magnus Dahl-
gren portfolio managers på Sjätte AP-fonden, Anders Idborg verkstadsanalytiker på Carne-
gie och Hampus Engellau engineering/automotive analytiker på Kaupthing Bank. 

Slutsats Det finns ett flertal kassaflödesmodeller att välja bland; Dividend-Discount mo-
dellen, Fritt KassaFlöde till Aktieägare modellen, och Fritt KassaFlöde till Företaget model-
len. Undersökningen visade att det är Fritt KassaFlöde till Företaget modellen som nästan 
uteslutande används mest. Det finns tre olika varianter av dessa kassaflödesmodeller; en 
med en konstant fas av tillväxt, en med två faser av tillväxt och en med tre olika faser av 
tillväxt. Det är varianten som behandlar tre olika faser av tillväxt som uteslutande används 
mest. Anledningen till detta är att den är närmast tillväxtförfarandet i verkligheten. Kassa-
flödesmodellerna bygger på komplexa antaganden som i hög grad påverkar värdet, de är 
alltså vridbara. De antaganden som påverkar värdet mest är: tillväxten, diskonteringsfaktorn 
och räntan. En ökning i tillväxtantagandet ökar värdet. Ökar diskonteringsfaktorn kommer 
värdet att minska. Räntan påverkar inte värdet i så stor utsträckning men förändringar i rän-
tan påverkar andra antagandena. Kassaflödesmodellernas vridbarhet har bevisats begränsa 
användbarheten. Kassaflödesvärdering bör användas som ett komplement till andra värde-
ringsmetoder. 
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Abstract 
Background The number of Swedes investing in stocks has increased more than four 
times the past 20 years. The valuation methods have changed during the years. Cash-flow 
valuation is now dominating the scene. It is debated if cash-flow valuation is reliable or not. 
There are several cash-flow models to choose from. The models are based on several com-
plex assumptions which can affect the valuation. 

Purpose The purpose of the report is to investigate and analyse how cash-flow models are 
used for valuation and how the value can be changed depending on the assumptions. Addi-
tionally, we are going to present which important assumptions needed to make cash-flow 
models and how they affect cash-flow valuation. 

Method Based on the purpose we used a qualitative method with personal and phone in-
terviews as tools. The choice of method and tools was based on the demand for deep in-
formation. Fabian Dahl and Magnus Dahlgren, portfolio managers at Sixth Pension Fund, 
Anders Idborg analyst at Carnegie and Hampus Engellau engineering/automotive analyst 
at Kaupthing Bank were our sample. 

Conclusion There are a number of models to choose from; Dividend Discount model, 
Free Cash Flow to Equity model and Free Cash Flow to Firm model. The report showed 
that it is the Free Cash-Flow to Firm model that is almost exclusively used. There are three 
different variants of these cash-flow models, one with a constant phase of growth, one with 
two phases of growth and one with three phases of growth. The variant treating three 
phases of growth is the one that is used exclusively. The reason for this is that it is the vari-
ant closest to reality. Cash flow models are based on complex assumptions that affect the 
value extensively. The assumptions affecting the value the most are growth, discount rate 
and interest. An increase in growth will boost the value. If the discount rate increases the 
value will decrease. Interest rates does not affect the value significantly but the interest af-
fects other assumptions. The fact that the assumptions affect the cash-flow valuation so 
much limits the usability of the models. Cash-flow valuation should be used as a comple-
ment to other valuation methods.  
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1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens bakgrund och problemdiskussion som ligger till grund för syftet med 
uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
I början av 1980-talet sparade cirka 2,5 miljoner svenskar i aktier. På 20 år har den siffran 
mer än fördubblats, i början av 2000-talet rapporterades det att över fem miljoner svenskar 
sparade i aktier (Bäckström, 2000). Att sätta rätta aktiekurser och förutspå framtiden är 
komplicerat och kräver ofta många och svåra antaganden. För att göra rätt antaganden 
krävs det att man samlar in relevant information och tolkar den rätt (Gitman, Joehnk, Ju-
chau, Wheldon & Wright, 2004). 

Tillvägagångssätten avseende hur aktier värderas förändras och likaså fokusen på vad som 
är viktigt. Att använda modeller har genom tiderna varit ett populärt sätt för att förutspå 
framtiden för aktier. Genom historien har det visat sig att de flesta modeller som används 
har givit felberäkningar och fel i utsagor angående framtida aktiekurser. Det har varit van-
ligt att i efterhand modifiera de modeller som har givit fel prognoser och på så sätt utveck-
lat dem vidare (Modetrender bland modeller, 1998). 

Värderingsmodeller har sitt ursprung i USA. I början på 1920-talet rådde optimism och 
USA-börsen var styrd av utdelningar. Aktiekurserna steg på grund av den naiva tanken att 
utdelningstillväxten aldrig skulle sina. Börskraschen i USA ledde till en övergång till allt för-
siktigare värderingsmodeller under 1930-talet. Dessa mer försiktiga värderingsmodeller 
kunde inte hantera de snabbväxta företagen under 1950-talet. Därför skedde en övergång 
till mer utdelningsdrivna modeller. Under 1970-talet blev substansvärdering mer dominant 
med fokus på hur mycket värde som fanns inom företaget. På 1980-talet fick aktiemarkna-
den ett uppsving vilket resulterade i mer optimistiska värderingsmodeller. För tillfället do-
mineras värderingen av p/e-talsvärdering och kassaflödesvärdering (Modetrender bland 
modeller, 1998). Det är mycket debatterat huruvida kassaflödesvärdering är pålitligt eller 
inte (Analytiker oroade över kassaflödesmodeller, 1999). 

Aktievärdering kan ske på många olika sätt. Det finns i huvudsak två olika synsätt, funda-
mental- och teknisk analys (Wikipedia, 2006). Fundamental analys går ut på att analysera fö-
retagets finansiella situation och därefter uppskatta en motiverad aktiekurs, det vill säga en 
aktiekurs som tar hänsyn till företagets framtida värdeskapande. Teknisk analys tittar istället 
på mönster i tidigare kursrörelser och försöker på det sättet hitta trender och tendenser om 
vart kursen är på väg (Gitman et al., 2004). 

I den fundamentala analysen ingår många värderingsmodeller. Uppsatsen kommer att inrik-
ta sig på kassaflödesmodeller. 

1.2 Problemdiskussion 
Trots analytikernas erfarenhet, kunskap och informationstillgång uppstår frågan om det 
verkligen är möjligt att förutspå aktiekurser. Åsikterna om detta går isär. Bland annat kom-
mer Woolridge (2004) i sin studie om aktierekommendationers träffsäkerhet fram till att 
träffsäkerheten bara är runt 50 procent. Däremot kan det faktum att det existerar en hel yr-
kesgenre som arbetar med aktievärdering ses som en indikator på att aktiekurser går att 
förutspå (H. Engellau, personlig kommunikation, 2006-05-09). 
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Det debatteras ifall kassaflödesmodeller är pålitliga eller inte. Bland annat står att läsa i Ana-
lytiker oroade över kassaflödesmodeller (1999) att modellerna tenderar att övervärdera bo-
lagen. Denna debatt leder oss fram till dessa frågor: 

I vilken utsträckning används kassaflödesmodeller? 

Vilka varianter av kassaflödesmodeller används? 

Vidare är de centrala antagandena som ligger till grund för värderingen många och kom-
plexa vilket leder oss till följande frågor:  

Hur påverkar antagandena resultatet i kassaflödesmodeller? 

Vilka är de viktigaste antagandena för kassaflödesmodeller? 

Om kassaflödesmodeller är känsliga för antaganden, det vill säga vridbara, vilken problema-
tik reser sig ur vridbarheten av kassaflödesmodeller? 

1.3 Syfte 
Vårt syfte med  uppsatsen är att: 

undersöka och analysera hur kassaflödesmodeller används vid aktievärdering samt hur 
vridbarheten påverkar användbarheten. Vidare ska vi presentera vilka viktiga antaganden 
som behövs göras för kassaflödesmodeller och uppvisa hur de inverkar på kassaflödesvär-
deringen. 
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2 Metod 
I detta avsnitt presenteras vilken metod som använts för att uppnå syftet med uppsatsen. Avsnittet innehål-
ler metodansats, val av metod, urval, verktyg för metodansats, reliabilitet, validitet och begränsningar av 
kvalitativ metod. 

2.1 Metodansats 
Undersökningsmetoden är vårt verktyg för att uppnå det syfte vi har med vår undersök-
ning. Metoden ska hjälpa oss att införskaffa den nödvändiga informationen som krävs för 
att möjliggöra målet med uppsatsen. Metoden är en viktig och nödvändig aspekt i uppsats-
skrivandet men det krävs mer för en lyckad uppsats. Vår metod kommer att hjälpa oss upp-
fylla vårt syfte på ett effektivt sätt (Holme & Solvang, 1997). 

2.2 Val av metod 
Vårt syfte med uppsatsen är att: 

undersöka och analysera hur kassaflödesmodeller används vid aktievärdering samt hur 
vridbarheten påverkar användbarheten. Vidare ska vi presentera vilka centrala antaganden 
som behövs göras för kassaflödesmodeller och uppvisa hur de inverkar på kassaflödesvär-
deringen. 

Utifrån detta syfte beslutade vi att använda oss av en kvalitativ metod. Den kvalitativa me-
toden ger oss många fördelar jämfört med den kvantitativa metoden. Vi ville arbeta med en 
kvalitativ metod eftersom den ger oss möjligheten att få en fördjupad kunskapsbas inom 
kassaflödesvärdering. En kvantitativ metod appliceras med syfte att statistiskt mäta signifi-
kanta skillnader och på så sätt kunna generalisera. Kvalitativ metod däremot är mindre 
formaliserad och ger därför en djupare förståelse av den undersökta problemställningen 
(Holme & Solvang, 1997). 

Enligt Hartman, (1998) och Holme och Solvang, (1997) syftar den kvalitativa metoden till 
att gå djupare in på problemet som undersöks. Genom att använda en kvalitativ metod 
kunde vi därmed gå djupare på problemet än vad vi hade kunnat med en kvantitativ metod. 
Vi kunde göra djupgående intervjuer vilket hjälpte oss att skaffa en bred och djup kunskap 
inom området. Vidare innebär metoden att man skall öka förståelsen runt problemet. In-
samling av information sker ofta med hjälp av öppna frågor där undersökningsobjektet kan 
berika undersökningen med mer deskriptiv information än vad som kunde fås genom till 
exempel svar via en enkät som är ett vanligt redskap i den kvantitativa metoden (Lekvall 
och Wahlbin, 1993). Taylor och Bogdan (1984) menar att en kvalitativ metod inte ämnar till 
att beskriva en statistisk sanning. Istället ska den generera utförlig insikt i vad som stude-
rats. 

Enligt Holme och Solvang (1997) ska den kvalitativa metoden baseras på vår uppfattning 
och förkunskap om ämnet och på det sätt vi tolkar informationen. Vidare ska den kvalitati-
va metoden inte omvandla informationen till siffror och värden, som är fallet i den kvanti-
tativa metoden, vilket vi inte ämnade göra i vår uppsats.  

I enlighet med Hartman (1998), Holme och Solvang (1997) och Taylor och Bogdan (1984) 
beslutade vi att ansluta till den kvalitativa metoden eftersom vi genom den kunde få tag på 
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djupgående information. För att uppfylla syftet med vår uppsats krävdes det att vi fick in-
formation som gav oss en djup insikt i hur kassaflödesvärdering användes i praktiken.  

2.3 Urval 
Att göra ett urval i undersökningen är avgörande för resultatet. I en kvalitativ metod är sta-
tistisk generalisering och representativitet inte centralt men ändock är urvalet en viktig del. 
Om fel personer skulle ingå i undersökningen kan den bli utan värde (Holme & Solvang, 
1997). 

Det finns många personer att intervjua angående kassaflödesvärdering. För att uppnå vårt 
syfte behövde vi ha djupgående information av individer som arbetar med kassaflödesvär-
dering. Vi ville intervjua personer som hade olika infallsvinklar i ämnet och gjorde vårt ur-
val utefter denna strategi.  

De personer vi intervjuade var:  

• Fabian Dahl, Portfolio Manager, Magnus Dahlgren Chief Portfolio Manager, sjätte 
AP-fonden 

”Sjätte AP-fonden förvaltar allmänna pensionsmedel med uppdraget att skapa långsik-
tigt hög avkastning och hålla en tillfredsställande riskspridning genom placering av risk-
kapital i små och medelstora, svenska tillväxtföretag och därigenom bidra till utveck-
lingen av det svenska näringslivet.” (Sjätte AP-fonden, 2006). 

Dahl och Dahlgren har erhållit kapital och deras uppgift är att investera det enligt ovan-
stående riktlinjer. De har inga kunder de behöver övertyga om de placeringar de gör 
utan de har redan fått det förtroendet. 

Intervjuerna med Dahl och Dahlgren genomfördes 2006-03-15 samt 2006-04-24. 

• Anders Idborg, analytiker på Carnegie 

Idborg är verkstadsanalytiker och arbetar på Carnegie. Han arbetar på säljsidan, det vill 
säga att han behöver övertyga sina kunder om de investeringar han rekommenderar. 

Intervjun med Idborg genomfördes 2006-05-03. 

• Hampus Engellau, analytiker på Kaupthing Bank. 

Engellau är engineering/automotiveanalytiker på Kaupthing Bank. Även Engellau job-
bar på säljsidan, det vill säga att han behöver övertyga sina kunder om de investeringar 
han rekommenderar. 

Intervjun med Engellau genomfördes 2006-05-09. 

2.4 Verktyg för metodansats 
Vi har genomfört två personliga intervjuer med Dahl och Dahlgren. Den första intervjun 
gjordes i ett tidigt skede av undersökningen för att skapa en uppfattning kring vårt ämnes-
val. Vidare ville vi få respons på vår problemdiskussion och vårt syfte. Den senare intervjun 
syftade till att införskaffa empirisk data. Två telefonintervjuer genomfördes med Idborg 
och Engellau och dessa syftade också till att införskaffa empirisk data. 
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2.4.1 Intervjuteknik 
Att göra en kvalitativ intervju innebär att intervjuaren inte bör hålla sig till standardiserade 
frågeformulär. Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen på-
minner om en vardaglig situation. En kvalitativ intervju är flexibel och undersökaren bör 
inte styra för mycket. Istället bör intervjuaren låta respondentens egna uppfattningar och 
synpunkter komma fram (Holme & Solvang, 1997). 

Det finns två typer av struktur på intervjuer; strukturerad och ostrukturerad. Den struktu-
rerade ställer samma frågor till varje respondent medan den ostrukturerade för en diskus-
sion kring ämnet (Lekvall & Wahlbin, 1993). En ostrukturerad intervju lämpar sig bättre för 
en kvalitativ undersökning då den möjliggör en mer djupgående undersökning där breda 
frågor och en intervjuguide kan leda intervjun (Arksey & Knight, 1999). 

För att uppnå vårt syfte behövde vi djupgående information. Därför ville vi föra en diskus-
sion med respondenterna samtidigt som vi ville att de var fokuserade på våra frågor. Vi ar-
betade därmed efter en semistrukturerad intervjuform. På detta sätt får man igång en dis-
kussion parallellt med att intervjun följer en förbestämd struktur (Jacobsen, 1993). 

Som nämnts ovan använde vi både personliga intervjuer och telefonintervjuer. Intervjuerna 
har fungerat bra och vi har lyckats samla in den information vi ämnat göra. Vi upplevde in-
tervjuerna som vardagliga situationer och vi diskuterade de frågor vi hade på ett djupgående 
men avslappnat sätt. Den avslappnade situationen var till fördel för oss då vi kunde föra en 
diskussion med begränsad styrning vilket resulterade i att vi erhöll djupgående information. 
Fördelar med personliga intervjuer är enligt Lekvall och Wahlbin (1993) att det finns obe-
gränsade möjligheter i valet av frågeställningar och att respondenten lättare kan motiveras 
att ge uttömmande svar. Möjligheten till följdfrågor är också obegränsad vid personlig in-
tervju (Malhotra & Birks, 2003).  

Intervjuerna med Idborg och Engellau genomfördes via telefon på grund av tids och kost-
nadsskäl. Arksey och Knight (1999) menar att telefonintervjuer kan likställas med personli-
ga intervjuer. Respondenterna kan känna sig tryggare vid telefonintervjuer för att de då un-
derförstått är mer förberedda (Silverman, 2001). Dessutom kan känsliga frågor behandlas 
bättre i en telefonintervju enligt Arksey och Knight (1999).  

2.4.2 Intervjuguide 
Intervjuguiden utformades utefter problemformuleringen och syftet. Innan intervjuerna ägt 
rum har intervjuguiden granskats för att ge det resultat vi eftersökt. Sedan har intervjugui-
den skickats till respektive respondent så att de fick tid förbereda sig inför intervjuerna. En-
ligt Svensson & Starrin (2000) ökar trovärdigheten på de svar som ges om respondenterna 
inte behöver bli överraskade av de frågor som ställs.  

Vi har varit målmedvetna med vad vi har velat få ut från varje intervju vilket hjälpt oss vara 
fokuserade under intervjuerna. Intervjuguiden baserades på relativt breda frågor som sedan 
har konkretiserats ner till mer specifika frågor. Har respondenternas svar inte varit tillräck-
ligt utförliga har dessa svar följts upp med följdfrågor. Detta uppmuntrar enligt Svensson 
och Starrin (2000) respondenter till att ge mer djupgående svar. Respondenterna har givits 
relativt mycket utrymme för egna synpunkter. Frågorna har varit tydliga och noga fram-
ställda för effektiv kommunikation. Intervjuerna var styrda av deskriptivt synsätt, det vill 
säga de beskrev saker som de var (McMillan & Schumacher, 1984). 

Intervjuguiden i sin helhet återfinns i bilaga 1. 
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2.4.3 Litteraturstudier och övriga studier 
Arbetet med studier av litteraturen har gjorts för att skapa en bred kunskap om kassaflö-
desvärdering. Vidare har litteraturen studerats för att bygga upp en trovärdig referensram 
och att ge läsaren förståelse i ämnet.  

Vi har hämtat mesta delen av vår litteratur vid högskolebiblioteket i Jönköping. Dessutom 
har vi hämtat ytterligare litteratur från Victoria University i Melbourne. Med hjälp av fjärr-
lån har vi fullbordat vår litteratur från olika bibliotek runtom i Sverige. 

För att kunna etablera en tillräcklig förståelse och en trovärdig referensram har vi även ge-
nomfört artikelsökning. De databaser som använts mest har varit Affärsdata, ABI/Inform 
Global och Artikelsök. De sökord som har varit mest representerade i våra sökningar har 
varit; kassaflödesvärdering, kassaflödesmodeller, aktievärdering och fundamental analys. 
Tidigare skrivna uppsatser kring vårt ämnesval har studerats för att fördjupa vår kunskap 
kring kassaflödesvärdering. 

Det är viktigt att undersöka vilken relation källan har till det ämne som undersöks för att 
kunna avgöra hur informationen ska tolkas. En person kan ha arbetat själv med det ämne 
vi presenterar och han eller hon kan ha sett eller ha hört talas om ämnet. I det första fallet 
är det primärdata och det andra är sekundärdata (Holme & Solvang, 1997). Våra litterära 
källor har varit av sekundär art medan våra intervjuer har varit av primär art. Informationen 
har därför värderats med detta i åtanke. 

2.4.4 Arbete med empiriskt material 
Under våra intervjuer har vi antecknat vad som sagts och sedan sammanfört anteckningar-
na. Enligt Holme och Solvang (1997) är det bra att skriva ut intervjuerna i sin helhet. Detta 
för att få ut så mycket som möjligt av materialet. Vi har även kompletterat och följt upp 
våra anteckningar via mailkontakt med respondenterna för att säkerställa att viktig informa-
tion inte har missats. Då vi har haft möjlighet att efter intervjuerna kontakta respondenter-
na anser vi inte att en inspelning av intervjuerna varit nödvändig.  

2.5 Reliabilitet 
Reliabilitet är förmågan att en undersökning producerar samma eller liknande resultat för 
en individ vid olika tillfällen (Stone, 2004). En hög reliabilitet uppnås om olika mätningar 
eller undersökningar av samma fenomen ger liknande eller samma resultat (Holme 
&Solvang, 1997).  

Att ha så pålitlig information som möjligt är en målsättning för vår undersökning. Om det 
föreligger en låg reliabilitet i informationen kan uppsatsens frågeställning inte belysas 
(Holme & Solvang, 1997). För att uppnå en hög reliabilitet krävs det att undersökningen 
sköts med noggrannhet.  

Då vi har använt intervjuer för att samla in empirisk data beror reliabiliteten på om respon-
denterna har varit sanningsenliga och neutrala. Problem kan också uppstå när den insamla-
de datan tolkas. Vi upplever att våra respondenter har varit sanningsenliga och neutrala. 
Risken att datan har tolkats fel har minimerats då vi har kontaktat respondenterna ytterliga-
re efter intervjuerna när vi inte varit säkra på vad de menat.  
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2.6 Validitet 
Att informationen är reliabel är inte tillräckligt. Informationen kan vara reliabel av hög grad 
men om den inte kan användas för att testa våra frågeställningar är den inte tillräcklig för 
undersökningen. Det är viktigt att informationen är valid, med detta menas att den är giltig 
för forskningen (Holme & Solvang, 1997). 

För att uppnå en hög validitet är det viktigt att mäta det som avses att mätas (McDaniels & 
Gates, 2005). Intervjuguiden har utformats på det sätt att den informationen som behövdes 
för att behandla problemformuleringarna erhölls. På detta sätt har undersökningen uppnått 
en hög validitet. 

McDaniels och Gates (2005) menar att tänkbara felkällor systematiskt bör gås igenom un-
der studien för att säkerställa en hög nivå av validitet och reliabilitet. För att få en så hög 
trovärdighet som möjligt har detta funnits i åtanke under hela arbetets gång. 

2.7 Begränsningar av kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden lämpade sig bäst för vår undersökning, men den har begränsning-
ar. Det är svårt att avgöra om urvalet är tillräckligt stort för att kunna jämföra teorier med 
praktiken och på så sätt generalisera (McDaniels & Gates, 2005). Den kvalitativa metoden 
erbjuder en djupgående undersökning men innebär också att bredden till viss del går förlo-
rad (Darmer & Freytag 1995). 

Tolkningar av intervjuer kan leda till problem för undersökningar. Det kan aldrig fullt ut 
säkerställas att vi som intervjuar tolkar det respondenterna säger helt korrekt.  

Personliga intervjuer ställer höga krav på dem som för intervjun. Det är viktigt att involvera 
respondenten samt att ställa frågor som är relevanta (Marshall & Rossman, 1999). Trost 
(1997) menar att telefonintervjuer inte är lämpade för djupa frågeställningar. Vidare menar 
McDaniels och Gates (2005) att telefonintervjuer försvårar möjligheten att göra olika be-
dömningar och utvärderingar som kan göras vid personliga intervjuer.  
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3 Referensram 
I detta avsnitt presenteras det teoretiska underlag som ligger till grund för vår undersökning. 

3.1 Disposition 
Nedanstående teoriavsnitt är uppdelat i tre huvudavsnitt; aktievärdering, fundamental ana-
lys och kassaflödesmodeller. Det första avsnittet, aktievärdering, ska ses som ett inledande 
avsnitt som syftar till att ge läsaren en allmän bild av olika värderingsskolor. Aktievärdering 
brukar delas in i tre typer av värdering, kassaflödesvärdering, relativvärdering och options-
värdering (Skandiabanken, 2005). De tre typerna beskrivs kortfattat med tonvikt på kassa-
flödesvärdering då det är vad uppsatsen senare kommer behandla. 

För att en företagsvärdering ska bli så träffsäker som möjligt krävs information och kun-
nande att tolka information. Fundamental analys är den process där information om före-
taget, branschen det verkar i och marknaden i stort samlas in och tolkas. Det är den fun-
damentala analysen som tar fram antagandena som sedan används i kassaflödesmodellerna. 
Denna process ligger till grund för all värdering, så också för kassaflödesvärdering (Isaks-
son, Nilsson & Martikainen, 2002). 

Det tredje och sista avsnittet behandlar kassaflödesmodeller och hur de används vid värde-
ring. Tre modeller beskrivs; Dividend-Discount modellen, Fritt KassaFlöde till Aktieägare 
(FKFA) modellen och Fritt KassaFlöde till Företaget (FKFF) modellen. I modellerna an-
vänds olika diskonteringsfaktorer, dessa behandlas i ett separat avsnitt efter modellerna. Lä-
saren introduceras även till en excelmodell framtagen i syfte att visa hur känsliga kassaflö-
desmodeller är för antaganden. Avslutningsvis tas kassaflödesmodellernas användbarhet 
upp. 

3.2 Aktievärdering 

3.2.1 Metoder för värdering 
Analytiker angriper värdering på olika sätt. Det finns ett stort utbud av tillvägagångssätt. 
Metoderna som finns till handa skiljer sig markant från varandra. Generellt finns det tre ty-
per av värdering; kassaflödesvärdering, relativvärdering och optionsvärdering (Aktieanalys, 
2005). Nedan beskrivs kortfattat de tre metoderna. 

Kassaflödesvärdering  

Kassaflödesvärdering grundar sig i teorin kring nuvärdet, pengar idag är värda mer än 
pengar i framtiden. Anta att du blir erbjuden 120 kronor om två år. Du vill veta vad de 
pengarna är värda idag. Som investerare har du ett bestämt avkastningskrav, det vill säga 
hur mycket pengar du kräver att din investering ska ge dig. För att räkna ut hur mycket dina 
120 kronor om två år är värda idag, måste du diskontera dem till ett nuvärde, det vill säga 
vad pengarna är värda idag. Att diskontera innebär att räkna tillbaka det framtida värdet till 
ett nuvärde med hjälp av en diskonteringsfaktor. I detta exempel är diskonteringsfaktorn 
lika med avkastningskravet. Anta att du har ett avkastningskrav på 10 procent/år. Hur 
mycket de 120 kronorna är värda idag räknas ut på detta sätt: 
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Exemplet visar tydligt teorin kring nuvärdet. 120 kronor om två år med ett avkastningskrav 
på 10 procent/år är idag värda 99,17 kronor. 

Att bestämma värdet på en aktie med hjälp av kassaflödesvärdering bygger på samma prin-
cip som exemplet ovan. Förenklat kan sägas att då diskonteras de framtida kassaflöden som 
företaget väntas generera till ett nuvärde. Diskonteringsfaktorn fungerar som en riskfaktor, 
där den är hög vid hög risk och vice versa. Detta innebär att om en investering har hög risk 
kräver investeraren ett högre avkastningskrav för att kompensera för risk och vice versa 
(Wramsby & Österlund, 2004). Den generella formeln ser ut så här: 

nngsfaktornDiskonteri
KFVärde

)1( +
=  

där:  KF = kassaflöde 

 n= antal tidsperioder 

Relativvärdering 

Relativvärdering innebär att man ställer värdet på något i relation till värdet på något annat 
med liknande karaktärsdrag. En aktie värderas genom att värdet ställs i relation till en lik-
nande akties pris. Nyckeltal såsom vinst/aktie, kassaflöde, p/e-tal används för att jämföra 
de olika aktierna. Utifrån denna relationsanalys bestäms ett värde på aktien (Damodaran, 
2002). 

Optionsvärdering  

Optionsvärdering värderar optioner eller alla tillgångar som har karaktärsdrag som liknar 
optioner. Optionsprismodeller som förr användes till att värdera vanliga optioner har nu 
börjat användas även vid företagsvärdering (Damodaran, 2002). 

De ovanstående värderingsmetoderna är de som generellt används. Den metod uppsatsen 
behandlar, kassaflödesvärdering, bygger på antaganden om framtiden. För att göra dessa 
antaganden korrekt krävs en grundlig analys av företaget, branschen och marknaden i stort 
(Gitman et al., 2004). Denna analys kallas för fundamental analys och behandlas nedan. 

3.3 Fundamental analys 
Fundamental analys är den process då information om företaget och dess omvärld samlas 
in och tolkas. Det är viktigt att utföra den fundamentala analysen för att få fram den infor-
mation som behövs för att sedan värdera företaget. Informationen ligger till grund för de 
antaganden som måste göras för en kassaflödesvärdering (Isaksson et al., 2002). 

Vid fundamental aktieanalys undersöks de faktorer som påverkar ett företag. Utifrån den 
kunskap som samlas in om ett företag och dess omvärld går arbetet vidare och antaganden 
som ligger till grund för en kassaflödesvärdering görs (Gitman et al., 2004). 

Faktorer som påverkar företagets prestationer kan vara både företagsspecifika och makro-
ekonomiska. 
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Till företagsspecifika faktorer räknas till exempel: 

- företagets finansiella ställning och resultat 
- företagets produkter 
- företagets ledning 
- konkurrenter 

 

Makroekonomiska faktorer som påverkar företaget är till exempel: 

- räntenivåer 
- energipriser 
- konjunkturer 
- inflationsutveckling 
- politiska händelser 
- penningtillgång (Axelsson & Karlsson, 1991) 

 

Förändringar i ovanstående faktorer leder till förändringar i företagets miljö och det i sin 
tur påverkar de antaganden som görs om företagets framtid. Vid en fundamental analys in-
förskaffas kunskap om hur stor sannolikheten är att specifika händelser kommer att äga 
rum och om så händer hur dessa händelser kommer att påverka företagets prestation och 
därmed även aktiekursen. Ju bättre kunskap om företaget och dess omvärld desto bättre 
antaganden om företagets prestationer kan göras (Axelsson & Karlsson, 1991). 

3.3.1 Informationskällor 
Analytikerns uppgift är att skaffa information om den globala marknaden, hemmamarkna-
den och det eller de bolag som skall värderas samt dess bransch. All tillgänglig information 
måste sedan värderas och vägas mot varandra för att bilda en uppfattning om utvecklingen 
på marknaden (Gitman et al., 2004). 

Det finns mängder av variabler som påverkar företagsvärdet. Allt ifrån det världsekono-
miska läget till en nylansering av en produkt påverkar ett företags prestation och resultat. 
Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad på förändringar som påverkar företaget och 
det kan man göra via ett stort antal olika informationskanaler (Axelsson & Karlsson ”Ak-
tiekunskap”) Nedan nämns några exempel på informationskällor: 

- företags årsredovisningar 

- delårsrapporter 

- övrig information från företaget om till exempel marknader och produkter 

- tidskrifter 

- facktidningar 

- dagstidningar 

- marknadsbrev 

- Internet 
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- företagsbesök 

- mässor 

- tv 

Det är stora skillnader mellan informationskällorna. Till exempel går dagstidningar inte in 
på djupet och är inte lika heltäckande som facktidningar. Företagsbesök är inte en objektiv 
informationskälla då den styrs av företagen själva (Ångström, 1987). 

Den fundamentala analysen ligger till grund för kassaflödesvärderingen. De antaganden 
som tas fram med hjälp av den fundamentala analysen är helt avgörande för att en träffsä-
ker värdering ska kunna genomföras. En kassaflödesvärdering kan aldrig bli bättre än anta-
gandena den bygger på (Isaksson et al., 2002). 

3.3.2 Viktiga antaganden 
Enligt Ekelund (1999) är företagets tillväxt och diskonteringsfaktorn de antaganden som 
kommer att påverka aktievärdet mest. Damodaran (1994) framhåller kassaflöden och dis-
konteringsfaktorn som de två viktigaste antagandena. 

Kassaflödena baseras på en mängd olika faktorer. Viktiga antaganden om kassaflödena är 
tillväxten i företaget, försäljning, och lönsamhet (Isaksson et al., 2002). 

Diskonteringsfaktorn baseras bland annat på antaganden kring avkastningskrav, kapital-
struktur, ränteläget och risk (Isaksson et al., 2002). 

3.3.3 Hur minimeras risken kring antagandena? 
Isaksson et al. (2002) påpekar vikten av att göra en grundlig och noggrann fundamental 
analys. Ju mer informationstillgång som finns desto bättre antaganden kan göras menar 
han. En grundlig fundamental analys minskar alltså riskerna kring antagandena. Gitman et 
al. (2004) menar att det är i den fundamentala analysen som riskminimeringen sker. 
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3.4 Kassaflödesmodeller 
Som nämnts ovan är kassaflödesmodeller en av tre huvudgrupper för företagsvärdering. 
Kassaflödesvärdering är en vanlig värderingsmetod och används flitigt av analytiker och 
andra som vill värdera företag (Damodaran, 2002).  

Kassaflödesvärdering bygger på nuvärdesberäkning där värdet av företaget är lika med nu-
värdet av alla framtida kassaflöden företaget genererar. Det finns i huvudsak tre modeller 
att välja bland; Dividend-Discount modellen, Fritt Kassaflöde till Aktieägare (FKFA) mo-
dellen och Fritt Kassaflöde till Företaget (FKFF) modellen (Copeland et al., 2000; Damo-
daran, 1994, 2002; Isaksson et al. 2002). Alla tre modeller bygger på samma uträkning: 

∑
=

= +
=

nt

t
t

t

r
KF

Värde
1 )1(

 

där  KFt = Kassaflöde i period t 

 n = antal perioder 

 r = lämplig diskonteringsfaktor 

Uträkningen kan verka komplicerad men skiljer sig i själva verket inte mycket från den ut-
räkning som presenterades i det inledande avsnittet om aktievärdering. Värdet är lika med 
summan av de diskonterade kassaflödena. Kassaflödena sträcker sig ofta över flera tidspe-
rioder varför en uträkning för varje tidsperiod görs. Varje tidsperiod diskonteras till ett nu-
värde och läggs sedan ihop för att få värdet idag (Gitman et al., 2004). 

Alla tre modeller finns i tre varianter; konstant tillväxt, två faser av tillväxt och tre faser av 
tillväxt. Dividend-Discount modellen är den minst komplicerade och mest pedagogiska av 
de tre (Copeland et al., 2000). Vi har därför valt att i denna modell beskriva de tre stegen 
utförligt. I de två andra modellerna, Fritt KassaFlöde till Aktieägare och Fritt KassaFlöde 
till Företaget, beskrivs inte de tre varianterna eftersom de följer samma mönster.  

3.4.1 Dividend-Discount modellen 
Värdet på en aktie är enligt denna modell nuvärdet av alla framtida utdelningar som företa-
get betalar till sina aktieägare. Investerare som köper aktier förväntar sig vanligtvis två typer 
av avkastning; utdelningar och en förväntad vinst när aktien säljs. Teorin som ligger till 
grund för modellen menar att det förväntade priset på aktien bestäms enbart av framtida 
utdelningar. Därför används endast utdelning som kassaflöde (Damodaran, 1994). Formeln 
ser ut så här: 

∑
=

= +
=

nt

t
t

t

r
D

Värde
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där Dt = förväntad utdelning per aktie år t 

 r = avkastningskravet 

De viktigaste faktorerna som påverkar utdelningar är förväntad vinsttillväxt och utbetal-
ningsandel, det vill säga hur många procent av vinsten som betalas tillbaks till aktieägarna i 
form av utdelning. Avkastningskravet beror på hur hög risk investeraren anser att aktien 
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har. Modellen tillåter också att risken varierar med tiden. I dessa fall måste flera uträkningar 
göras, en för varje risknivå (Damodaran, 1994). 

Enkelheten i den här generella modellen erbjuder fördelar såsom att den är lätt att förstå 
och enkel att använda, men enkelheten innebär också nackdelar. Eftersom det är svårt att 
uppskatta alla framtida utdelningar till oändlighet har olika varianter av modellen utvecklats 
för att hantera den framtida tillväxttakten (Gitman et al., 2004). Nedan kommer vi att titta 
närmare på de tre varianterna: Gordons tillväxtmodell, en två-stegs Dividend-Discount 
modell och till sist en trestegs Dividend-Discount modell. De två övriga modellerna som 
tas upp; Fritt KassaFlöde till Aktieägare och Fritt KassaFlöde till Företaget modellerna föl-
jer samma mönster, det vill säga de finns också i tre varianter. 

Gordons tillväxtmodell 

Gordons tillväxtmodell kan användas då företagets utdelningar förväntas öka i en konstant 
takt (Isaksson et al., 2002).  

)(
1

gr
DVärde
e −

=  

där  D1 = förväntad utdelning per aktie nästa år 

 re = aktieägarnas avkastningskrav 

 g = årlig tillväxttakt i utdelningarna 

Variabeln g, utdelningarnas tillväxttakt, är viktigt. En liten ändring i g medför en stor änd-
ring i värdet. Framförallt är det viktigt att inse att eftersom utdelningarnas tillväxttakt antas 
vara i oändlighet måste även företagets andra prestationsmått såsom vinsttillväxt vara i 
oändlighet. Detta kan enkelt åskådliggöras med ett exempel. Om ett företags vinst årligen 
stiger med 6 % medan utdelningarna stiger med 8 % skulle utdelningarna till slut överstiga 
vinsten. Modellens största begränsning är att den bara kan användas på företag med kon-
stant eller nästan konstant tillväxttakt (Damodaran, 2002). 

Två-stegs Dividend-Discount modellen 

En begränsning av Gordons tillväxtmodell är att den förutsätter att tillväxttakten är kon-
stant. Två-stegs Dividend-Discount modellen behandlar två faser av tillväxt, den första där 
tillväxttakten är hög men fortfarande konstant och den sista där tillväxttakten har gått ner 
och väntas vara konstant i oändlighet. Att tillväxttakten är hög initialt och sedan avtar och 
är konstant är det vanligaste men det kan lika gärna vara tvärtom. Värdet av aktien blir då 
nuvärdet av utdelningarna under den första perioden + nuvärdet av slutpriset Gitman et al., 
2004). 
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där Va = värdet av aktien idag 

 Dt = förväntad utdelning per aktie år t 

 re= aktieägarnas avkastningskrav, vilket kan vara olika för den extraordinära och 
den   konstanta tillväxtfasen 

 Va,n = slutvärdet, dvs. det uppskattade aktievärdet vid tidpunkt n 

 gn = årlig konstant tillväxttakt i utdelningarna efter år n 

Den här varianten har tre problem. Det första problemet är att definiera hur lång den första 
perioden är. Det andra problemet är att tillväxttakten förväntas sjunka till en lägre takt över 
en natt. I praktiken är det mer troligt att den gradvis sjunker. Konsekvenserna av detta 
problem är att modellen undervärderar aktien. Det sista problemet handlar precis som i fö-
regående modell om tillväxttakten i oändlighet. Det är svårt att förutspå den och matema-
tiskt har den stor påverkan på aktiepriset i modellen (Damodaran, 1994).  

Den här varianten lämpar sig bäst för företag som de närmaste åren förväntas ha en till-
växttakt som antingen är hög eller låg och som sedan förväntas stanna på en konstant nivå. 
Detta företag skulle kunna vara ett företag som har patent på en högt vinstgivande produkt 
men där patentet går ut om några år. Då skulle efter patentets utgång företagets tillväxttakt 
stabiliseras till en mer normal nivå. Den här modellen är inte lika statisk som Gordons till-
växtmodell då den hanterar två faser av tillväxttakt (Gitman et al., 2004). 

Trestegs Dividend-Discount modellen 

Denna variant behandlar tre faser av tillväxttakt. Det vanligaste är att den första fasen har 
hög tillväxt, den andra har en gradvis nedgång och i den sista stabiliseras tillväxttakten och 
förväntas vara konstant i oändlighet. Värdet på aktien är lika med nuvärdet av de förvänta-
de utdelningarna under den första fasen med hög tillväxttakt + nuvärdet av utdelningarna 
under den gradvisa nedgången + nuvärdet av slutpriset i början av den sista fasen med 
konstant stabil tillväxt (Damodaran, 1994).  

∑ ∏∑ ∏ =

+=

=

= +−

+
+

+
+

+

+
=

nt

nt
n

n

nnn
t

t
nt

t
t

a
t

a

rgr
gEPS

r
U

r
gEPS

Värde
11

1

1

0

)1)((
*)1(*

)1()1(
*)1(*

 

  Första fasen  Andra fasen  Tredje fasen 

där: EPSt = vinst per aktie år t 

 Ut = utdelning per aktie år t 

 ga = tillväxttakt i första fasen 

 gn = tillväxttakt i tredje fasen 

 ∏a = utbetalningsandel i första fasen 

 ∏n = utbetalningsandel i tredje fasen 

 r = aktieägarnas avkastningskrav 



 Referensram 

 15

Den här varianten eliminerar en del problem associerade med de andra två varianterna av 
Dividend-Discount modellen. Detta tack vare att modellen är mer flexibel, det vill säga 
modellen tar hänsyn till fler variabler. Flexibiliteten behöver dock inte bara vara en fördel 
utan kan även vara en nackdel. Modellen kräver fler antaganden än de övriga varianterna 
och för företag där dessa antaganden är förknippade med osäkerhet kan problem uppstå. 
För många och för stora fel i antagandena kan leda till att fördelarna med flexibiliteten 
uppvägs av nackdelarna med den ökade risken för fel i antagandena (Damodaran, 2002). 

I formeln tas också hänsyn till utbetalningsandel. För att förstå modellen krävs att man för-
står hur utbetalningsandel och tillväxt förhåller sig till varandra. Ett företag som har hög 
tillväxt förväntas ha en låg utbetalningsandel och tvärtom. Detta eftersom hög tillväxt krä-
ver återfinansiering i företaget. I första fasen är alltså utbetalningsandelen låg för att stiga 
gradvis i den andra fasen. I den tredje och sista fasen där tillväxttakten är låg är utbetal-
ningsandelen hög (Damodaran, 2002). 

3.4.2 Fritt KassaFlöde till Aktieägare modellen 
Modellen bygger på samma principer som Dividend-Discount modellen med den skillna-
den att här används inte utdelningar som kassaflöden, istället används som kassaflöden: 
fritt kassaflöde till aktieägare (Damodaran, 2002).  

Fritt KassaFlöde till Aktieägare, i fortsättningen förkortat FKFA, är teoretiskt sett ett mått 
på hur stora utdelningar företaget maximalt kan betala utan att försaka andra ofrånkomliga 
investeringar. FKFA är alltså det kassaflöde som är kvar efter det att företaget har fullgjort 
sina finansiella skyldigheter och utfört de investeringar som krävs (Isaksson et al., 2002). 
Modellen ser ut så här: 

∑
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där: FKFAt = förväntat FKFA per aktie år t 

 re = aktieägarnas avkastningskrav 

 g = årlig tillväxttakt i FKFA 

Utdelningarna, som användes som kassaflöde i Dividend-Discount modellen skiljer sig ofta 
från kassaflödet som används i FKFA modellen. Kassaflödet i FKFA modellen kan ses 
som ett värde på hur mycket ett företag har råd att betala i utdelningar, men inte många fö-
retag betalar ut hela detta kassaflöde som utdelningar. De flesta betalar ut mindre och vissa 
betalar ut mer. Det finns flera anledningar till varför kassaflödet i FKFA modellen och ut-
delningarna inte är lika stora. Ett företag som vet att det kommer att behöva göra stora in-
vesteringar inom en snar framtid betalar antagligen inte ut hela FKFA’s kassaflöde som ut-
delningar utan sparar antagligen pengarna för att finansiera de framtida investeringarna. 
Det kan också på vissa marknader finnas skattemässiga skäl till varför utdelningarnas stor-
lek skiljer sig åt från kassaflödet i FKFA modellen. På vissa marknader är exempelvis skat-
ten på utdelningar högre än på kapitalinkomster och detta är givetvis en anledning för före-
tag att betala ut lägre utdelningar. Till sist måste företag ta hänsyn till vilka signaler storle-
ken på utdelningarna sänder. Höga utdelningar betraktas som en positiv signal av markna-
den medan lägre utdelningar betraktas som en negativ signal. En sänkning av utdelningarna 
kan alltså av marknaden uppfattas som en negativ signal och detta är ett incitament för att 
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till exempel behålla en hög utdelningsnivå som företaget kanske egentligen skulle vilja sän-
ka (Damodaran, 1994).  

Precis som för Dividend-Discount modellen finns det tre varianter av FKFA modellen, en 
för konstant tillväxt, en för en initialt hög tillväxt där tillväxten sedan stabiliseras och antas 
vara konstant och en tredje där tre faser av tillväxt hanteras. Detta skiljer sig alltså inte från 
Dividend-Discount modellen. 

3.4.3 Fritt KassaFlöde till Företaget modellen 
De två övre modellerna har värderat företagets egna kapital. Fritt Kassaflöde till Företaget 
modellen, fortsättningsvis kallad FKFF modellen, värderar hela företaget. Precis som de två 
andra modellerna diskonteras kassaflödena till ett nuvärde. Vad som skiljer sig här är vilka 
kassaflöden som diskonteras och diskonteringsfaktorn att göra detta med (Isaksson et al., 
2002).  

Kassaflödena som används är summan av kassaflödena till alla fordringsägare i företaget 
och diskonteringsfaktorn som används i modellen är Weighted Average Cost of Capital 
(WACC) (Isaksson et al., 2002).  

∑
=

= +
=

nt

t

t

WACC
FKFFVärde

1 1
 

där:  FKFFt = förväntat FKFF per aktie år t 

 WACC = företagets viktade kapitalkostnad 

FKFF modellen, i likhet med FKFA modellen och Dividend-Discount modellen finns i tre 
varianter, en för konstant tillväxt, en för en initialt hög tillväxt där tillväxten sedan stabilise-
ras och antas vara konstant och en tredje där tre faser av tillväxt hanteras (Damodaran, 
2002). 

De tre modellerna, Dividend-Discount modellen, FKFA modellen och FKFF modellen har 
många likheter. De diskonterar alla framtida kassaflöden till ett nuvärde med hjälp av en 
diskonteringsfaktor. Skillnaderna ligger i vilka kassaflöden som diskonteras och med vilken 
diskonteringsfaktor. Modellerna finns alla i tre varianter för att hantera tillväxttakten.  

Aktievärde och företagsvärde 

Kassaflödesmodellerna ovan värderar antingen aktievärdet eller företagsvärdet. Det är vik-
tigt att särskilja begreppen och att förstå när de skall användas. Aktievärde är vad företaget 
är värt för aktieägarna. När aktievärdet räknas ut är det värdet på eget kapital som räknas 
ut. Som del i det egna kapitalet återfinns vad aktieägarna har investerat i företaget. Före-
tagsvärde är värdet för samtliga kapitalägare dvs. både aktieägare och långivare. Företags-
värdet är värdet på företagets totala kapital (Isaksson et al., 2002). Dividend-Discount mo-
dellen och Fritt KassaFlöde till Aktieägare (FKFA) modellen värderar aktievärdet medan 
Fritt KassaFlöde till Företaget (FKFF) modellen värderar företagsvärdet. 

3.4.4 Diskonteringsfaktorn 
Att använda en lämplig diskonteringsfaktor är viktigt i kassaflödesvärdering. Det är främst 
två aspekter som måste tas hänsyn till. Diskonteringsfaktorn ska passa kassaflödet som ska 
diskonteras och spegla risken (Damodaran, 2002).  
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Nedan kommer två typer av diskonteringsfaktorer att beskrivas, kapitalkostnaden för eget 
kapital och Weighted Average Cost of Capital (WACC). Den första, kostnad för eget kapi-
tal, används i Dividend-Discount modellen och i FKFA modellen medan den sistnämnda 
används i FKFF modellen.  

Kostnad av eget kapital 

För att få fram diskonteringsfaktorn kostnad för eget kapital kan Capital Asset Pricing Mo-
del (CAPM) användas. Företagets kostnad för eget kapital är densamma som investerarnas 
avkastningskrav (Wramsby & Österlund, 2004). Formeln för att beräkna CAPM ser ut så 
här: 

E(r) = rf + beta (rm – rf) 

där: E(r) = förväntad avkastning 

 beta = betavärdet 

 rf = riskfria räntan 

 rm = marknadsportföljens avkastning 

Som riskfri ränta används normalt räntan på ett räntebärande statspapper, alltså en obliga-
tion. På dessa obligationer finns olika långa löptider och det bästa är att använda räntan på 
en obligation med ungefär samma löptid som investeringshorisonten. Med detta menas att 
om en investerare räknar med att behålla sin investering i fem år bör denne använda räntan 
på en obligation med en löptid på fem år (Isaksson et al., 2002). 

Uttrycket (rm – rf) i formeln är den så kallade riskpremien. Detta är vad investeraren kräver i 
kompensation för att han investerar i en placering förknippad med en viss risk. Marknads-
portföljens avkastning är inte alltid lätt att uppskatta. Ett sätt att uppskatta den är att räkna 
ut ett historiskt genomsnitt på den årliga avkastningen på ett aktieindex. Det finns dock 
inga garantier för att den framtida avkastningen på ett aktieindex skulle vara samma som 
den historiska (Isaksson et al., 2002). 

Betavärdet indikerar hur mycket en aktie kan förväntas förändra i värde när marknadsport-
följens värde ändras. Beta är alltså ett mått på investeringens risknivå i förhållande till 
marknadsportföljen som har betavärde ett. En investering med betavärde högre än ett har 
högre risk än marknadsportföljen och tvärtom. Detta kan tydliggöras med ett exempel. 
Anta att en aktie har betavärde 0,5. Om marknadens värde sjunker med 1 procent så sjun-
ker den här aktien i genomsnitt med 0,5 procent. Hade aktiens betavärde varit till exempel 
två hade man kunnat förvänta sig en nedgång på två procent (Isaksson et al., 2002).  
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Weighted average cost of capital (WACC) 

WACC är den genomsnittliga kostnaden av företagets olika finansieringskällor, det vill säga 
skulder och eget kapital. WACC är diskonteringsfaktorn som används i FKFF modellen 
(Wramsby & Österlund, 2004). Formeln ser ut så här: 

ES
Er

ES
StrWACC es +

+
+

−= )1(  

där: WACC = weighted average cost of capital 

 rs = räntekostnad 

 t = skattesats 

 rs(1 - t) = räntekostnad efter skatt 

 re = kostnad för eget kapital 

 S = marknadsvärdet på skulder 

 E = marknadsvärdet på eget kapital 

Uttrycket rs i formeln beräknas genom att addera den riskfria räntan, som beskrivs ovan i 
CAPM, med en riskpremie. Riskpremien är vad investeraren kräver i kompensation för att 
investera i en placering förknippad med en viss risk. Anledningen till att räntekostnaden ska 
vara efter skatt är att räntekostnader är avdragsgilla (Damodaran, 1994).  

Uttrycken 
ES
S
+

 och 
ES
E
+

 är helt enkelt hur stor andel uttryckt i procent som skulder 

respektive eget kapital svarar för i företagets finansiering. 

3.4.5 Vridbarheten 
Isaksson visar att kassaflödesmodeller är känsliga för antaganden och att antagandena vri-
der på värdet av företaget. Detta visas i stora drag och svarar mer på frågan att antagandena 
vrider på värdet och inte hur antagandena vrider på värdet. 

Därför har vi med stöd av Damodaran (1994, 2002) Gitman et al. (2004) och Isaksson et al. 
(2002) teorier kring kassaflödesvärdering tagit fram en excelmodell för kassaflödesvärde-
ring. Modellen syftar till att testa i detalj hur antagandena påverkar värdet på företa-
get/aktien. Modellen är simplifierad för att läsaren lättare skall förstå sambandet mellan an-
tagandena som tas fram i den fundamentala analysen och det slutgiltiga värdet som model-
len genererar.  

Modellen är uppdelad i tre delar, resultaträkningar, balansräkningar och en sista del där kas-
saflödena beräknas och diskonteras för att få fram ett värde på företaget. Vi har valt att an-
vända oss av en två-fas modell där den första fasen antas vara i tio år med en konstant till-
växt och där den andra fasen antas vara i oändlighet med konstant tillväxt. Modellen tillåter 
laborering med antagandena för att visa hur förändringarna i antagandena påverkar det slut-
liga värdet.  

Vi kommer använda modellen i analysavsnittet för att testa hur kassaflödesmodeller kan 
vridas på. Modellen i sin helhet återfinns i bilaga 2. 
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3.4.6 Användbarhet och begränsningar av kassaflödesvärdering 
Kassaflödesvärdering är en vanlig värderingsmetod och används flitigt av analytiker och 
andra som vill värdera företag (Damodaran, 2002). Kassaflödesmodeller är en av de meto-
der som används mest (Modetrender bland modeller, 1998). 

Kassaflödesvärdering är baserat på förväntade kassaflöden och diskonteringsfaktorer. Om 
dessa antaganden är gjorda är kassaflödesvärdering mest effektiv då ett företags/akties kas-
saflöden är positiva och kan bli framtagna med liten felmarginal. Vidare är kassaflödesvär-
dering effektiv om diskonteringsfaktorn kan bli framtagen på ett säkert sätt. Ju längre ifrån 
denna idealsituation företaget är desto svårare blir det att genomföra kassaflödesvärdering 
(Damodaran, 2002).  

Nedan beskriver vi vanliga situationer då kassaflödesvärdering kan stöta på problem: 

Företag i problem  

Företag som har problem har generellt negativa kassaflöden och de förväntas förlora peng-
ar i framtiden. I denna situation blir det svårt att göra antaganden om företags kassaflöden 
eftersom de förmodas gå i konkurs. För företag som väntas gå i konkurs fungerar kassaflö-
desvärdering inte på ett bra sätt eftersom metoden värderar företag som ger positiva kassa-
flöden till sina investerare. Om en nuvärdesberäkning av negativa kassaflöden genomförs 
kommer det bli missvisande eftersom det egna kapitalet kommer att visa upp ett negativt 
värde (Damodaran, 2002). 

Cykliska företag 

Vinsterna och kassaflödena i cykliska företag tenderar att följa ekonomin i stort. Företaget 
följer marknadens upp och nedgångar. Vid kassaflödesvärdering behövs kassaflödena slätas 
ut så att de inte skiljer sig från år till år. Detta görs för att det är svårt att förutspå hela 
marknadens upp och nergångar. Detta kan undvikas om man kan förutspå hela markna-
dens upp- och nergångar. När marknaden upplever en nedgång ser cykliska företag ut som 
företag som är i problem. Däremot kommer optimister att sätta för höga kassaflöden på 
cykliska företag när marknaden upplever ett uppsving. Marknadens framtida utsikter måste 
tas i åtanke före användning av dessa värderingar (Damodaran, 2002). 

Företag med patent 

Företag som har patent som inte är utnyttjade producerar inga kassaflöden men dessa före-
tag är ändå värdefulla. Om en kassaflödesvärdering genomförs på företaget kommer den 
undervärdera företaget. För att undvika en felvärdering behöver man värdera patentet på 
den öppna marknaden och sen räkna in värdet i kassaflödesvärderingen (Damodaran, 
2002). 

Företag under uppbyggnad    

Företag som håller på att byggas upp säljer och köper ofta mycket tillgångar. Därför ändras 
deras kapitalstruktur och utdelningsandel. En del företag ändrar även ägarskap från privat 
till publik. Alla dessa förändringar gör antagandena om framtida kassaflöden svårare. Vida-
re påverkas avkastningskraven då riskbilden förändras. Dessa företag kan dock värderas 
genom kassaflödesvärdering. Antagandena om de framtida kassaflödena måste reflektera 
förändringarna i företaget. Även diskonteringsfaktorn behöver justeras för att spegla den 
nya riskbilden (Damodaran, 2002). 
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Privata företag 

Det främsta problemet med att kassaflödesvärdera privata företag är att uppskatta risken. 
Risken bestäms ofta genom att se tillbaka till företagets historiska utveckling. Eftersom det 
inte sker någon aktiehandel i privata företag är det svårare att se tillbaka till historiken. Ris-
ken ska spegla diskonteringsfaktorn och det är svårt om risken inte kan mätas på ett bra 
sätt. Ett sätt att undvika detta är att jämföra risken hos privata företag med risken hos 
publika företag som har samma eller liknande karaktärsdrag (Damodaran, 2002). 

Trots svårigheterna kan kassaflödesvärdering i dessa fall genomföras. Det viktiga är att an-
passa modellerna efter den bedömningssituation som råder på företaget. Kassaflödesvärde-
ring genomförs enklast om företaget genererar positiva kassaflöden som är enkla att anta. 
Utmaningen är att anpassa sina modeller till situationer som skiljer sig från idealsituationen 
(Damodaran, 2002). 
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4 Empiri 
I detta avsnitt kommer empirisk data från de personer som intervjuats presenteras.  

4.1 Disposition 
Avsnittet behandlar fundamental analys och kassaflödesmodeller. Strukturen som används i 
referensramen används även här förutom att avsnittet aktievärdering inte tas upp då det i 
referensramen endast syftar till att ge en ökad förståelse för värdering i allmänhet. 

4.2 Fundamental analys 
Samtliga respondenter var helt överens om att den fundamentala analysen fyller en viktig 
funktion i arbetet med aktievärdering. Inom aktievärdering måste, enligt samtliga respon-
denter, alltid en fundamental analys genomföras eftersom det är denna analys som ligger till 
grund för att kunna göra antaganden om ett företags framtida värdeskapande. Dahl och 
Dahlgren menade att om man överger detta moment i värderingsprocessen blir aktievärdet 
en ren gissning i stället för en kvalitativ uppskattning. 

Respondenterna menade att den största svårigheten med att genomföra en fundamental 
analys är att den är så allomfattande. Detta innebär att tidskrävande arbete måste genomfö-
ras. Idborg menade att ju grundligare analys desto bättre träffsäkerhet i värderingen.  

Faktorer som förändras påverkar olika företag på olika sätt, Dahl och Dahlgren tog råvaru-
priset på trä som exempel. Ett företag som producerar trävirke kan gynnas av en höjning av 
priset på trä medan företag i andra branscher som använder trämaterial kan påverkas nega-
tivt. Idborg menade att dessa situationer är svårbedömda. Först måste sannolikheten att 
priset kommer förändras bedömas och i sådana fall åt vilket håll och om så sker hur mycket 
kommer det att påverka det eller de företag som undersöks. Att införskaffa och värdesätta 
information arbetar analytiker med dagligen enligt Idborg. Respondenterna påpekade att 
korrekt informationstolkning är viktigt för att kunna göra bra värderingar.  

Enligt Idborg är de faktorer i den fundamentala analysen som påverkar företaget mest väl-
digt branschspecifika. Som exempel nämnde Idborg att i verkstadsindustrin är makrovari-
abler väldigt viktiga. Dahl och Dahlgren menade också att makrovariablerna är viktiga men 
framhåller att dessa bara är en del av helheten. Minst lika viktigt tyckte de att bransch och 
företagsspecifika faktorer var.  

Respondenterna var eniga om vikten av den fundamentala analysen. De menade att en väl 
genomförd analys är den bästa grunden att stå på inför en kommande värdering, eftersom 
analysens syfte är att minska risken för felaktiga antaganden. 

4.2.1 Informationskällor 
För att få en helhetsbild av företaget och de faktorer som påverkar företaget menade re-
spondenterna att det är nödvändigt att införskaffa information från många olika håll. Det 
finns många olika informationskällor och respondenterna påpekade vikten av att ständigt 
vara uppdaterad. De informationskällor som är vanligast enligt respondenterna är företags-
besök, finansiella rapporter, tidskrifter och externa analytiker. 
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Gällande de externa analytikerna menade Dahl och Dahlgren att det finns två typer av ana-
lytiker; ”nummerfreaks” och branschexperter. De förklarade att ”nummerfreaks” är foku-
serade på tolkning av siffror medan branschexperter fokuserar på hur branschen fungerar 
och reagerar på förändringar. Dahl och Dahlgren föredrar branschexperter då de anser att 
de får mer avgörande information från dem. 

Idborg framhöll finansiella rapporter såsom delårsrapporter och årsredovisningar som de 
viktigaste informationskällorna. Att ha en uppfattning om branschen och företaget är bra 
menade han, men hur väl företaget presterar syns tydligast i de finansiella rapporterna. 

Engellau menade istället att de siffror som presenteras vid dessa rapporter tillhör historien 
och det är viktigare att skapa sig en uppfattning om framtiden med hjälp av en bra 
branschkunskap. Informationskällor som är viktiga för Engellau är personlig kontakt med 
företaget i form av till exempel företagsbesök. Dessutom framhöll Engellau publikationer 
såsom tidskrifter och facktidningar som användbara informationskällor. 

4.2.2 Viktiga antaganden 
Kassaflödesmodellerna är baserade på antaganden och de är känsliga för dessa antaganden. 
Värdet på förtetaget/aktien kan variera stort om antagandena ändras. Vissa antaganden är 
viktigare än andra och en del antaganden påverkar värdet på företaget mer än andra (F. 
Dahl och M. Dahlgren, personlig kommunikation, 2006-04-24). 

Dahl och Dahlberg framhöll ränta och tillväxt som de två viktigaste antagandena för kassa-
flödesmodeller. De menade att räntan är viktig då den har stor påverkan på hela ekonomin. 
Tillväxten menade Dahl och Dahlgren är den viktigaste faktorn för ett företags framtida 
utveckling. 

Idborg anförde tillväxt och WACC som de viktigaste variablerna i modellerna. Han menade 
att tillväxten initialt inte nödvändigtvis behöver ha så stor påverkan, om den medför stora 
ökade kostnader men sett över en längre period är den väldigt viktig. WACC i sig är inget 
antagande enligt Idborg men han menade att WACC baseras på antaganden. De två vikti-
gaste antagandena i WACC är enligt Idborg riskpremien och kostnad för eget kapital. An-
ledningen till att WACC är så viktig är enligt Idborg att en liten ändring i WACC medför en 
relativt stor ändring i företagsvärdet.  

Engellau framhöll att WACC och tillväxt är de viktigaste antagandena. Han framhöll till-
växttakten i oändlighet som en väldigt viktig variabel då den har stor inverkan på värdet i 
kassaflödesmodellen. Engellau menade att tillväxtantagandet i oändlighet tidigare ofta över-
skattades av analytiker. Han tydliggjorde detta med Nokia som exempel under IT-haussen. 
Då antog många analytiker att Nokia hade en oändlig tillväxt som var så hög att Nokia till 
slut skulle vara större än hela världsekonomin.  

Det är problematiskt enligt respondenterna att modellerna bygger på antaganden gällande 
framtiden. Antaganden är aldrig säkra, bara rimliga och det gör modellerna riskabla.  

Eftersom antagandena, som ligger till grund för kassaflödesvärdering, påverkar varandra 
menade Dahl och Dahlgren att det är viktigt att vara försiktig och noggrann vid kassaflö-
desvärderingen. Att vara medveten om detta är nödvändigt för att få fram rimliga värde-
ringar. Ett exempel som Dahl och Dahlgren gav var att om räntan antas vara hög är det 
orimligt att anta en hög tillväxt. Hög ränta är ett incitament för att spara pengar och på så 
sätt är det orimligt att anta en hög tillväxt i en högräntemiljö. 
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Engellau menade att eftersom kassaflödesmodellerna bygger på detaljerade antaganden är 
de ett bra underlag för bedömning. Eftersom modellerna är teoretiskt fulländade är det an-
tagandena som måste vara korrekta. Något som alla respondenter ivrigt påpekade var att 
alla modeller som görs för att värdera aktier ger samma värde om de utförs på rätt sätt.  

4.2.3 Hur minimeras risken kring antagandena? 
Respondenterna var eniga om att det inte finns någon genväg till att minska risken kring 
antagandena. De framhöll att det krävs en grundlig analys av företaget, branschen företaget 
verkar i och marknaden i stort för att minska risken kring antagandena.  

Kassaflödesvärdering används inte ensamt för att värdera en aktie. Respondenterna använ-
der en kombination med många olika metoder där kassaflödesvärdering är en del av helhe-
ten. Det är nödvändigt att arbeta med olika metoder tillsammans med kassaflödesvärde-
ringen för att minimera risken för felvärdering. Ingen av respondenterna gjorde sina värde-
ringar baserat endast på kassaflödesmodeller.  

Dahl och Dahlgren menade att det finns i huvudsak två metoder för att minimera risken 
med antagandena. Först och främst gäller det att göra en så grundlig analys av företaget och 
branschen som möjligt. Ju grundligare analysen är desto mindre är risken för att antagan-
den blir felaktiga. Vidare menade de att vad gäller antagandena görs så kallade rimlighets-
bedömningar, det vill säga att antagandena kontinuerligt kontrolleras och bedöms. De på-
pekade vikten av att om ett antagande ändras måste de övriga antagandena ses över efter-
som det är rimligt att även de behöver ändras.  

Engellau instämde i resonemanget Dahl och Dahlgren för. Han utvecklade vidare rimlig-
hetsbedömningen och menade att eftersom kassaflödesvärdering inte genomförs som den 
enda värderingsmetoden vid en aktievärdering blir ett orimligt värde i en kassaflödesvärde-
ring upptäckt och antagandena får justeras.  

Idborg menade att det är viktigt att antagandena är sannolika och håller med övriga re-
spondenter. 

4.3 Kassaflödesmodeller 

4.3.1 Dividend-Discount modellen 
Ingen av respondenterna använde sig av modellen. Samtliga respondenter menade att mo-
dellen är för enkel. Idborg utvecklade detta och kallade modellen trubbig och menade vida-
re att många företag har svårbedömda utdelningspolicys. Dahl och Dahlgren menade att 
utdelning som kassaflöde inte är tillräckligt, fler aspekter måste tas hänsyn till för en bra 
värdering. I detta resonemang instämde även Engellau. 

4.3.2 Fritt KassaFlöde till Aktieägare modellen 
Respondenterna menade att Fritt KassaFlöde till Aktieägare modellen används sparsamt. 
Dahl och Dahlgren hävdade att när ett relativt litet antal aktier skall köpas bör FKFA mo-
dellen användas för att få ett rättvist värde.  

Idborg menade att han inte använde FKFA modellen över huvud taget utan använde ute-
slutande FKFF modellen. Han menade dock att FKFA modellen i princip lika gärna skulle 
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kunna användas då de båda modellerna, förutsatt att antagandena är korrekta, ska ge nästan 
samma värde. Han pekade på att FKFA modellen inte är lika pedagogisk som FKFF mo-
dellen. 

Engellau menade precis som Idborg att de två modellerna ger samma värde eller nästan 
samma värde förutsatt att antagandena är korrekta i båda fallen. Enligt Engellau är det mer 
komplicerat att använda FKFA modellen därav använder han sig inte av den i så stor ut-
sträckning. 

Alla respondenterna arbetade med trestegs varianten då den är mer flexibel och har mer 
närhet till verkligheten än de övriga varianterna av modellen. Detta motiverade de med att 
tre faser av tillväxt är mer troligt i verkligheten än en konstant eller två faser av tillväxt. 

4.3.3 Fritt KassaFlöde till Företaget modellen 
Respondenterna hävdade att Fritt KassaFlöde till Företaget modellen används i störst ut-
sträckning. Dahl och Dahlgren menade att då ett helt företag eller stora delar av ett företag 
ska köpas är det lämpligt att använda FKFF modellen. De gav ett konkret exempel på när 
FKFF modellen definitivt bör användas och det är då ett företag som har en hög skuldsätt-
ningsgrad ska värderas. Dahl och Dahlgren utvecklade detta och förklarade att ett företag 
med hög skuldsättningsgrad har ett lågt eget kapital men kan trots detta vara lönsamt. 
Dahlberg och Dahl menade att i dessa fall blir FKFF modellens värde mer rättvist då 
FKFA modellen värderar det egna kapitalet. 

Idborg använde sig uteslutande av FKFF modellen och menade att modellen är mer peda-
gogisk än FKFA modellen.  

Engellau menade att FKFF modellen är enklare än FKFA modellen. Eftersom båda model-
lerna i princip ger samma värde och FKFF modellen enligt honom är den enklare av de två 
använder han sig mest av FKFF modellen.  

Precis som i FKFA modellen använde sig respondenterna av trestegs modellen. Den större 
flexibiliteten och att den har mer närhet till verkligheten gör modellen mer användbar än de 
två övriga enligt respondenterna.  

4.3.4 Diskonteringsfaktorn 
Enligt respondenterna används CAPM som diskonteringsfaktor i FKFA modellen och 
WACC används som diskonteringsfaktor i FKFF modellen.  

Respondenterna menade att deras uppgift gällande diskonteringsfaktorn är att bedöma 
riskpremien så den speglar företagets situation. Utöver detta lämnar inte CAPM eller 
WACC något utrymme för laboration. 

4.3.5 Vridbarhet 
Respondenterna var överens om att kassaflödesmodeller har en stor vridbarhet. Detta för-
klarades tydligt av Dahl och Dahlgren som under intervjun visade oss en kassaflödesmo-
dell. Modellen räknade på börsintroduktionen av klädföretaget GANT. Modellen bestod av 
tre delar, resultaträkningar, balansräkningar och en del där kassaflödena räknades ut och 
diskonterades för att komma fram till ett värde. Under intervjun visades hur antagandena 
vred på aktievärdet. De ändringar som gjordes i antagandena var enligt Dahl och Dahlgren 
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rimliga men likväl fyrdubblades aktievärdet. Dahl och Dahlgren visade alltså med stor tyd-
lighet hur rimliga antaganden kan leda till en orimlig värdering.  

Engellau och Idborg höll med om att rimliga förändringar i antagandena kan leda till orim-
liga värderingar i kassaflödesmodeller. 

Alla respondenterna menade att vridbarheten i kassaflödesmodellerna är deras största pro-
blem. 

4.3.6 Användbarhet och begränsningar av kassaflödesvärdering 
Respondenterna uppgav att de vid varje värdering använder kassaflödesmodeller. Enligt 
Idborg är det en självklarhet för analytiker att ställa upp en kassaflödesmodell. Engellau var 
övertygad om att kassaflödesvärdering användes av i princip alla analytiker över hela värden 
och gjorde det klart att han även var en av dem. Dahl och Dahlgren menade även de att det 
vid varje värdering alltid finns en kassaflödesmodell med. 

Hur tungt resultatet vägde av en kassaflödesvärdering var svårt att få ett tydligt svar på. Re-
spondenterna hade kassaflödesvärderingen som en del i helheten och det varierade från si-
tuation till situation hur tungt resultatet vägde för helheten. Dahl och Dahlgren förklarade 
att kassaflödesmodellers framräknade värde kan vara missvisande i en del situationer. Dahl 
och Dahlgren menade att när företaget befinner sig i början av sin livscykel är det svårt att 
bedöma var de ska ta vägen och hur deras tillväxt kommer att se ut. I denna situation är an-
tagandena svåra och risken för felbedömningar ökar. Vidare menade Dahl och Dahlgren att 
privata företag är svåra att kassaflödesvärdera då det är svårt att kartlägga den historiska ut-
vecklingen. 

Engellau menade att försiktighet bör vidtas i kassaflödesvärderingen av företag i branscher 
där det är svårt att bedöma framtiden. Ett exempel på detta menade Engellau är biokemis-
ka företag som är svåra att värdera med hjälp av kassaflödesvärdering på grund av kom-
plexiteten i branschen. Att avgöra om till exempel ett patent kommer inbringa mycket till-
växt för ett företag är svårt och kräver kunskap om branschen och även insikt i företags-
specifika faktorer såsom produkter.  

Idborg instämde med övriga respondenter men tog även upp att cykliska företag är svår-
värderade med kassaflödesmodeller eftersom de följer marknadens svängningar och dessa 
är svårbedömda.  

Respondenterna menade att eftersom kassaflödesmodellerna är så känsliga för de antagan-
den som görs och att värdet på aktien kan vridas på så mycket är användbarheten i en del 
situationer begränsad. De påpekade vikten av att kassaflödesmodellerna behöver anpassas 
om de ska värdera företag som inte följer den ideala situation där kassaflödena är enkla att 
förutspå.  
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5 Analys 
I detta avsnitt sammanställs uppsatsens empiriska material med hjälp av vad som beskrivits i referensra-
men. 

5.1 Disposition 
I vår analys kommer vi att gå igenom avsnitten fundamental analys, kassaflödesmodeller 
vridbarhet och användbarhet. Vi kommer att analysera hur viktig den fundamentala analy-
sen är för kassaflödesvärdering. Vidare vill vi ta fasta på vilken information som är mest 
avgörande och viktig. Hur de viktigaste antagandena påverkar värdet på aktien och vad det 
innebär kommer att illustreras med hjälp av vår framtagna kassaflödesmodell. I stycket an-
gående vridningen av kassaflödesmodeller kommer vi att beskriva hur värdet förändras när 
antagandena ändras. I stycket om användbarheten kommer vi bland annat att analysera vad 
det innebär.    

5.2 Fundamental analys 
Den fundamentala analysen är en viktig process. Analysen syftar till att ta fram de antagan-
den som krävs i kassaflödesmodellerna. Utan en fundamental analys blir antagandena base-
rade på mycket ovisshet och risken för felaktiga antaganden blir stor. Antagandena spelar 
en avgörande roll i kassaflödesvärdering och om antagandena är felaktiga kommer värde-
ringen att bli missvisande. Detta bekräftas av Isaksson et al (2002), Gitman et al (2004) och 
respondenterna. 

Isaksson et al (2002) konstaterade att den fundamentala analysen är viktig för kassaflödes-
värdering då den ligger till grund för de antaganden som senare används i kassaflödesmo-
dellerna. Respondenterna instämde och hävdade att en fundamental analys alltid måste 
genomföras eftersom den ligger till grund för de antaganden som måste göras. Vidare me-
nade Dahl och Dahlgren att om den fundamentala analysen överges blir värderingen en ren 
gissning istället för en kvalitativ uppskattning. 

Att Isaksson et al (2002), Gitman et al (2004) och respondenterna är eniga i att den funda-
mentala analysen är viktig är inte förvånande. Eftersom den fundamentala analysen leder 
fram till antagandena som är så avgörande vid kassaflödesvärdering vore det förvånande 
om respondenterna inte ansåg att den fundamentala analysen är viktig. Att respondenternas 
åsikt överensstämmer med Isaksson et al (2002) och Gitman et al (2004) stärker indikatio-
nen på att den fundamentala analysen är viktig för kassaflödesvärdering. 

Enligt Axelsson och Karlsson (1991) finns det en mängd olika faktorer som påverkar före-
taget. De menade att förändringar i dessa faktorer påverkar företagets förutsättningar och 
därmed även företagets värde. Respondenterna menar att faktorer som förändras påverkar 
olika företag på olika sätt. Detta förtydligade Dahl och Dahlgren med sitt exempel om pris-
förändringen i råvarupriset på trä där vissa företag gynnas och andra missgynnas. Idborg 
menade att vilka faktorer som påverkar mest är väldigt branschspecifikt. 

Det kan konstateras att Axelsson och Karlsson (1991) ger en förenklad bild av hur faktorer 
påverkar företaget. Detta bekräftas då respondenterna menade att det krävs insikt i bran-
schen för att avgöra hur ett företag påverkas av förändringar. Axelsson och Karlsson 
(1991) behandlar inte den fundamentala analysen på ett djupgående sätt vilket än mer be-
kräftar att de ger en förenklad bild av situationen. Respondenterna beskrev arbetet som 
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mer komplext. Branschkunskapen är viktig för att förstå hur faktorerna påverkar företaget. 
Detta bekräftades av respondenterna. 

5.2.1 Informationskällor 
Det kan konstateras att det finns ett stort antal informationskällor. Ångström (1987) visar 
upp ett stort antal informationskällor som han menar är viktiga. Ångström (1987) går inte 
in på vilka som är viktigast eller vilka som kan ge mest avgörande information för analyti-
kern. Respondenterna lyfte fram företagsbesök, finansiella rapporter, tidsskrifter och exter-
na analytiker som de viktigaste informationskällorna. Dagstidningar, TV och mässor ansåg 
de till skillnad från Ångström (1987) inte ge dem någon avgörande information. Respon-
denterna var oeniga gällande vilka informationskällor som var mest givande. Dahl och 
Dahlgren använde sig mycket av externa analytiker då de inte själva jobbar med fundamen-
tal analys. De föredrar information framtagen av branschexperter istället för ”nummerfre-
aks” då de anser att branschexperter ger mer avgörande information. Idborg höll inte med 
utan framhöll finansiella rapporter som avgörande informationskällor. Engellau tyckte pre-
cis som Dahl och Dahlgren att det är viktigare att skapa sig en uppfattning om framtiden 
med hjälp av branschkunskap. 

Respondenternas olika uppfattningar kan till viss del bero på att de har olika arbetsuppgif-
ter. Dahl och Dahlgren jobbar inte själva med den fundamentala analysen utan arbetar ut-
ifrån färdigställda analyser med värdering. En anledning till att de föredrog branschexperter 
framför ”nummerfreaks” kan vara att en branschexpert kompletterar dem bättre. De job-
bar själva med ”sifferdelen” av värderingen och får därför kanske ut mer av en branschex-
pert. Att Idborgs och Engellaus uppfattningar skiljde sig åt finns ingen arbetsrelaterad för-
klaring till. Det kan vara så enkelt att det handlar om tycke och smak. Både ”nummerfre-
aks” och branschexperter kan ge avgörande information. Att tolka siffror är ett mer kon-
kret tillvägagångssätt än att förstå branschen. Att tolka siffror är ett förhållandevis begrän-
sat arbetssätt då hänsyn inte tas till de faktorer som genererar resultaten. ”Nummerfreaks” 
riskerar att missa viktiga aspekter som påverkar företaget då de endast fokuserar på siffror-
na. Branschexperter däremot jobbar utefter ett mer komplext tillvägagångssätt då de skapar 
en förståelse för hela branschen. Oavsett vad siffrorna säger om företaget kan kommande 
händelser i branschen påverka företaget och ju mer kunskap om branschen desto bättre 
lämpad att bedöma hur händelsen påverkar företaget är analytikern. En branschexpert är 
till exempel bättre lämpad att bedöma värdet på ett läkemedelsföretag som söker patent på 
ett nytt läkemedel. Det krävs gedigna kunskaper om läkemedel och insikt i patentprocessen 
för att kunna avgöra om företaget får patent på läkemedlet eller ej. Även om detta företag 
idag har svaga siffror kan det om patentet går igenom vara lönsamt, det krävs branschkun-
skap för att avgöra detta. 

5.2.2 Viktiga antagandena 
Ekelund (1999) nämnde tillväxten och diskonteringsfaktorn som de två antagandena som 
påverkar värdet mest. Damodaran (2002) menade att för att kunna genomföra kassaflödes-
värdering krävs antaganden om kassaflöden och diskonteringsfaktorn. Detta tycks vara en 
förenkling då dessa antaganden bygger på ett antal olika bakomliggande antaganden.  

Samtliga respondenter nämnde tillväxt som ett av de viktigaste antagandena. Idborg och 
Engellau framhöll även WACC, som är diskonteringsfaktorn i FKFF modellen. Dahl och 
Dahlgren nämnde också ränta som ett av de viktigaste antagandena.  
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När Damodaran (2002) framhåller kassaflöden och diskonteringsfaktorn som de viktigaste 
antagandena går han inte in i detalj kring antagandena. Kassaflödena och diskonteringsfak-
torn är resultat av andra antaganden. Respondenterna har gått in mer i detalj och nämner 
då tillväxt och WACC som de viktigaste antagandena. Kassaflödena beror bland annat på 
företagets tillväxt och därför blir antagandet om tillväxt viktigt för antagandena om kassa-
flödet. Dock är tillväxtantagandet inte den enda faktorn som påverkar kassaflödet. Bland 
annat försäljning och lönsamhet påverkar också kassaflödena (Isaksson et al., 2002).  

I FKFF som av respondenterna är den mest använda kassaflödesmodellen, är WACC dis-
konteringsfaktorn. I och med det är respondenterna och Damodaran (2002) av samma 
åsikt.  

Att Dahl och Dahlgren framhöll ränta som ett av de viktigaste antagandena motiverar de 
med att räntan har så stor påverkan på hela ekonomin. Detta kan också bero på att de inte 
är specialiserade på specifika branscher utan arbetar som portfolio managers och har ett 
bredare perspektiv.  

Antaganden om tillväxten och diskonteringsfaktorn är viktiga antaganden och påverkar 
värdet. Detta kan konstateras då Damodaran (2002), Ekelund (1999), Engellau och Idborg 
alla framhöll dessa som de viktigaste antagandena. Då räntan har så stor påverkan på hela 
ekonomin kan den inte uteslutas från de viktiga antagandena. Vidare bekräftas detta genom 
Dahl och Dahlgrens resonemang om att antagandena påverkar varandra. Till exempel bör 
tillväxtantagandet vara lågt då räntan antas vara hög eftersom en hög ränta är ett incitament 
till att spara pengar. Med detta resonemang i bakgrunden kan det tyckas konstigt att bara 
Dahl och Dahlgren nämner räntan som ett av de viktigaste antagandena. 

Innan slutsatser angående vilka antaganden som påverkar värdet mest kan dras kommer an-
tagandena testas i vår kassaflödesmodell. Detta görs i avsnittet, vridbarhet. 

5.2.3 Hur minimeras risken kring antagandena? 
Enligt Isaksson et al. (2002) är det den fundamentala analysen som ligger till grund för de 
antagandena som kassaflödesvärdering baseras på. Vidare hävdade Isaksson et al (2002) att 
det bästa sättet att minimera risken för felaktiga antaganden är att genomföra den funda-
mentala analysen noggrant.  

Respondenternas delade Isakssons et al (2002) åsikt gällande hur man minskar risken kring 
antagandena, då de samtliga påpekade vikten av en noggrann fundamental analys. De po-
ängterade även vikten av att göra rimlighetsbedömningar av de uppskattade värdena. Här 
menade Idborg och Engellau att orimliga värden lätt upptäcks då man i stort sett alltid ut-
för andra värderingsmetoder vid sidan av kassaflödesvärderingen. Dahl och Dahlgren ut-
vecklade resonemanget och menar att om ett antagande ändras måste övriga antaganden 
ses över eftersom alla antagandena påverkar varandra. 

Det kan konstateras att det inte finns några genvägar till att minimera risken kring antagan-
dena. Ju mer information desto bättre antaganden kan göras.  
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5.3 Kassflödesmodeller 

5.3.1 Dividend-Discount modellen 
Isaksson et al. (2002) och Damodaran (2002) tar upp Dividend-Discount modellen som en 
av de tre vanligaste kassaflödesmodellerna. Respondenterna hävdade att modellen inte an-
vänds. 

Ett skäl till att Isaksson et al. (2002) och Damodaran (2002) tar upp modellen i sina böcker 
kan vara att det är pedagogiskt. De tre modellerna liknar varandra och bygger på samma 
principer. Dividend-Discount modellen är den enklaste och mest logiska av de tre model-
lerna och det kan därför vara lämpligt att i en bok först beskriva denna enklare modell för 
att sedan beskriva de mer avancerade modellerna. Det skulle också kunna vara olika i olika 
länder vilka kassaflödesmodeller som används mest, men då Isaksson et al. också tar upp 
Dividend-Discount modellen som en av de tre vanligaste är detta inte ett troligt skäl.  

Damodaran (2002) menade att modellens största fördel är dess enkelhet och logik. Re-
spondenterna menade att modellen är för enkel och att det är därför de inte använder den.  

Att det förväntade värdet på företaget enbart skulle baseras på framtida utdelningar som 
Damodaran (2002) menar är inte trovärdigt. Damodaran (1994) menar att de allra flesta fö-
retag har lägre utdelningar än kassaflödet i FKFA modellen, eftersom företag ofta behöver 
återinvestera kapital. Därför bör Dividend-Discount modellen i dessa fall undervärdera fö-
retaget eftersom båda modellerna använder samma diskonteringsfaktor. Modellen är för 
enkel då den enbart tar hänsyn till utdelningarna vilket inte reflekterar företagets faktiska 
prestationer. 

Om Dividend-Discount modellen hade använts i praktiken är det troligt att det är varianten 
med tre faser av tillväxt som hade använts. Av de tre varianterna är det mest troligt att den-
na ligger närmast verkligheten då det är mycket ovanligt att tillväxttakten inte varierar över 
tiden.  

5.3.2 Fritt KassaFlöde till Aktieägare modellen 
Damodaran (2002) och Isaksson et al. (2002) tar upp Fritt KassaFlöde till Aktieägare mo-
dellen som en av de tre vanligaste kassaflödesmodellerna. Respondenterna använde sig 
sparsamt av modellen. Idborg använde sig över huvud taget inte av modellen, Engellau 
Dahl och Dahlgren använde sig av den men i liten utsträckning. 

Idborg menade att han skulle kunna använda FKFA modellen men hävdade att den inte är 
lika pedagogisk som FKFF modellen. Engellau menade att FKFA modellen och FKFF 
modellen ger samma eller nästan samma värde förutsatt att antagandena är korrekta men 
hävdar att FKFA modellen är mer komplicerad än FKFF modellen. Dahl och Dahlgren är 
de som använder FKFA modellen i störst utsträckning av respondenterna.  

Att Engellau och Idborg använder sig mindre av FKFA modellen än Dahl och Dahlgren 
kan bero på att de arbetar på säljsidan och alltså måste försöka sälja in sina rekommenda-
tioner till kunder. Eftersom Engellau och Idborg menade att FKFA modellen är mindre lo-
gisk och mer komplicerad än FKFF modellen kan detta, att de måste sälja in sina rekom-
mendationer till kunder, vara en anledning till att de inte använder sig utav FKFA modellen 
i särskilt stor utsträckning. Dahl och Dahlgren behöver inte sälja in sina rekommendationer 
till några kunder utan gör kassaflödesvärderingen mer för deras egen skull. Detta kan vara 
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en anledning till att de använder sig av FKFA modellen i lite större utsträckning än Idborg 
och Engellau.  

FKFA modellen används, men i liten utsträckning. FKFA modellen skulle lika gärna kunna 
användas då den, förutsatt att antagandena är korrekta, ger samma eller nästan samma vär-
de som FKFF modellen. Modellerna behandlar två olika kassaflöden och två olika diskon-
teringsfaktorer. De olika kassaflödena är ofta olika stora vilket ska kompenseras av att dis-
konteringsfaktorerna är olika stora.  

Det är förvånande att respondenterna ansåg FKFA modellen som mindre logisk och mer 
komplicerad än FKFF modellen. Modellerna är väldigt lika varandra och bör kunna använ-
das i samma utsträckning. Det kan till och med tyckas att FKFA modellen är enklare än 
FKFF modellen då diskonteringsfaktorn i FKFA modellen är en del av diskonteringsfak-
torn i FKFF modellen, WACC. WACC kan därför anses vara svårare att beräkna eftersom 
den också kräver en beräkning av FKFA modellens diskonteringsfaktor.  

Damodaran (2002) och Isaksson et al. (2002) tar upp tre varianter av modellen, en med en 
oändlig fas av tillväxt, en med två faser av tillväxt och en med tre faser av tillväxt. Respon-
denterna uppgav samtliga att de använde sig av den varianten som hanterar tre faser av till-
växt eftersom den ligger närmast verkligheten. Eftersom kassaflödesmodeller har en relativt 
lång tidshorisont är det mer troligt att företaget som värderas har en varierande tillväxt un-
der den framtida perioden. 

 

5.3.3 Fritt KassaFlöde till Företaget modellen 
Damodaran (2002) och Isaksson et al. (2002) tar upp Fritt KassaFlöde till Företaget model-
len som en av de tre vanligaste kassaflödesmodellerna. Respondenterna uppgav att FKFF 
modellen är den överlägset mest använda kassaflödesmodellen. Idborg ansåg att FKFF 
modellen är mer pedagogisk än FKFA modellen. Engellau menade att modellen är enklare 
än FKFA modellen. Diskussionen ovan i avsnittet om FKFA modellen jämförde FKFF 
modellen och FKFA modellen. Se ovanstående avsnitt för en analys av FKFF modellen. 

Precis som i FKFA modellen använde sig respondenterna av trestegs modellen. Det är av 
samma anledningar som redogörs för i ovanstående stycke om FKFA modellen.  

5.4 Vridbarheten 
Detta avsnitt syftar till att visa hur förändringar i antagandena påverkar det slutliga värdet. 
Som bas används vår egen framtagna kassaflödesmodell. Modellen är som beskrivits i teo-
rin en tvåstegs modell och hanterar alltså två faser av tillväxt. Den första fasen är tio år och 
den andra varar i oändlighet. Vi kommer att gå igenom olika antaganden för att visa vilka 
som har störst påverkan på värdet. En sammanfattande tabell läggs in i den löpande texten 
för att enkelt visa vad som har förändrats och vad värdet är. Hela modellen finns att titta på 
i bilaga 2. 

Antagandena i modellen förändras isolerat från övriga antaganden. I verkligheten påverkar 
antagandena varandra. Detta resulterar i att FKFA och FKFF ibland har genererat olika 
värden. Modellen visar ändå tydligt åt vilket håll värdet påverkas och hur mycket. 
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5.4.1 WACC 
WACC 6% 7,24% 9%
Värde, FKFA 23172 23172 23172
Värde, FKFF 32019 22408 15706
 

WACC är diskonteringsfaktorn som används i FKFF modellen. Det första som kan kon-
stateras i tabellen ovan är att WACC inte påverkar FKFA värdet eftersom man i FKFA 
modellen använder en annan diskonteringsfaktor, CAPM. Av tabellen framgår också att en 
låg WACC ger ett högt värde och tvärtom. Då WACC är en kostnad är detta logiskt. Antas 
högre kostnader sjunker värdet på företaget. Även rent matematiskt är det logiskt att en låg 
WACC ger ett högt värde och tvärtom, eftersom en hög WACC innebär att kassaflödena 
delas med ett större tal. 

När WACC sänks från 7,24 procent till 6 procent, en sänkning med 1,24 procentenheter, 
ökar värdet på företaget med 42 procent. Detta visar hur känslig modellen är för WACC 
antagandet.  

WACC formeln ser ut som följer (Wramsby & Österlund, 2004):  

ES
Er

ES
StrWACC es +

+
+

−= )1(  

där: WACC = weighted average cost of capital 

 rs = kostnad för skulder (räntekostnad) 

 t = skattesats 

 rs(1 - t) = räntekostnad efter skatt 

 re = kostnad för eget kapital 

 S = marknadsvärdet på skulder 

 E = marknadsvärdet på eget kapital 

De två variablerna företaget kan påverka i formeln är skulder och eget kapital (aktiekapital). 
Dessa två finansieringskällor har olika kostnader. Skulder bör vara billigare än aktiekapital. 
Skuldkostnaden är lika med räntekostnaden företaget har på sina lån. Kostnaden av aktie-
kapitalet är lika med aktieägarnas avkastningskrav och eftersom en aktieinvestering har 
högre risk än banksparande kräver aktieägarna ett högre avkastningskrav, alltså blir kostna-
den för företaget högre. Dessutom är skulderna avdragsgilla vilket innebär att kostnaden 
blir ännu lägre för företaget.  

Av ovanstående resonemang kan konstateras att teoretiskt sett har ett företag med hög 
skuldsättningsgrad en låg kapitalkostnad och värderas därmed till ett högre värde. Det är 
dock viktigt att poängtera att ju högre skuldsättningsgraden är desto högre är risken att fö-
retaget inte klarar av sina räntebetalningar. Ett företag med höga lån är också mer sårbart 
om räntan höjs. Den här risken justeras dock i WACC med hjälp av riskpremien. Riskpre-
mien bedöms specifikt för de bolag man vill värdera och när detta görs bör alltså hänsyn 
tas till skuldsättningsgraden. Man minimerar risken för felbedömningar i WACC genom en 
grundlig fundamental analys av företagets finansiella ställning. 
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Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om förändringar i företaget. I företag där till exempel 
kapitalstrukturen förändras ofta, vilket ofta är fallet i företag under uppbyggnad, är det vik-
tigt att löpande justera antagandena, såsom WACC, efter detta. 

5.4.2 Ränta 
Riskfri ränta 1,3% 3,3% 5,3%
Räntekostnad 6,0% 8,0% 10,0%
Värde, FKFA 21906 23172 24648
Värde, FKFF 22251 22408 22533
 

Tabellen visar hur antagandena om räntan påverkar värdet i modellen. I modellen finns två 
räntevariabler, den riskfria räntan och räntekostnaden på skulder. Vi har valt att sänka re-
spektive höja båda variablerna med två procent från utgångsvärdet. Anledningen till detta 
är att de olika räntorna på räntemarknaden följer varandra. Meddelar centralbanken att styr-
räntan till exempel höjs två procent så påverkas alla andra räntor av detta i samma riktning 
(F. Dahl & M. Dahlgren, personlig kommunikation, 2006-04-24).  

En sänkning med två procentenheter i riskfria räntan samt en sänkning med två procent-
enheter i räntekostnaden på skulder genererade endast en 5,5 procentig minskning i FKFA 
och en 1 procentig minskning i FKFF. Att FKFA och FKFF ändras olika mycket kan bero 
på att de övriga antagandena inte har ändrats som de bör göra när räntan ändras. 

Av tabellen kan konstateras att värdet inte är särskilt känsligt för vare sig ett lägre eller hög-
re ränteläge. Varför nämnde då Dahl och Dahlberg räntan som ett av de viktigaste anta-
gandena? För att förstå detta krävs insikt i hur räntor påverkar ekonomin i övrigt. Höga 
räntor är ett incitament för såväl privatpersoner som företag att spara pengar medan låga 
räntor lockar till investeringar (F. Dahl & M. Dahlgren, personlig kommunikation, 2006-04-
24). Resonemanget är mycket logiskt. Höga räntor innebär att avkastningen på sparade 
pengar är hög och tvärtom. Detta resonemang innebär för en kassaflödesmodell att om 
högre räntor antas måste också till exempel tillväxtantagandet justeras. I en högräntemiljö 
är det inte troligt att företaget investerar och växer lika mycket som i en lågräntemiljö. På 
detta sätt är alltså räntan en viktig variabel då den har stor påverkan på ekonomin. 

Hur mycket ränteläget påverkar företaget beror på företagets kapitalstruktur. Ett företag 
med mycket skulder påverkas mer än ett företag med lägre skulder.  

I exemplet har enbart räntan ändrats, i verkligheten skulle även andra antaganden behöva 
ändras eftersom räntan påverkar ekonomin i stort. Det kan alltså konstateras att trots den 
relativt ringa förändringen i värdet är räntan ett viktigt antagande.  

5.4.3 Tillväxt de första tio åren 
Tillväxt 5,00% 10,00% 15,00%
Värde, FKFA 17378 23172 31373
Värde, FKFF 18343 22408 26070
 

Tabellen visar hur tillväxttakten de första tio åren påverkar FKFA och FKFF. En lägre till-
växttakt genererar ett lägre värde och en hög tillväxttakt genererar ett högre värde.  
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När antagandet om tillväxten de första tio åren sänks med fem procentenheter sänks värdet 
i FKFA med 25 procent och värdet i FKFF sänks med 18 procent. 

Den högre tillväxten slår mindre på FKFF därför att tillväxt i vår modell finansieras med 
skulder. FKFA tar inte hänsyn till de ökade skulderna utan speglar enbart den ökade tillväx-
ten. FKFF ger i dessa fall ett mer rättvist värde då hänsyn till de ökade skulderna tas. Även 
om en hög tillväxt är positivt och ger ett högre värde på företaget är det viktigt att väga in 
alla ökade kostnader (Isaksson et al., 2002). FKFA väger inte in de ökade räntekostnaderna 
som tillväxten innebär och genererar därför ett omotiverat högt värde.  

Dahl och Dahlgren menade att FKFF ger ett mer rättvist värde på bolag som är högt 
skuldsatta än vad FKFA gör. Vår modell visar tydligt att detta är fallet.  

5.4.4 Tillväxt efter år tio 
Tillväxt 1,50% 3,00% 4,50%
Värde, FKFA 19414 23172 30409
Värde, FKFF 18134 22408 31355
 

Tabellen visar hur företagets värde varierar med tillväxtantagandet efter år tio. En hög till-
växttakt ger ett högt värde och en låg tillväxttakt ger ett lågt värde.  

En sänkning i tillväxten efter år tio med 1,5 procentenheter genererar en sänkning i FKFA 
med 16 procent och en sänkning i FKFF med 19 procent. 

Tillväxttakten antas vara i oändlighet. Detta innebär att tillväxtantagandet efter år tio har 
stor påverkan på modellen. Engellau menade att detta antagande tidigare ofta överskattades 
av analytiker. Han tydliggjorde detta med Nokia som exempel under IT-haussen. Då antog 
många analytiker att Nokia hade en oändlig tillväxt som var så hög att Nokia till slut skulle 
vara större än hela världsekonomin. Resonemanget är logiskt. Ett företag som har en högre 
tillväxt än världsekonomin kommer till sist teoretiskt sett att bli lika stort som världseko-
nomin. Detta är givetvis omöjligt. 

5.4.5 Utdelningsandel 
Utdelningsandel 25% 50% 75%
Värde, FKFA 22852 23172 23482
Värde, FKFF 21774 22408 23059
 

Tabellen visar hur företagets värde varierar med antagandet om utbetalningsandel. En låg 
utdelningsandel ger ett marginellt lägre värde och en hög utdelningsandel ger ett marginellt 
högre värde. 

En sänkning i utbetalningsandelen med 25 procentenheter ger en sänkning i FKFA med 
1,4 procent och en sänkning i FKFF med 2,8 procent.  

Ingen av respondenterna nämnde utdelningsandelen som ett viktigt antagande. Bland annat 
utdelningsandelen testades för att verifiera respondenternas uppfattning om vilka de vikti-
gaste antagandena är. Inget av övriga testade antagandena påverkade värdet mer än margi-
nellt. 
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Det kan konstateras att de viktigaste antagandena för kassaflödesmodeller är WACC, ränta 
och tillväxt. Detta har även stärkts av respondenterna. 

5.5 Användbarhet 
Damodaran (2002) redogör för situationer då kassaflödesvärdering stöter på problem och 
modellerna behöver anpassas. Respondenterna klargjorde att det finns situationer då det är 
problematiskt att använda kassaflödesmodeller. Vidare menade Damodaran (2002) och re-
spondenterna att i situationer då kassaflödesvärdering är svårgenomfört, går det ändå att 
genomföra. Modellerna behöver då anpassas enligt både Damodaran (2002) och respon-
denterna.  

Det kan konstateras att kassaflödesmodellerna kan stöta på problem då det bekräftades av 
både Damodaran (2002) och respondenterna. Kassaflödesmodeller går att använda trots 
problemsituationerna så länge de anpassas till situationen.  

Kassaflödesmodeller används ofta. Detta bekräftas av artikeln Modetrender bland modeller 
(1998) och Damodaran (2002) som menar att det är en av de mest använda värderingsme-
toderna. Vidare menar respondenterna att de alla använder kassaflödesmodeller vid alla 
värderingstillfällen. Det kan konstateras att kassaflödesmodeller i allra högsta grad är an-
vändbara då de enligt respondenterna används vid varje värderingstillfälle. 

Enligt respondenterna användes inte kassaflödesmodellerna ensamt utan är en del av helhe-
ten vid värderingen. Beroende på situationen, vägde respondenterna in värdet i helheten 
olika mycket. Isaksson et al. (2002) menar att det är fördelaktigt att använda sig av fler me-
toder än kassaflödesvärdering. Damodaran (2002) och Isaksson et al. (2002) menar att om 
antagandena är gjorda rätt kommer modellerna generera rätt värde och detta anser även 
samtliga respondenter. Respondenterna menade dock att det är så svårt att göra helt kor-
rekta antaganden och därför måste även andra värderingsmetoder genomföras för att få till-
räckligt underlag för ett mer trovärdigt värde. 

Att respondenterna inte använde kassaflödesmodeller ensamt kan indikera på att de inte 
kan lita på att värdet framräknat av kassaflödesmodeller är pålitligt nog.  

Att Dahl och Dahlgren använde sig av kassaflödesmodeller vid alla värderingar är inte för-
vånande då de placerar långsiktigt. Kassaflödesvärdering har ett långt tidsperspektiv. Att 
Idborg och Engellau alltid använde en kassaflödesmodell var däremot mer förvånande då 
deras kunder placerar mer kortsiktigt. Om en investering är kortsiktig kan det ifrågasättas 
hur relevant det är vad som händer om till exempel fem till tio år. Kassaflödesvärdering i 
dessa fall är fortfarande användbart men påverkar kanske inte helhetsbedömningen i dessa 
fall lika mycket.  

Respondenterna menade att eftersom kassaflödesmodellerna är så känsliga för antaganden 
och värdet kan vridas på så mycket är användbarheten begränsad. Vidare menar Damoda-
ran (2002) och Isaksson et al. (2002) att kassaflödesmodellerna är känsliga för antagandena. 
Att användbarheten är begränsad bekräftas av att alternativa värderingsmetoder alltid an-
vänds av respondenterna.  

Det kan konstateras att kassaflödesmodeller är väldigt känsliga för antagandena, alltså vrid-
bara. Att rimliga antaganden kan leda till så orimliga värden är problematiskt. Att ingen av 
respondenterna använder kassaflödesmodellerna ensamt tycks bottna i denna problematik. 
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Kassaflödesmodeller kan konstateras vara riskabla. Vridbarheten begränsar således an-
vändbarheten av kassaflödesmodellerna.  
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6 Slutsats 
I detta avsnitt kommer analysen att sammanställas med slutsatser, som kommer att besvara problemdis-
kussionens frågeställningar. 

Utifrån diskussionen i analysen om i vilken utsträckning kassaflödesmodeller används har 
det framgått att de används vid varje företagsvärdering. Det finns ett flertal kassaflödesmo-
deller att välja bland: Dividend-Discount modellen, Fritt KassaFlöde till Aktieägare model-
len och Fritt KassaFlöde till Företaget modellen. Vår undersökning har visat att det nästan 
uteslutande är Fritt KassaFlöde till Företaget modellen som används. Utifrån diskussionen i 
analysen om kassaflödesmodeller kan slutsatsen dras att Fritt KassaFlöde till Aktieägare 
modellen lika gärna kan användas.  

Det finns tre olika varianter av varje typ av kassaflödesmodell; en med en konstant fas av 
tillväxt, en med två faser av tillväxt och en med tre faser av tillväxt. Slutsatsen kan dras att 
det uteslutande är varianten som hanterar tre faser av tillväxt som används. Orsaken till 
detta är att den är närmst verkligheten. Det är mer troligt att ett företag genomgår tre faser 
av tillväxt istället för en eller två. 

Kassaflödesmodeller bygger på många komplexa antaganden. Av analysen kring vridbarhe-
ten kan slutsatsen dras att antagandena i hög grad påverkar värdet i kassaflödesmodeller, 
det vill säga de är vridbara. 

Av diskussionen i analysen om vilka antaganden som är de viktigaste samt genom tester av 
hur antagandena påverkar värdet i den framtagna modellen kunde slutsatsen dras att de vik-
tigaste antagandena är tillväxten, diskonteringsfaktorn och räntan. Dessa antaganden har 
störst inverkan på det slutliga värdet. En ökning i tillväxtantagandet leder till ett högre före-
tagsvärde. Antas diskonteringsfaktorn öka kommer företagsvärdet att minska. Räntan som 
antagande påverkar i sig inte företagsvärdet i stor utsträckning men andra antaganden på-
verkas i hög grad av räntan. 

Med utgångspunkt i diskussionen om hur vridbarheten påverkar användbarheten kunde 
slutsatsen dras att kassaflödesmodellers vridbarhet begränsar användbarheten. Vridbarhe-
ten gör dem riskabla att använda och de bör inte användas ensamma utan behöver kom-
pletteras med andra värderingsmetoder.  

Trots kassaflödesmodellernas vridbarhet är de användbara, dock främst som ett komple-
ment till övriga värderingsmetoder. Tillsammans skapar de olika värderingsmetoderna en 
helhet där kassaflödesvärdering utgör en del.  

6.1 Förslag till vidare studier 
Kassaflödesvärdering är ett omfattande ämne och vi har endast berört en del av det. Upp-
satsen har bara berört de branschspecifika aspekterna på ytan. Det skulle vara intressant att 
undersöka i detalj hur olika kassaflödesaspekter varierar mellan olika branscher. Uppsatsen 
har tagit upp vikten av branschkunskap i till exempel läkemedelsindustrin. Att vidare un-
dersöka skillnader i kassaflödesvärdering när den appliceras på företag i olika branscher 
skulle vara givande.  

Den fundamentala analysen har behandlats kortfattat då den inte är vad denna uppsats fo-
kuserar på. Den fundamentala analysen är en mycket omfattande och viktig process och en 
fördjupning i hur olika branscher påverkas olika av förändringar skulle vara intressant.  
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Som nämnts i uppsatsen är kassaflödesvärdering en av tre övergripande metoder för värde-
ring och det vore givande att vidare studera de två övriga metoderna, relativvärdering och 
optionsvärdering. Dels skulle kunskapen om de två metoderna i sig vara givande men fram-
förallt skulle helhetsbilden av värdering klarna betydligt. 

De ovan nämnda förslagen till vidare studier fick tyvärr inte plats i uppsatsen då den i så 
fall hade blivit alldeles för omfattande och inte hade kunnat gå på djupet i något ämnesval. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

I vilken utsträckning används kassaflödesmodeller? 

Vilka kassaflödes modeller används mest? 

Hur ser arbetet med kassaflödesmodeller ut? 

Fördelar och nackdelar med:  Dividend-Discount modellen? 

    Fritt Kassaflöde till Aktieägare modellen? 

    Fritt Kassaflöde till Företaget modellen? 

Vilka problem ser ni med kassaflödesvärdering? 

Hur gör ni för att minimera problemen? 

Vilka är de viktigaste antagandena?  

Är kassaflödesmodeller vridbara? 

Hur användbara är kassaflödesmodeller? 

Hur påverkar vridbarheten användbarheten? 

Fundamental analys 

Vilka är de viktigaste informationskällorna? 

Vilka är de viktigaste faktorerna i förhållande till branscher? 

Vad är det viktigaste med fundamental analys? 
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Bilaga 2 
 

Förutsättningar            

Försäljningstillväxt 10%           

Rörelsekostnader/omsättning 80%           

Skuldränta 8%           

Intäktsränta 3%           

Skattesats 28%           

Utdelningsandel 50%           

Anläggningstillgångar/omsättning 35%           

Omsättningstillgångar/omsättning 20%           

Kortfristiga skulder/omsättning 5%           

Avskrivningstakt 5%           

            

Resultaträkningar År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 

Omsättning 5000 5500 6050 6655 7321 8053 8858 9744 10718 11790 12969 

Försäljningskostnader  -4400 -4840 -5324 -5856 -6442 -7086 -7795 -8574 -9432 -10375 

Avskrivningar  -135 -111 -122 -135 -148 -163 -179 -197 -217 -238 

Ränteintäkter            
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Räntekostnader  -56 -70 -86 -103 -122 -143 -166 -192 -220 -251 

Resultat före skatt  908 1029 1123 1227 1340 1466 1603 1755 1921 2105 

Skatt  -254 -288 -314 -343 -375 -410 -449 -491 -538 -589 

Årets resultat  654 741 809 883 965 1055 1154 1263 1383 1515 

Utdelningar  327 370 404 442 483 528 577 632 692 758 

Kvarhållna vinstmedel  327 370 404 442 483 528 577 632 692 758 

            

Balansräkningar År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 

Anskaffningsvärde 3300 2118 2329 2562 2818 3100 3410 3751 4126 4539 4993 

Ack. Avskrivningar 50 185 297 419 553 701 864 1043 1240 1457 1695 

AT, netto 3250 1932 2033 2143 2265 2399 2546 2708 2886 3082 3298 

Övriga omsättningstillgångar 1000 1100 1210 1331 1464 1611 1772 1949 2144 2358 2594 

Kortfristiga placeringar            

Summa tillgångar  3032 3243 3474 3729 4009 4318 4657 5030 5440 5892 

Skulder och eget kapital            

Aktiekapital 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Balanserade vinstmedel 100 1327 1370 1404 1442 1483 1528 1577 1632 1692 1758 

Långfristiga skulder 0 430 570 737 921 1124 1347 1592 1862 2159 2486 

Kortfristiga skulder 250 275 303 333 366 403 443 487 536 589 648 

Summa skulder och eget kapital  3032 3243 3474 3729 4009 4318 4657 5030 5440 5892 
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Beräkningar av kassaflöden            

Nettoresultat  654 741 809 883 965 1055 1154 1263 1383 1515 

Avskrivningar  135 -111 -122 -135 -148 -163 -179 -197 -217 -238 

Ränteintäkter efter skatt  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Räntekostnader efter skatt  41 50 62 74 88 103 120 138 158 181 

Ökning omsättningstillgångar  -100 -110 -121 -133 -146 -161 -177 -195 -214 -236 

Ökning i rörelsens kortfristiga skul-
der  25 28 30 33 37 40 44 49 54 59 

Fritt kassaflöde före investeringar  755 597 657 723 795 875 962 1058 1164 1281 

Investeringar i anläggningstillgångar  1453 11 12 13 14 16 17 19 21 23 

FKFF  2208 608 669 736 809 890 979 1077 1185 1303 

Ökning långfristiga skulder  430 140 168 184 203 223 245 270 297 326 

Ränteintäkter efter skatt  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Räntekostnader efter skatt  -41 -50 -62 -74 -88 -103 -120 -138 -158 -181 

FKFA  2598 697 775 846 924 1010 1105 1209 1323 1449 

            

Kassaflödesvärdering            

Avkastningskrav 7,74%           

Tillväxtantagande efter år 10 3%           
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År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FKFA  2598 697 775 846 924 1010 1105 1209 1323 1449 

Slutvärde           31496 

Summa kassaflöden  2598 697 775 846 924 1010 1105 1209 1323 32945 

Diskonterade kassaflöden  2411 601 620 628 637 646 656 666 677 15632 

FKFA värde 23172           

            

Avkastningskrav 7,24%           

Tillväxtantagande efter år 10 3%           

År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FKFF  2208 608 669 736 809 890 979 1077 1185 1303 

Slutvärde           31634 

Summa kassaflöden  2208 608 669 736 809 890 979 1077 1185 32937 

Diskonterade kassaflöden  2059 529 542 556 571 585 600 616 631 15719 

FKFF värde 22408           

            

            

CAPM 7,74%           

riskfria räntan 3,30%           

marknadsportföljens avkastning 7,00%           



 Bilagor 

 45

betavärde 1,2           

            

WACC 7,24%           

Kostnad för skulder 8%           

Skattesats 28%           

kostnad för eget kapital 7,74%           

räntekostnad 7,80%  riskpremie 4,50%        

räntekostnad kr 56           

marknadsvärde på skulder 708,7752  genomsnittlig bindningstid på skulder, år 3     

marknadsvärde på eget kapital 2327           

 

 


