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Abstract 

The company value can vary depending on what good it can do to different individuals. To 
find a value for a company that is accurate, objective and undoubted is therefore nearly 
impossible. The result from a company valuation is mainly built on assumptions and 
subjective estimates that affect the result, but the company form and purpose also matters to 
the valuation.  
 
The valuation of as well public as private firms is built on the same models and principles, 
although it is associated with greater uncertainty and difficulty to evaluate a private firm. The 
complexity of problems for a private firm is partially the lack of a current market value from 
the stock exchange. It is also associated with greater difficulties to establish the discount rate 
when using a discount model and finding a likely measurement of risk. Difficulties can also 
occur due to the close connection between the company value and its owners.  
 
The aim of this essay is to describe the aspects that affect the valuation of a private staffing 
company and explain how a value can be established in theory. The study includes the 
company Speed Management AB and the essay is based on the following question:  
 

• Which aspects should be considered at a valuation of the private company Speed  

• What estimated value can be achieved for Speed when theory is connected to the 

empirics? 

 
The study is based on different theoretic valuation models to demonstrate the working process 
when a private firm is to be valued. The empiric study is qualitative with three interviews 
from the following respondents; one representative from Speed, one from Ernst & Young and 
two representatives in one interview with Handelsbanken. The selection of respondents is 
based on the fact that the valuation is an assignment from Speed where a neutral valuation is 
asked for, without any existing sale situation or introduction to the stock market. The 
calculations in the empirical chapter apply the theory on to the accounts of Speed where 
assumptions are made and forecasts from Speed are taken into consideration.  
 
The study is therefore based on theory about company valuation which is applied on Speed 
and their calculations. The result is reconnected to the theory and a final answer, 
125 000 000 SEK, is presented which can be held as an objective value for Speed.  
 
Keywords: Business valuation, valuation, Cash flow, WACC, CAPM, beta, Speed 
Management AB, private firms, staffing company, discount rate, growth, risk free rate, market 
risk. 



Sammanfattning 

 

Värdet på ett företag kan variera beroende på vilken nytta det kan anses ha för olika individer. 
Att finna ett värde på ett företag som är fullkomligt sant, objektivt eller obestridligt är därför i 
princip en omöjlighet. Resultatet av en företagsvärdering bygger i stor utsträckning på 
antaganden och subjektiva uppskattningar vilket påverkar bedömningen, men även syftet och 
vilken typ av företag det gäller har betydelse för värderingen. 
 
Värdering av såväl onoterade som noterade företag bygger på samma modeller och principer, 
men det är förknippat med större osäkerhet och svårighet att bedöma ett onoterat företag. 
Problematiken ligger bland annat i att det för onoterade företag saknas löpande 
marknadsvärde från börsen. Dessutom är det förknippat med större svårighet att fastställa 
diskonteringsräntan vid användandet av en diskonteringsmodell och finna ett sannolikt mått 
på risk. Problem kan även uppstå på grund av att onoterade företags värde i många fall har en 
stark koppling till dess ägare. 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka delar som påverkar en värdering av ett onoterat 
tjänsteföretag, för att därefter förklara hur ett teoretiskt förankrat värde kan fastställas. Studien 
omfattar bemanningsföretaget Speed Management AB och uppsatsen grundar sig på följande 
frågeställningar: 
 

• Vilka delar bör beaktas vid en värdering av det onoterade företaget Speed?  

• Vilket värde på Speed kan slutligen uppskattas när teori förankras i empiri? 

 
Studien utgår från olika teoretiska värderingsmodeller för att påvisa arbetsgången när ett 
onoterat företag skall värderas. Den empiriska studien är av kvalitativ art med tre intervjuer 
från följande respondenter; en representant från Speed, en från revisionsbolaget Ernst & 
Young och två i en intervju med Handelsbanken. Valet av respondenter grundas på att 
värderingen utförs på uppdrag av Speed där en neutral värdering efterfrågas utan att det 
föreligger någon försäljningssituation eller börsintroduktion. Beräkningarna i det empiriska 
kapitlet tillämpar teorin på Speeds räkenskaper där olika antaganden görs och Speeds egna 
prognoser beaktas.  
 
Studien utgår därmed från teori om företagsvärdering, vilket appliceras på företaget Speed 
och deras räkenskaper. Resultatet återanknyts till teorin och slutligen presenteras ett svar på 
125 000 000 kr som, i skrivande stund, kan hållas gällande som objektivt värde för Speed. 
 

Nyckelord: Företagsvärdering, värdering, kassaflöde, WACC, CAPM, betavärde, Speed 
Management AB, onoterade företag, bemanningsföretag, diskonteringsränta, tillväxt, riskfri 
ränta, marknadsrisk. 
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1 Inledning 
 

I följande kapitel ges en redogörelse av bakgrunden till uppsatsens ämne och Speed 

Management AB presenteras. Därefter ges en problemdiskussion, vilken kommer att leda till 

uppsatsens slutliga problemformulering. Slutligen klargörs uppsatsens syfte samt vilka 

avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Det finns många olika anledningar till att en företagsanalys utförs i ett bolag. Främst används 
begreppet för att beskriva hur ett företag mår och utvecklas men resultaten kan se olika ut 
beroende på vilka avdelningar inom företaget som tillfrågas eftersom alla delar granskas ur 
olika perspektiv (Carlson, 2000). Många gånger görs företagsanalysen för att ta reda på vilka 
åtgärder som behövs för att föra bolagets utveckling framåt men analysen kan också vara ett 
steg i att sätta ett värde på ett företag (Nilsson et al. 2002). 
 
Köp och försäljning av företag är vanligt förekommande situationer där en värdering utförs 
men det finns även en mängd andra förhållanden där det uppkommer behov av att värdera ett 
företag. Exempelvis kan det röra sig om ett planerat samgående mellan företag, utvärdering 
och analys av företagets strategi, börsintroduktion, management buyout, kreditgivning och så 
vidare. (Nilsson et al. 2002) Det är alltså inte bara vid försäljning och förvärv som det är 
aktuellt med en företagsvärdering utan det är något som de flesta intressenter i ett företag kan 
vara angelägna om att utföra. Ett exempel kan vara den verkställande ledningen som behöver 
veta företagets värde för att kunna utvärdera hur alternativa strategier kan komma att påverka 
det faktiska värdet på företaget. Ett annat är kreditgivare som behöver känna till värdet på ett 
företag för att kunna bedöma risker om de överväger att låna ut pengar till företaget. (Ibid.) 
 
Föra att kunna behandla modeller och tekniker som finns för att värdera ett företag är det 
viktigt att belysa begreppet värde. Värdet på en tillgång upplevs olika för olika personer, det 
som är värdefullt för en person kan vara helt värdelöst för någon annan. Det handlar därför 
om vilken nytta en person eller ett företag kan ha av en tillgång. Därigenom kan antas att det 
inte finns en enskild företagsvärdering som är helt obestridlig eller ger ett exakt svar på vad 
ett företag är värt. Värdet påverkas dessutom av syftet med värderingen och vad det är för 
slags företag som skall värderas. Detta är faktorer som påverkar val av metod och teknik när 
en värdering skall utföras. (Nilsson et al. 2002) 
 
I regel är det förknippat med större svårigheter att värdera ett onoterat bolag än ett noterat. En 
anledning till det är att det saknas standardiserade tekniker för att uppskatta riskparametrar 
som exempelvis betavärdet. (Damodaran 2002) Ett annat problem är att det inte finns något 
etablerat marknadspris att utgå från för ett onoterat bolag. För noterade företag kan aktiernas 
börsvärde ge en indikation på företagets värde och även om det inte återspeglar ett rättvisande 
värde, med tanke på att alla aspekter inte beaktas, kan en intresserad köpare med blotta ögat 
avgöra marknadsvärdet för en aktie. På så sätt går det också att göra en grov bedömning av 
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vad hela företaget är värt men den möjligheten finns inte för onoterade bolag. Dessutom är 
risken högre vid förvärv av ett onoterat bolag än vid ett noterat. Det beror på att ett onoterat 
bolag inte kan säljas lika snabbt som aktier, delar av ett företag, och utgör därför en högre 
likviditetsrisk. Valet av värderingsmodell blir därför ännu viktigare då det inte finns några 
riktlinjer såsom aktiekurser att följa. (Nilsson et al. 2002) 
 

1.2 Speed Management AB 
 
Företaget Speed Management AB grundades i december 2004 av Daniel Johansson och Jarl 
Ternander. Företaget är ett tjänsteföretag som verkar inom produktions- och 
bemanningsbranschen. Speed erbjuder sina kunder tjänster som rekrytering, uthyrning av 
personal, produktionsstöd vid beläggningstoppar samt företags- och personalutveckling. I 
figur 1 tydliggörs företagets uppbyggnad men det finns en ny del som inte syns på bilden 
vilket är en verksamhetsgren med utbildningar som Speed numer tillhandahåller såväl internt 
som till sina kunder.  
 

 
Figur 1 Företaget Speeds konstruktion 

(Speed, 2009) 

 
Företaget är beläget i Borås och Halmstad. Speed i Halmstad erbjuder akademisk arbetskraft 
och tillhandahåller tjänster som studentbemanning, rekrytering och akademiskt 
kompetensstöd. I Borås är verksamheten bredare och här erbjuds även produktionstjänster 
som är flexibelt utformade och inriktade på elektronik. Tillverkningen bedrivs i egna lokaler 
och utnyttjas av kunder vid såväl beläggningstoppar som vid mer långsiktig produktion. Den 
nya verksamhetsgrenen tillhandahåller löd- och truckutbildningar och Logistics erbjuder 
lagerhållning samt logistik. Med den något unika uppbyggnaden ges möjligheter att erbjuda 
kunden helhetslösningar och inte bara hjälp med bemanning och rekrytering. Kunderna 
erbjuds därför stöd i hela produktionskedjan, allt ifrån utbildning och bemanning till 
produktion samt lager och logistik. (Speed, 2009) 
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1.3 Problemdiskussion 
 
Att veta värdet av en tillgång och vad som fastställt detta värde är en förutsättning för att 
kunna göra intelligenta och rationella beslut, vilka skall ligga till grund för exempelvis 
investeringar och företagsstrategier. (Damodaran, 2002) Inom värderingsteorin finns en 
allmänt accepterad definition, vilken säger att ett företags värde utgörs av nuvärdet av de 
framtida betalningsflöden de förväntas generera. Problemet däremot är att avgöra vilka 
betalningsflöden som bör användas och utifrån det fatta beslut om lämplig 
diskonteringsmodell. (Nilsson et al. 2002) 
 
När ett onoterat bolag som Speed skall värderas dyker det upp frågetecken som inte existerar i 
samma utsträckning då ett noterat företag skall värderas (Damodaran, 2002). En försvårande 
omständighet är att det för onoterade företag inte existerar en indikator på dess värde såsom 
aktiernas börsvärde för noterade företag (Nilsson et al. 2002). Det största problemet med att 
värdera ett onoterat bolag är att finna ett sannolikt mått för risk vilket skall användas vid 
beräkningen av diskonteringsräntan. Priset för risk härstammar från att historiska priser 
analyseras. För noterade bolag sker detta genom att aktiernas historiska börsvärde analyseras 
men eftersom denna möjlighet inte finns för ett onoterat företag försvårar det beräkningen av 
risken och därmed även diskonteringsräntan. (Damodaran, 2002) 
 
Det finns även en mängd olika värderingsmetoder som alla kan ge olika svar på vad ett 
företag är värt. Vilket perspektiv värderingen utgår ifrån spelar därför roll eftersom det kan 
avgöra hur och vilka egenskaper en tillgång värderas utifrån. Även val av värderingsmodell 
påverkas av vilket perspektiv värderingen utgår från och det påverkar det slutliga resultatet. 
(Nilsson et al. 2002) Ett företag som inte har så mycket materiella tillgångar kan vara svårt att 
värdera eftersom balansräkningen inte ger någon fingervisning om hur mycket substans 
bolaget har. Ett onoterat bolag kan, som tidigare nämnts, också vara mer osäkert att värdera 
eftersom det inte har något löpande marknadsvärde från börsen. (Ibid.) Speed är därför ett 
intressant företag ur värderingssynpunkt eftersom de har få materiella anläggningstillgångar, 
är onoterade och säljer tjänster som främsta inkomstkälla (Businessinfo, 2009).  
 
Frågan som uppkommer då ett företag som Speed skall värderas är om det finns en färdig 
värderingsmodell som ger ett rättvist värde på företaget. I annat fall kanske det krävs en 
kombination av olika teoretiska modeller i samspråk med praktisk värdering, den så kallade 
”mellan tummen och pekfingret” metoden.  
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1.4 Problemformulering 
 
Speeds ägare vill värdera företaget för att få ett teoretiskt förankrat värde på bolaget utan 
hänsyn tagen till en försäljningssituation eftersom en sådan inte föreligger. Uppsatsen skall 
därför försöka ge svar på vilka olika delar som är av störst intresse vid en värdering av 
företaget och vilka teoretiska modeller som ger mest rättvisande värde. Frågeställningen 
uppsatsen grundar sig på lyder därför enligt följande: 
 

• Vilka delar bör beaktas vid en värdering av det onoterade företaget Speed? 

• Vilket värde på Speed kan slutligen uppskattas när teori förankras i empiri? 

 

1.5 Syfte 
 
Syftet är att beskriva vilka delar som kan påverka en värdering av ett onoterat 
bemanningsföretag för att därefter förklara hur ett teoretiskt förankrat värde kan fastställas. 
 

1.6 Avgränsning 
 
Studien omfattar problematiken kring att värdera onoterade tjänsteföretag. Som ett belysande 
exempel används ett bemanningsföretag i Borås. Flera olika värderingsmodeller används i 
studien men värdering av humankapital, beaktande av omvärldsfaktorer och granskning av 
företagets due diligence behandlas inte. 
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1.7 Disposition 
 
Metod Kapitlet presenterar de metodologiska ställningstaganden som ligger 

till grund för värderingen och hur det kan påverka studiens rimlighet 

och trovärdighet.  

 

Teoretisk referensram Den teoretiska referensramen presenterar olika modeller och dess 

beståndsdelar som används vid utförandet av en företagsvärdering.  

 

Empiri Det empiriska kapitlet redogör för intervjuer med Handelsbanken, 

Ernst & Young och Speed. Därefter tillämpas tidigare presenterad 

teori på företaget Speeds räkenskaper. 

 

Analys En koppling mellan den teoretiska referensramen och det empiriska 

kapitlet presenteras vilket ligger till grund för kommande slutsats. 

 

Slutsats Slutsatsen utgörs av ett värde på företaget Speed som kan anses 

trovärdigt i förhållande till studiens avgränsning och förutsättningar 

från tidigare kapitel. 

 

Avslutande diskussion Det avslutande kapitlet diskuterar huruvida studien påverkats av vald 

metod och avgränsning. Dessutom presenteras förslag på vidare 

forskning inom ämnet företagsvärdering. 
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2 Metod 
Kapitel två presenterar de metodologiska ställningstaganden som ligger till grund för 

företagsvärderingen. Vidare beskrivs hur teori och empiri samlats och hur tillvägagångssättet 

kan ha påverkat slutsatsens rimlighet och trovärdighet.  

 

2.1 Metodologiska ställningstaganden 
 
Det metodologiska förhållningssättet för uppsatsprocessen är positivistiskt eftersom 
kunskapsuppfattningen grundar sig på vad vi kan se i verkligheten1. Positivismen grundar sig 
på naturvetenskapen och utgår från empirin vilket motsvaras av företagskontakten med Speed. 
Verifierbarhetstesen säger oss därmed att en vetenskaplig sats endast är giltig om den kan 
verifieras i empirin. (Wallén, 1996) Att tolka är den huvudsakliga forskningsmetoden inom 
hermeneutiken och det antas vara icke mätbara områden som undersöks (Hartman, 2001). Det 
gör att denna metod inte lämpar sig på studien eftersom det är ett värde som eftersöks.  
 
Problemdiskussionen antyder att det skulle kunna finnas ett subjektivistiskt synsätt på vad ett 
värde är beroende på betraktaren. Men när ett teoretiskt förankrat värde eftersöks krävs, enligt 
oss, ett objektvisitiskt synsätt. Studien söker ett giltigt, rättvisande värde som kan förankras i 
teorin vilket gör att det måste finnas i verkligheten2.  
 
Slutledningsmetoden för studien pendlar mellan en logisk slutledning, där förnuftet spelar roll 
och en erfarenhetsbaserad slutledning, där de empiriska undersökningarna spelar stor roll i 
slutsatsen3. Den abduktiva slutledningen låter oss därmed lägga fram ett teoretiskt värde med 
vetskapen att det inte behöver vara absolut rätt. Värdet kan sedan testas i empirin för att 
fastställas, förkastas eller återanknyta till teorin med en nytt antagande utan att ha fastställt en 
sanning. Forskningsansatsen går således från framtagen teori till empiri för att sedan 
återkoppla till teorin igen (Johannessen & Tufte, 2002). Studien utgår därför ifrån teori om 
företagsvärdering vilket sedan appliceras på företaget Speed och deras räkenskaper. Därefter 
återanknyts resultatet till teorin för att finna ett svar som kan bli gällande som objektivt värde 
för det studerade företaget.  
 
Eftersom studien genomförs på uppdrag av företaget Speed och det empiriska materialet 
främst hämtas därifrån utgår även perspektivet från Speed. Det innebär att det sökta värdet 
inte påverkas av en försäljningssituation vilket annars kan betyda att tillgångar värderas olika 
beroende på om perspektivet utgår från en köpare som vill få ner priset eller en säljare som 
strävar efter motsatt effekt (Nilsson et al. 2002). 

                                                 

1 Utdelat material på föreläsning, 2008-01-28, Forskningsmetodologi, Bassim Makhloufi. 

2 Ibid. 

3 Ibid. 
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2.2 Datainsamlingsmetod 
 
För att lägga en bra grund till det teoretiska kapitlet om företagsvärdering har sekundärdata 
(Andersen, 1998) samlats genom litteratursökning på Borås stadsbibliotek, Göteborgs 
Universitets bibliotek, Högskolan i Borås bibliotek samt på webbsidor och databaserna 
ScienceDirect, Business Source Premiere och Affärsdatabasen. Följande sökord har främst 
använts; Business valuation, asset valuation, net asset valuation, corporate valuation, valuing 
private firms, WACC och CAPM.  
 
Data som samlas av forskarna själva kallas primärdata (Andersen, 1998) och utgörs i 
rapporten av flera intervjuer med Jesper Andersson på Speed och en intervju med två 
banktjänstemän och en intervju med en revisor.  
 

2.3 Metod för insamling av empiriskt material 
 
När något okänt skall studeras kan en kvalitativ metod vara fördelaktigt att använda eftersom 
förståelsen då är viktigare än förklarandet (Johannessen & Tufte, 2003). Att synliggöra hur en 
viss grupp människor uppfattar verkligheten genom en kvantitativ undersökning är därför inte 
intressant för studien då ett neutralt och teoretisk förankrat värde eftersöks (Hartman, 2001). 
Frågetekniken som därmed används i den kvalitativa undersökningen är delvis strukturerad 
men utan svarskategorier för att styra samtalet så lite som möjligt (Andersen, 1998). Den 
delvis strukturerade intervjun används vanligtvis när det finns en viss teoretisk och empirisk 
kunskap om ämnet vilket är fallet vid tidpunkten för intervjuerna och då framförallt med 
Handelsbanken och Ernst and Young. Intervjuerna kommer därför att följa en utarbetad 
frågeguide och spelas in digitalt för att senare omskrivas i uppsatsens empiriska del. (Ibid.) 
 
Eftersom syftet med intervjuerna är att ge en djupare förklaring till Speeds räkenskaper och de 
samband som finns till de teoretiska modellerna är kravet på representativitet underordnat 
andra krav. Ett klusterurval har därför används för att få fram perspektiv som kan vara av 
intresse för studien. (Andersen, 1998) Således intervjuas en representant från Speed, en från 
revisionsbolaget Ernst & Young och två från Handelsbanken i en intervju. Anledningen till att 
dessa representanter är utvalda är att värderingen görs på uppdrag av Speed där en neutral 
värdering efterfrågas då det inte föreligger en försäljningssituation eller börsintroduktion. 
Med de grundförutsättningarna för värderingen är det även önskvärt med ett bank- och 
revisionsperspektiv. Handelsbanken har valts som representant då de anses vara en erkänd 
affärsbank och urvalet av respondent från dem baseras på den som, enligt dem, är mest 
lämplig att representera Handelsbanken. Deras val är en person som arbetar på Stockholms 
Capitalmarket, avdelningen för företagstjänst och en regionsansvarig. Ernst & Young har 
kontaktats på rekommendation av Speed eftersom de är insatta i Speeds företagsform och 
deras specifika bransch. På så vis syftar intervjuerna till att ge olika perspektiv på vilken 
diskonteringsränta, kreditvärdighet och därmed risk som bör beaktas vid kommande 
beräkningar. 
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2.4 Analys och tolkning av empiriskt material 
 
Den kvalitativa analysen kännetecknas av tolkning där allt insamlat material sammansätts för 
att bilda en helhet och därmed skapar en betydelse för det som undersökts (Johannessen & 
Tufte, 2003).  
 
Vid beräkningar i det empiriska kapitlet, som ligger till grund för analysen, görs vissa 
antaganden gällande risk. Eftersom Speed inte är börsnoterat används det genomsnittliga 
betavärdet, hämtat från Avanza (2009), för två jämförbara börsnoterade bemanningsföretag, 
Uniflex och Poolia och värdet den 22 april 2009 räknades fram enligt följande: 
(0,74+1,28)/2=1,010. Även vid användandet av P/E-tal har ett genomsnitt av Uniflex och 
Poolias P/E-tal använts, vilket baseras på deras värden den 29 april 2009 och räknades fram 
enligt följande: (6,97+8,53)/2=7,75 (Avanza, 2009). På Speeds begäran används även en ränta 
på lånat kapital på sex procent eftersom detta anses mest rättvisande. Den riskfria ränta som 
används baseras på statsobligationer (finansportalen, 2009) och marknadsrisken utgår ifrån 
revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers neutrala undersökning om riskpremiens 
storlek (ÖhrlingsPriceWaterhouseCooper, 2009). 
 

2.5 Metodens begränsningar 
 
Uppdraget för rapporten är att utifrån teoretiska modeller fastställa ett värde på företaget 
Speed men för att åstadkomma en hög validitet på studien kommer även ett bank- och 
revisionsperspektiv lyftas fram i de empiriska undersökningarna. Validitetsbegreppet 
innehåller även begreppen giltighet och relevans. En studies giltighet är hög om det teoretiska 
och empiriska materialet överensstämmer vilket kan säkerställas genom att behandla flera 
olika perspektiv på det emiriska materialet, Speeds räkenskaper. Genom att avgränsa studien 
till att bara gälla Speed som är ett bemanningsföretag med få materiella anläggningstillgångar 
ökar relevansen för problemformuleringen (Andersen, 1998). Vid en kvalitativ studie är 
trovärdighet mycket viktigt att eftersträva vilket enligt Patel och Tebelius (1987) handlar om 
att den samlade informationen presenteras på ett ärligt sätt vilket därför prioriteras genom hela 
processen.  
 
Reliabiliteten för studien avgörs av den grad resultaten från en värderingsmodell påverkas av 
tillfälligheter (Johannessen & Tufte 2003). För att säkerställa en hög reliabilitet används 
därför flera olika teoretiska modeller för att finna ett värde på det studerade företaget. På så 
sätt kan tillfälligheterna som kan tänkas påverka resultatet upptäckas och beaktas inför 
fastställandet av det slutgiltiga värdet. (Ibid.) Studiens rimlighet beror, enligt Christensen et 
al. (2001), på graden av samstämmighet med en likvärdig studie som är snarlikt utförd. 
Rimligheten för värderingen av Speed kan därför bli svår att mäta eftersom det inte går att 
upprepa resultatet från de kvalitativa intervjuerna som bygger på interaktion mellan 
människor. Dessutom baseras uträkningarna på antaganden från dessa intervjuer vilket gör att 
rimligheten för det framräknade värdet endast kan avgöras genom en jämförelse mellan olika 
värderingsmodeller i samma studie.  
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2.6 Utvalda aktörer till studien 
 
Grunden till det empiriska materialet är hämtat från företaget Speed, dess räkenskaper och 
intervjuer med en representant från dem, Jesper Andersson. För att erhålla ett vidare 
perspektiv intervjuas två representanter, Jonas Håkansson och Anders Persson, från 
Handelsbanken Capitalmarket i Stockholm och Malmö, avdelningen för företagstjänst och en 
representant från revisionsföretaget Ernst and Young, Thomas Andersson.  
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3 Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen behandlar tillvägagångssättet vid värdering av onoterade 

företag. Kapitlet inleds med en redogörelse av värdebegreppet, vilket övergår till en 

diskussion om värdering av onoterade företag. Därefter följer en genomgång av 

diskonteringsränta återföljt av en beskrivning av olika modeller för värdering av företag.  

 

3.1 Värdebegreppet 
 
Värdet på en tillgång kan variera beroende på vilken nytta den kan anses ha för olika 
individer. En tillgång som inte är av värde för en person kan vara ytterst värdefull för en 
annan. Detsamma gäller med värdet på ett företag eftersom företaget kan ha olika nytta för 
olika individer. Värdet beror därav till stor del på vilket syftet är med företaget. (Nilsson et al. 
2002) 
 
Det är därför i princip en omöjlighet att nå ett värde på ett företag som är fullkomligt sant 
eller objektivt. Därmed finns det inte heller några företagsvärderingar som kan ge ett svar som 
är exakt, obestridligt eller korrekt på vad företaget eller aktien är värd. Det värde som 
framkommer efter en företagsvärdering är mer ett resultat av en subjektiv uppskattning av 
företagets värde som bygger den analys värderaren gör, där dennes erfarenheter och kunskap 
ligger till grund. Företagets värde påverkas även av syftet med en värdering samt vad det är 
för typ av företag som skall värderas. (Nilsson et al. 2002) 
 
Figur 2 åskådliggör hur värdet kan variera beroende på vilket perspektiv värderingen utgår 
ifrån och är det som kallas förhandlingsutrymme i figuren nedan. Säljaren vill nå ett så högt 
värde som möjligt och köparen strävar efter ett så lågt som möjligt. När målet är en neutral 
värdering är strävan att hamna någonstans i mitten.  

Förhandlingsutrymme

Köparens kritiska värde (maxpris)

Säljarens kritiska värde (minimipris)

 
Figur 2 Förhandlingsutrymmet vid en överlåtelse. 

Återskapad illustration. (Nilsson et al. 2002 s.373”Företagsvärdering”) 
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Det finns ett antal olika vetenskapligt förankrade värderingsmodeller att utgå från vid 
utförande av en företagsvärdering. Modellerna bygger emellertid i stor utsträckning på 
antaganden som värderaren själv måste behandla. (Nilsson et al. 2002). De modeller som 
finns att utgå från vid företagsvärdering kan sägas ha två olika utgångslägen: antingen görs 
värderingen utifrån framtida avkastning eller utifrån värdet på tillgångar och skulder. Dessa 
två huvudmetoder benämns avkastningsvärdering respektive substansvärdering (Lundén & 
Ohlsson, 2003). 
 

3.2 Värdering av onoterade företag 
 
Onoterade företag är den företagsgrupp som inte har värdepapper noterade vid svensk eller 
annan utländsk börs, där de är tillgängliga för allmän handel (skatteverket, 2009) 
 
Onoterade företag representerar en stor företagargrupp, alltifrån de minsta familje- och 
enmansföretagen till företag som är så stora att de konkurrerar med de största noterade 
företagen. Principerna för att värdera ett onoterat företag är desamma som för att värdera ett 
noterat företag. Det finns dock ett flertal problem att ta hänsyn till då det gäller att värdera 
onoterade företag som är unikt för dessa. Ett problem är att tillgänglig information för 
värdering ofta är mer begränsad vad det gäller historisk information och även hur grundlig 
den är. Exempelvis saknas standardiserade tekniker för att uppskatta riskparametrar såsom 
betavärdet och marknadspriser för eget kapital. Värdet av ett onoterat företag är det framtida 
värdet av förväntat kassaflöde, vilket har diskonterats med en lämplig diskonteringsränta. 
Eftersom själva värderingsmodellerna inte skiljer sig åt om det är ett noterat eller onoterat 
företag som skall värderas visar sig skillnaderna just i hur uppskattningarna görs av de olika 
delarna i den diskonterade kassaflödesmodellen. (Damodaran, 2002) 
 
Enligt Lippitt och Mastracchio (1993) finns en mängd olika värderingsmodeller att använda 
då värdering av ett onoterat företag skall göras. De menar dock att det sällan är den modell 
som förespråkas i litteraturen som verkligen används. I litteraturen betonas ofta vikten av 
diskonterad kassaflödesvärdering vilken anses vara den modell som ger de mest tillförlitliga 
resultatet. Det är däremot vanligt att modeller som bygger på historiska resultat, såsom 
substansvärdering, används när onoterade företag skall värderas. En anledning till att 
substansvärdering används trots att kassaflödesmodellen rekommenderas i litteraturen är att 
kassaflödesmodellen är mer komplex att använda eftersom den innebär mer uträkningar. 
Modellen kan även anses mindre pålitlig på grund av prognosernas spekulativa karaktär. 
Användningen av värderingsmodeller som bygger på historiska värden minskar däremot inte 
heller osäkerheten om framtiden. (Lippitt och Mastracchio, 1993)  
 
Investering i ett onoterat bolag innebär i regel ett högre risktagande än vad en investering i ett 
noterat bolag gör. Anledningen till det är att onoterade aktier inte är lika likvida som noterade 
eftersom de inte kan säljas lika snabbt och enkelt som noterade. Vid värdering av ett onoterat 
bolag finns det ingen möjlighet att bestämma ett objektivt värde eftersom det inte finns någon 
referenspunkt i form av ett noterat marknadspris. Värderaren uppskattar i stället företagets 
värde utifrån subjektiva antaganden och med hjälp av vedertagna modeller och metoder 
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(Nilsson et al 2002) För att värdera ett onoterat bolag anser Damodaran (2002) att de 
prognoser som görs skall baseras på framtida inkomster. Det finns dock vissa svårigheter med 
att mäta tillväxten och därmed prognostisera framtida inkomster i ett onoterat bolag. En 
företagsledare kan utföra många olika tjänster för företaget såsom administration, ekonomi, 
försäljning och inköp. För att få fram en rättvisande bild av den verkliga inkomstökningen i 
företaget bör därför detta beaktas genom att beräkna vad det kostat om någon utomstående 
utfört arbetsuppgifterna. (Damodaran, 2002) 
 
När onoterade företag skall värderas är det viktigt att ha i åtanken att onoterade företags värde 
har en starkare koppling till ägaren än vad ett noterat företag har. De relationer företaget har 
med kunder och med det lokala näringslivet bygger i många fall på personliga relationer 
mellan företagets ägare och kunden. Av den anledningen är det ingen självklarhet att dessa 
relationer som är en stor del av företagets värdeskapande är något som faktiskt stannar i 
företaget med en ny ägare. (Nilsson et al. 2003) Även Scott m.fl. (1992) menar att kunders 
lojalitet många gånger är knuten till en person och inte till själva företaget och därmed 
riskerar att försvinna vid en försäljning (Scott, 1992).  
 
Ett noterat bolag visar enligt Scott m.fl. (1992) sitt värdeskapande genom den redovisade 
vinsten och det är genom vinsten företaget visar sin prestation. Det är dessutom vanligt att 
ledningen i publika företag får kompensation för sitt arbete baserat på redovisat resultat. För 
ett onoterat bolag är situationen vanligtvis annorlunda. Företagsledare och ägare är ofta 
samma person vilket även gör att deras ekonomier är nära sammankopplade. Det leder till en 
strävan om att påvisa en låg beskattningsbar vinst och ta ut överskottet i lön istället för att 
driva upp det redovisade resultatet likt noterade bolag. Därför är vinsten ett sämre mått på 
företagets prestation i ett onoterat bolag än vad den är i ett publikt bolag. Modeller baserade 
på utdelning är därmed inte heller de lämpligaste att använda vid värdering av onoterade 
företag. (Scott & Robert, 1992) Av liknande anledningar menar Rijken m.fl. (1999) att 
onoterade bolag ofta värderas lägre än vad likvärdiga noterade bolag skulle göra. 
 

3.3 Beräkning av diskonteringsräntan 
 
Diskonteringsräntan, eller kalkylräntan, är den räntesats som talar om vilket avkastningskrav 
investerare har på det investerade kapitalet, vilken är förknippad med den risk investeraren 
tar. Ett företag byggs upp av kapital från såväl investerare som kreditgivare. Båda grupper 
förväntar sig att deras investeringar skall ge avkastning. Det är alltså detta som kallas 
diskonteringsränta, eller kostnad för eget kapital och skulder. (Damodaran, 2002) 
 
Innan diskonteringsräntan diskuteras ytterligare ges en förståelse för begreppet risk. För de 
allra flesta är risk förknippat med att något oönskat, att en förändring med negativ effekt skall 
inträffa. Men då det kommer till ett finansiellt perspektiv är definitionen för risk både 
annorlunda och vidare. I den finansiella världen hänvisar ordet risk till möjligheten till 
avkastning på en investering som skiljer sig från den avkastning som förväntas komma med 
investeringen. Kärnan i den finansiella definitionen kan härledas till den kinesiska symbolen 
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för begreppet risk. Denna är sammansatt av två symboler där den ena betecknar fara och den 
andra står för möjlighet. (Damodaran, 2002) 
 

 

Figur 3 Kinesiska tecken  

Återskapad illustration. (Damodaran et al. 2002 s.61”Investment valuation”) 

 
Symbolerna illustrerar tydligt de alternativ varje investerare har att välja mellan, det vill säga 
högre utdelning som är förknippat med möjligheterna och den högre risken som är en 
konsekvens av faran. Det handlar alltså om att finna en modell för att beräkna förhållandet 
mellan fara (risk) och möjlighet (förväntad avkastning) på en investering. Inom finansiell teori 
är utgångspunkten att investerare vill reducera eller undvika risk, men strävan är inte att alla 
risker skall elimineras utan att finna de investeringar som ger högst avkastning vid den 
risknivå investeraren önskar ligga på. En investerare som köper en tillgång förväntar sig en 
viss avkastning under en tidsperiod då denne innehar tillgången. Den verkliga avkastningen 
under perioden skiljer sig många gånger från den förväntade avkastningen och det är denna 
differens som är en källa till risk. (Damodaran, 2002) 
 
Storleken på diskonteringsräntan är beroende av den kompensation som aktieägare och 
långivare kräver av företaget för att acceptera den risk som är förknippad med att investera i 
det. Diskonteringsräntan varierar därför på samma vis som avkastningskravet från långivare 
och aktieägare. Det innebär alltså att ett ökat avkastningskrav om allt annat är lika leder till att 
förtegets värde blir lägre. Avkastningskravet består av följande två komponenter: 
 

1. Den riskfria räntan 
2. Riskpremien  

(Nilsson et al. 2002) 
  

När en investerare, långivare eller aktieägare, satsar pengar i ett företag kräver denne 
kompensation för såväl uppskjuten konsumtion som den risk det innebär att investera i 
företaget. Kompensation för uppskjuten konsumtion talar om att pengar har ett tidsvärde, 
vilket innebär att en krona som är tillgänglig för konsumtion idag har ett högre värde än en 
krona i framtiden. Det är den riskfria avkastningen i diskonteringsräntan som står för den 
uppskjutna konsumtionen. Om alla investeringar var helt riskfria skulle denna ersättning vara 
tillräcklig för alla sorter av investeringar, naturligtvis är det inte fallet. Det är anledningen till 
att riskpremien tillkommer, den ersättning en investerare kräver för risken att värdet på den 
framtida avkastningen blir lägre än förväntat eller helt uteblir. (Nilsson et al. 2002) 
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För de båda grupperna av investerare (långivare och aktieägare) vilka ställer kapital till 
förfogande för företaget är den riskfria avkastningen lika. Men vad det gäller riskpremien är 
den högre för aktieägarna eftersom det är förknippat med högre risk för dem att investera än 
för långivare. Detta beror på att långivare har högre säkerhet i form av räntor som betalas ut 
oavsett om företaget går bra eller inte, medan aktieägarna riskerar att utdelningen helt uteblir. 
Långivare tar även en lägre risk om ett företag skulle gå i konkurs, eftersom de genom bättre 
säkerhet och förmånsrätt har lättare att få tillbaka det satsade kapitalet. I de fall där ett företag 
går i konkurs är det i regel aktieägarna som står sist i kön för att bli ersatta. Detta visar tydligt 
att långivares risk i att investera i ett företag är mindre än aktieägarnas och därför skall de ha 
ett lägre avkastningskrav än dessa. (Nilsson et al. 2002) 
 
Diskonteringsräntan har stor betydelse då betalningsströmmarna skall nuvärdesberäknas och 
även små fel vid beräkningen av diskonteringsräntan kan därför få stora konsekvenser. Vid 
användandet av en diskonteringsmodell är därför just fastställandet av diskonteringsräntan ett 
kritiskt moment. (Nilsson et al. 2002) Valet av vilken diskonteringsränta som skall användas 
styrs av huruvida värderingen skall omfatta endast det egna kapitalet (direkt värdering) eller 
om det är företaget i sin helhet som skall värderas (indirekt värdering). (Damodoran, 2002) 
 
Valet av diskonteringsränta tydliggörs genom de diskonteringsmodeller som behandlas i 
uppsatsen, vilka är värderingsmodell baserad på företagets utdelningar och värderingsmodell 
baserad på företagets kassaflöde. Vid användandet av utdelningsmodellen är det 
betalningsströmmar som kommer aktieägarna till godo i form av utdelningar som diskonteras 
(kassaflöde till aktieägarna). När denna modell ligger till grund för värderingen är det 
kostnaden av det egna kapitalet som används som diskonteringsränta, med andra ord 
aktieägarnas avkastningskrav. Beräkning av avkastningskravet görs med hjälp av CAPM 
(Capital Asset Pricing Model) vilket beskrivs närmre i senare kapitel. (Damodaran, 2002) 
 
I fall där den kassaflödesbaserade värderingsmodellen används är det företagets samtliga 
betalningsströmmar som diskonteras (kassaflöde till företaget) och företaget i sin helhet som 
värderas. Det är alltså kostnaden för det egna kapitalet som används och diskonteras, med 
andra ord både aktieägarnas och kreditgivares avkastningskrav. Metoden för att beräkna 
avkastningskravet kallas WACC (Weighted Average Cost of Capital), vilket är detsamma 
som den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden. (Damodaran, 2002) WACC beskrivs mer i 
detalj i kommande kapitel.  
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3.4 CAPM 
 
Det finns ett flertal risk- och avkastningsmodeller för att beräkna och uppskatta 
avkastningskravet för ett företag. Den mest kända modellen, som har används under längst tid 
och som fortfarande är den modell som används mest vid analyser, är CAPM (Capital Asset 
Pricing Model). Denna modell används för att beräkna kostnaden för det egna kapitalet, eller 
med andra ord avkastningskravet från aktieägarna. (Damodaran, 2002) CAPM är en teoretisk 
modell som förklarar hur finansiella tillgångar prissätts i jämvikt, det vill säga då utbud och 
efterfrågan är desamma. Enligt modellen finns det ett linjärt samband mellan den förväntade 
avkastningen och risken med investeringen. I figuren nedan tydliggörs att ju högre risk det är 
att investera i företaget ju högre avkastning förväntar sig en investerare. (Nilsson et al. 2002) 

Risk (ß)

Förväntad 
avkastning

Aktiemarknadslinjen

rm

rf

1,0  
Figur 4 Aktiemarknadslinjen 

 (Nilsson et al sid. 228, 2002”Företagsvärdering”) 

 
Det linjära förhållande som visas i diagrammet ovan kan uttryckas enligt CAPM med följande 
formel: 
 
E(r)=rf +β(rm – rf) 
 
E(r) = förväntad avkastning 
β = betavärdet 
rf = den riskfria räntan 
rm = marknadsportföljens avkastning 
 
Parentesen (rm – rf) står för den riskpremie en investerare vill ha som extra kompensation i 
avkastning för att investera i en riskfylld tillgång. För att beräkna CAPM (avkastningskravet) 
krävs tillgång till följande tre faktorer: 
 

1. Den för närvarande riskfria räntan.  

2. Den förväntade avkastningen på marknadsportföljen. 

3. Betavärdet för aktien.  
(Nilsson et al. 2002) 
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3.4.1 Betavärdet 
 
När avkastningskravet skall beräknas för företag som är börsnoterade är det vanligast att 
risken bedöms utifrån den risk det innebär för den genomsnittlige investeraren att investera i 
företaget. Vid ett antagande att dessa utgörs av en grupp representativa och väl varierade 
investerare, kan risken definieras som ett risktillägg på en väl diversifierad placeringsportfölj 
eller marknadsrisk. Det är betavärdet i CAPM- modellen som bestämmer storleken på denna 
risk och vanligtvis bygger dessa beräkningar på användandet av historiska aktiepriser. 
(Damodaran 2002) Som tydliggörs av diagrammet ovan anger betavärdet hur ett företags 
avkastning varierar i relation till marknadsportföljens avkastning (Nilsson et al. 2002) 
 
Avsaknaden av historisk prisinformation för onoterade företag och den lilla möjlighet de 
flesta ägare till onoterade företag har att vara diversifierade skapar stora problem när 
betavärdet skall beräknas och användas för dessa företag. Ett vanligt sätt att beräkna ett 
onoterat företags betavärde har därför blivit att använda ett genomsnitt av betavärde för 
liknande företag som är börsnoterade. Detta betavärde justeras sedan i relation till företagets 
skuldsättningsgrad. Det onoterade företagets betavärde skall som regel vara högre än det 
noterade företagets betavärde, eftersom det är förknippat med en högre risk att investera i ett 
onoterat företag. Formeln nedan visar hur beta för det onoterade företaget tas fram, där βu 

betecknar ett genomsnitt av beta för noterade företag (beta för det icke skuldsatta företaget) 
inom samma bransch. (Damodaran 2002) I uppsatsens empiriska kapitel används därför det 
genomsnittliga betavärdet för två börsnoterade bemanningsföretag Uniflex och Poolia hämtat 
den 22 april 2009 ((0,74+1,28)/2=1,010) (Avanza, 2009). 
 
βonoterat företag = βu(1 + (1 – t)(S/E) ) 
 
βonoterat företag = Betavärde för det onoterade företaget 
βu = Betavärdet för det icke skuldsatta företaget 
t = Aktuell skattesats 
S/E = Företagets skuldsättningsgrad 

(Damodaran, 2002) 
 
I figur 4, aktiemarknadslinjen syns att en riskfri investering har betavärdet 0 och att betavärdet 
är standardiserat runt 1, vilket också representerar marknadsportföljens betavärde.  
 
Om: 
β = 1 har investeringen en genomsnittlig risknivå 
β > 1 har investeringen en risknivå som är över genomsnittet 
β < 1 har investeringen en risknivå som är under genomsnittet  

(Nilsson et al. 2002) 
 
Om en investerare vill ha mer avkastning än vad den riskfria räntan innebär måste denne alltså 
ta på sig en högre risk och det är den en investerare kräver ersättning för (Nilsson et al. 2002). 
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3.4.2 Den riskfria räntan 
 
Den riskfria räntan är den ersättning en investerare kräver som kompensation för väntan på att 
det investerade kapitalet skall ge avkastning (Ohlsson, 2001). En investerare kräver med 
andra ord ersättning för uppskjuten konsumtion, vilket bekräftar att pengar har ett tidsvärde. 
Detta kan jämföras med att sätta in pengar på banken eller köpa en riskfri stadsobligation. I ett 
sådant fall är räntan den ersättning som erhålls för att konsumtionen skjuts upp under en tid. 
Eftersom någon risk i princip inte tas i ett sådant fall utgår inte heller kompensation för något 
annat än pengarnas tidsvärde. Det vanligaste vid beräkning av den riskfria räntan är att räntan 
på en tre till tio- årig stadsobligation används, vilken i regel brukar pendla mellan två och fem 
procent. (Nilsson et al. 2002) I dag är räntan på en tioårig stadsobligation 3,08 procent 
(finansportalen, 2009). 
 
3.4.3 Riskpremie 
 
Marknadsriskpremien består av två delar, dels den riskfria räntan och dels marknadens 
riskpremie. Den riskfria räntan har i tidigare kapitel definierats som den tioåriga räntan på en 
stadsobligation. Riskpremien är den kompensation som en investerare kräver eftersom 
företagets framtida avkastning inte med säkerhet kan fastställas, med andra ord ersättning för 
investerarens risktagande. Det är parentesen (rm – rf) i CAPM- modellen som står för den 
riskpremie en investerare kräver som extra kompensation i avkastning för att investera i en 
riskfylld tillgång. Risken att investera i ett företag ökar ju större osäkerheten kring dess 
framtida avkastning är. (Nilsson et al. 2002) 
 
Rijken m.fl. (1999) menar att ägare till onoterade företag ofta har merparten av sin 
förmögenhet bunden i sitt företag. Detta innebär att det är förenat med högre risk att investera 
i ett onoterat bolag jämfört med att investera i ett noterat bolag där investeringen består av 
aktier som relativt enkelt kan köpas och säljas. I artikeln diskuteras därför huruvida en 
traditionell riskmodell ger en rättvis bedömning av ett litet onoterat företag och det föreslås att 
en extra premie skall läggas till när kompensationen för risk kalkyleras för att återspegla detta 
(Rijken et al. 1999). Det är något som även framkommer av vad Damodaran (2002) menar 
med att betavärdet för ett onoterat företag bör vara högre än för ett noterat företag 
(Damodaran, 2002). 
 
Det finns ett flertal olika praktiska metoder för att uppskatta riskpremien. Den som används i 
denna uppsats går ut på att ett stort antal investerare m.m. tillfrågas om vilken riskpremie de 
anser vara relevant. Ett genomsnitt av alla svar räknas sedan ut och det är detta som används 
som riskpremie. Metoden kan anses vara opraktisk då det dels krävs att en stor undersökning 
görs för att resultatet skall anses trovärdigt och dels för att det kan vara svårt att som 
konkurrent få tillgång till konkurrerande firmors information. Det finns dock ett flertal 
undersökningar att tillgå som genomförs av exempelvis affärstidningar gällande riskpremien 
på marknaden. (Nilsson et al. 2002) Revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCooper 
genomför årligen en neutral undersökning om riskpremiens storlek och det är dessa siffror 
som används i uppsatsen. 
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Öhrlings PriceWaterhouseCooper undersökning för år 2009 baseras på svar från aktörer inom 
aktieförvaltning, transaktionsrådgivning och värdering av aktier på den svenska 
aktiemarknaden. Studiens främsta syfte är att uppskatta storleken på marknadsriskpremien. 
Svaren på enkäten för årets studie har satt riskpremien till 5,4 procent, vilket är den 
riskpremie som används i uppsatsen. Det ger en marknadsriskpremie på 8,48 procent (3.08 + 
5,4 = 8,48). (Öhrlings PriceWaterhouseCooper, 2009) 
 

3.5 WACC 
 
I föregående kapitel visades hur kostnaden för eget kapital beräknas genom användandet av 
CAPM. Där tydliggjordes även att kostnaden för eget kapital är detsamma som aktieägarnas 
avkastningskrav. När kostnaden av hela företaget skall beräknas måste kostnaden av hela 
kapitalet beräknas och inte bara för det egna kapitalet. Det innebär att även kostnaden för 
skulder skall beräknas, med andra ord den ränta som kreditgivare kräver. (Damodaran, 2002) 
 
För att beräkna företagsvärdet används WACC (Weighted Average Cost of Capital), vilket är 
företagets genomsnittliga kapitalkostnad. WACC beaktar såväl aktieägarnas som långivarnas 
avkastningskrav. Företagets genomsnittliga kapitalkostnad är beroende av följande två 
faktorer: 
 

1. Vilken typ av finansieringsform för verksamheten som företaget har valt, med andra 
ord relationen mellan eget och främmande kapital. 

2. Kostnaden för varje vald finansieringsform. 
(Nilsson et al. 2002) 

 
Formeln nedan visar hur företagets genomsnittliga kapitalkostnad beror av två delar. Det är 
dels avkastningskravet från aktieägare och dels avkastningskravet från långivare: 
 
Rwacc = rs(1 – t)    S__ + re     E__  
    S + E  S + E 
 
Rwacc = Genomsnittlig kapitalkostnad, det vill säga företagets totala avkastningskrav. 
rs = Kostnad för skulder, långivares avkastningskrav (ränta) 
t = Skattesats 
rs(1 – t) = Räntekostnad efter skatt 
re = Kostnad för eget kapital, det vill säga aktieägares avkastningskrav (CAPM) 
S = Marknadsvärdet på skulder 
E = Marknadsvärdet på eget kapital 

(Nilsson et al. 2002) 
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Formeln visar att de två grupperna av kapitalägare har olika avkastningskrav, långivares 
avkastningskrav är lägre än aktieägarnas. Anledningen till detta har redan beskrivits mer 
ingående i kapitel 3.1. Den genomsnittliga kapitalkostnaden kan med andra ord sägas vara 
hela rörelsens kostnad. Hur kostnaden för det egna kapitalet beräknas har visats i föregående 
kapitel om CAPM. Kvar för att WACC skall vara fullkomlig är alltså att beräkna kostnaden 
för främmande kapital. (Nilsson et al. 2002) 
 
3.5.1 Kostnaden av främmande kapital 
 
När ett företags kostnader för främmande kapital skall beräknas är det viktigt att tänka på att 
det endast är kapital som kräver avkastning som skall ingå i beräkningarna. Räntefria skulder 
skall därför inte inberäknas i skuldbeloppet. (Nilsson et al. 2002) 
 
Kostnaden för främmade kapital kan sägas vara densamma som den ränta företaget betalar för 
sina lån, justerade för den skattefördel ränteutbetalningarna innebär. Kostnaden för skulder är 
därmed beroende av följande tre faktorer: 
 

1. Det allmänna ränteläget 
2. Företagets riskprofil 
3. Företagets skattesats 

 
Det är först och främst det allmänna ränteläget som styr lånekostnaden. Även företagets 
riskprofil påverkar lånekostnaden eftersom ett företag som långivaren anser vara en osäker 
kredit får betala en högre ränta än ett företag som är mindre osäkert. Det är alltså en premie 
som långivaren lägger till för att kompensera för risken att lånet inte betalas tillbaka. Även 
företagets skattesats påverkar kostnaden genom att det beskattningsbara resultatet minskar 
eftersom räntekostnader är avdragsgilla. När skattetrycket är högt blir det följaktligen mer 
fördelaktigt för ett företag att finansiera verksamheten med lånat kapital. (Nilsson et al. 2002) 
 
Skattesatsen för taxeringsåret 2009 för juridiska personer är 28 procent. Från och med 
taxeringsåret 2010 sänks bolagsskatten till 26,3 procent. (skatteverket, 2009) Eftersom 
uppsatsen grundar sig på Speeds årsredovisning från år 2008 används följaktligen skattesatsen 
för taxeringsåret 2009. 
 
När ett företags kostnader för främmande kapital skall beräknas är det viktigt att tänka på att 
företagets kostnad för främmande kapital inte alltid är detsamma som den ränta företaget 
betalar för sina lån. Detta beror på att ränteläget kan ha förändrats stort sedan företaget tog 
sina lån. Det är den ränta som företaget kan låna till idag som utgör grunden för kostnaden av 
främmande kapital. I många fall innebär detta att kostnaden av främmande kapital inte heller 
kan utläsas helt från årsredovisningen. (Nilsson et al. 2002) 
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Det finns olika metoder för att uppskatta ett företags aktuella räntekostnad. För noterade 
företag som har obligationer emitterade och vilka det handlas aktivt med kan räntan på 
obligationen användas som aktuell låneränta. Den offentliga rating som finns för noterade 
företag kan också användas för att beräkna kostnaden för lånat kapital. Ratingen kan användas 
för att justera risken för att företaget inte ska kunna betala sina räntor. För ett onoterat företag 
som inte har dessa möjligheter att utgå från, är ett alternativ att utgå från ett nyligen ingånget 
långfristigt lån om sådant finns. Det bör vara ett lån som upptagits inom de senaste 
månaderna. (Damodaran, 2002) När det gäller att uppskatta marknadsvärdet av skulder och 
eget kapital är en vanlig metod att faktiskt utgå från de värden som är upptagna i 
balansräkningen, vilket anses vara fullt rimligt. Om ränteläget har förändrats kraftigt kan det 
vara nödvändigt att justera detta (Nilsson et al. 2002). I uppsatsen används, på Speeds 
begäran, en ränta på sex procent för lånat kapital eftersom värderingen baseras på räkenskaper 
från 2008 och ingen hänsyn tas till det något extrema ränteläge som råder i dag. 
 

3.6 Uppskattad tillväxt  
 
Det finns, enligt Damodaran (2002) tre olika källor till att uppskatta tillväxt i noterade bolag: 
historisk tillväxt, analytisk uppskattning och från de fundamentala delarna bestående av 
återinvesteringsgrad och räntabilitet på kapital. Vid mätningar på onoterade företag används 
inte analytiska uppskattningar och mätningar som baseras på historiska siffror bör användas 
med försiktighet. Anledningen till att de historiska mätningarna är osäkra beror på att de kan 
innehålla olika redovisningsprinciper över åren, att det inte finns så många år att basera 
uträkningarna på samt att inkomsterna endast presenteras årsvis och inte kvartalsvis. 
Vanligtvis läggs därför en stor vikt vid beräkning av tillväxttakten i ett onoterat bolag på dess 
fundamentala delar enligt nedan.  
 
Förväntad tillväxttakt= Återinvesteringskrav* Räntabilitet på totalt kapitalet 

(Damodaran, 2002) 
 

För att uppskatta den framtida uthålliga vinsttillväxten, den förväntade årliga procentuella 
ökningen i vinsten, menar Nilsson m.fl. (2002) att det går att koppla räntabiliteten på det egna 
kapitalet med företagets utdelningspolitik. Sambandet uppkommer eftersom en bibehållen 
vinst inom företaget ökar andelen eget kapital, som i sin tur kan användas för investeringar. 
Om företaget kan förränta den kvarhållna vinsten med exempelvis 20 procent innebär det att 
vinsten nästa år också borde öka med 20 procent och därmed är vinsttillväxten också 
20 procent om hela vinsten återinvesteras. Förhållandet gäller endast om en del av vinsten 
återinvesteras och resten delas ut till ägarna vilket belyses nedan. (Nilsson et al. 2002) 
 
Uthållig vinsttillväxt= RE efter skatt * (1- utdelningsandel) 
Utdelningsandel= Utdelning/ (Res. e.fin. kostn., justerat för schablonskatt) 

(Nilsson et al. 2002) 
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Den uthålliga vinsttillväxten är den högsta ett företag kan åstadkomma utan att öka det 
finansiella inflytandet i företaget. (Brealey et al. 2006) Ett företag kan växa kraftigt på kort 
sikt genom skuldfinansiering men en sådan tillväxt kan inte bibehållas utan fortsatt tillskott av 
skulder. Brealey m.fl. (2006) beskriver den uthålliga vinsttillväxten enligt nedan: 
 
Uthållig vinsttillväxt= Andel återinvesterad vinst * RE efter skatt 

(Brealey et al. 2006) 
 

Något som är viktigt vid användning av ovanstående formler för beräkning av tillväxt är att 
analysera avkastningen på eget kapital. (Nilsson et al. 2002) Ett företag med mycket hög 
räntabilitet i kombination med en låg utdelningsandel visar en hög vinsttillväxt vilket kanske 
inte är troligt i längden. Nilsson m.fl. (2002) menar därför att en rimlig evig tillväxt kan 
utläsas ur prognoser för nominell BNP-tillväxt eller inflationstakt vilket ger ett intervall på tre 
till sex procent. Antal år som prognosmodellerna sedan skall baseras på beror på vilken 
tillväxtfas företaget är i. Ett kraftigt växande företag når kanske sin eviga tillväxtnivå efter tio 
till femton år varför även prognosen bör sträcka sig så långt. Ett företag i en mogen bransch 
behöver däremot inte prognostiseras mer än tre till fem år för att få fram ett troligt slutvärde 
på företaget. (Nilsson et al. 2002) 
 

3.7 Kassaflödesvärdering 
 
Modellen för avkastningsvärdering skiljer sig från substansvärdering genom att beakta själva 
verksamheten och inte enbart de enskilda tillgångarna. Enligt avkastningsvärderingsmodellen 
beräknas företagets värde som ett nuvärde av framtida resultat. Denna modell anses av många, 
som tidigare nämnts, vara en mycket osäker värderingsmodell och ifrågasätts ofta på grund av 
att den innehåller en mängd antaganden och är därmed osäker (Lundén & Ohlson, 2003).  
 
Harrison (2003) menar att den vanligaste modellen vid företagsvärdering är diskonterat 
kassaflöde. Modellen är inte på något sätt banbrytande men han anser att den fungerar väl vid 
värdering av små och medelstora, onoterade företag. Harrison jämför modellen med uttrycket 
”du är vad du äter” eftersom hur välmående företaget är beror på vad och hur mycket som 
investeras i det. Därmed fastställer han också att ett välmående företag genererar ett bra värde 
och att det naturligtvis blir det omvända för ett icke välmående företag. Däremot inser även 
han svårigheten med att göra en rimlig uppskattning av företagets framtida avkastning när en 
diskonteringsmodell används. (Harrison, 2003).  
 
Fördelen med avkastningsvärdering är enligt Michael Devaney (2003) att den förenar 
framtida tillväxt av inkomst till ett beräknat, rättvist marknadsvärde. Han menar att det är 
anledningen till att modellen anses överlägsen andra. Även han ser dock nackdelar i modellen 
som utgörs av att det beräknade och uppskattade framtida värdet kan vara extremt känsligt för 
variationer i prognostiserad tillväxt och diskonterings ränta. (Devaney, 2003). 
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Enligt Damodaran (2002) utgörs värdet av ett onoterat bolag av det kassaflöde som förväntas, 
diskonterat med en ränta som reflekterar både risken i bolaget och mixen av skulder och eget 
kapital som används. Sambandet förklaras genom figuren nedan. (Damodaran, 2002) 
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Figur 5 A Valuation 

(Damodaran sid. 684, 2002 ”Investment Valuation”) 

 

Vidare menar Damodaran (2002) att det finns tre delar som påverkar uppskattningen av 
framtida kassaflöde i ett onoterat bolag. Den första osäkerheten utgörs av lönesättningen till 
företagsledare eftersom de ofta utgörs av företagets ägare. På så sätt kan det vara svårt att 
särskilja vad som egentligen utgörs av lön och vad som skall utgöras av utdelning på aktierna. 
Det andra som påverkar uppskattningen är särskiljandet på företagets utgifter och personliga 
utgifter. Om detta inte beaktas kan inkomsterna bli uppmätta till ett felaktigt värde vilket 
påverkar uppskattningen av kassaflödet. Den sista delen att vara observant på vid en 
uppskattning av kassaflödet är skattesatsernas påverkan. Om inte ovan nämnda punkter 
beaktas kan det bli snedvridningar i uppskattningen av skattebetalning eftersom det är olika 
skattesatser för privat- och företagsbeskattning. (Damodaran, 2002) 
 
Damodaran menar att det finns tusentals modeller av diskonterade kassaflöden men endast tre 
olika inriktningar får att diskontera kassaflödet. Dessa tre delar är: 
 

1. Värdering av eget kapital 
2. Värdering av företaget 
3. Värdering med justerat nuvärde 
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Värdet på det egna kapitalet nås genom att med ägarnas avkastningskrav diskontera det 
förväntade kassaflödet som går mot eget kapital, det vill säga det som blir kvar efter skatt, 
finansiella kostnader och återinvesteringsbehov. Den utdelningsbaserade avkastningsmodellen 
som presenteras senare är en specialisering av denna modell där värdet på det egna kapitalet 
är detsamma som nuvärdet av framtida utdelningar. Nedan specificeras dock formeln för 
värdering av det egna kapitalet. (Damodaran, 2002) 
  t=n 

Värdering av eget kapital= ∑ KF till EKt 

  t=1   (1+ke)
t 

 

n= tillgångens livstid 
KF= Kassaflöde 
EK= Eget kapital 
t= tidpunkt 
ke= Ägarnas avkastningskrav 

(Damodaran, 2002) 
 
Den andra värderingsformen som Damodaran (2002) presenterar baseras på förväntat 
kassaflöde efter skatt och återinvesteringsbehov men före finansiella utgifter i relation till det 
viktade genomsnittet av kapitalkostnaden, WACC. Förhållandet beskrivs enligt nedan. 
                  t=n 

Värdering av företaget= ∑ KF till företaget t 

                   
t=1    (1+WACC)t 

 

WACC= Kostnaden för sammansättningen av finansiering som företaget använder i relation till dess 

marknadsvärde. Förklaras mer ingående senare i kapitlet. 
(Damodaran, 2002) 

 
Värdet på företaget kan även nås genom att värdera varje fordran på företaget separat vilket 
kallas justerat nuvärde. Här värderas företagets eget kapital som om det var enda källan till 
finansiering. Därefter beaktas det värde som tillkommit eller försvunnit på grund av skulder 
genom att nuvärdesberäkna skattefördelarna från skulderna och de förväntade 
konkurskostnaderna. Då får vi följande samband: 
 
Värdet på företaget= Värdet på en finansiering med endast EK+ Nuvärdet av skattefördelar+ 
Förväntade konkurskostnader. 

(Damodaran, 2002) 
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För att uppskatta värdet på eget kapital menar däremot Nilsson m.fl. (2002) att de modeller 
som vanligast används är: 

 
1. Värderingsmodell baserad på företagets utdelningar. 
2. Värderingsmodell baserad på företagets kassaflöde. 
3. Värderingsmodell baserad på företagets residualvinst  

(Nilsson et al. 2002) 
 
Likt Damodarans modeller baseras dessa på prognoser om framtiden och diskonteras. 
Utdelningsmodellen baseras på de faktiska utdelningarna som görs till företagets ägare vilka 
sedan prognostiseras för framtiden och nuvärdesberäknas. Formeln blir enligt följande:  
 
V= D1   +  D2   +  D3….     
   (1+r)   (1+r)2   (1+r)3 
 
V= Företagets aktievärde/det uppskattade värdet på eget kapital. 
r= Diskonteringsräntan (avkastningskrav), skall avspegla investeringens risk samt tidens inverkan på pengars 
värde.  
D= De framtida utdelningarna vid respektive period  

(Nilsson et al. 2002) 
 
Utdelning är det enda kassaflöde som en aktieägare får från företaget och det är 
företagsledningen som avgör de faktiska utdelningarna. Värdet kan visserligen mycket väl 
avvika från det verkliga kassaflödet och vad företaget egentligen skulle kunna dela ut till 
aktieägarna. En anledning till avvikelse kan vara att ledningen strävar efter att ge aktieägarna 
konstant utdelning över tiden, för att framstå som ett stabilt företag. Detta skulle kunna leda 
till att kassaflödet är högre än utdelningen då företaget går bra och att kassaflödet är lägre än 
utdelningen då företaget går dåligt. En annan orsak till avvikelse kan vara att ledningen vill ha 
en hög likviditet i företaget för att kunna möta eventuella oförutsedda investeringsmöjligheter 
i framtiden, vilket skulle ge ett högre kassaflöde än utdelning. (Nilsson et al. 2002) 
 
Beräkningen enligt kassaflödesmodellen skiljer sig från utdelningsmodellen genom att 
framhäva företagets potentiella utdelningsförmåga medan den förra visar den faktiska 
utdelningsförmågan. Att storleken på kassaflöde och utdelning skiljer sig åt beror på att 
företagen som regel behöver behålla en del av de potentiella utdelningarna för framtida 
utdelningar och tillväxt. Följande formel används vid beräkning: 
 
V= KF1  +  KF2   +  KF3  …. 
    (1+r)     (1+r)2    (1+r)3 

 
KF= De framtida kassaflödena vid respektive period  

(Nilsson et al. 2002) 
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Den sista modellen som Nilsson m.fl. (2002) presenterar beräknar det mervärde eller den 
överavkastning som bildas då den faktiska värdeökningen överstiger den förväntade 
värdeökningen. Om hänsyn tas till såväl aktieägares krav på utdelning som till det kapital som 
investerats i bolaget kvarstår det som kallas residualvinst. Denna modell skiljer sig från de två 
tidigare modellerna genom att fokusera på det värdeskapande som sker inom företaget istället 
för att fokusera på betalningsflöden från företaget till ägarna. Till skillnad från de andra två 
baseras uträkningen av residualvinsten på bokfört värdet av eget kapital. Däremot används 
samma diskonteringsteknik som de tidigare med skillnaden att ett belopp läggs in redan år 0 
vilket är det samma som företagets bokförda värde på det egna kapitalet. Följande formel 
används vid beräkning:  
 
V= BV0  +  RV1   +  RV2  +  RV3….   
                   (1+r)     (1+r)2    (1+r)3 

 
RV= Framtida residualvinster vid respektive period. 
BV0= bokfört värde på företagets egna kapital vid tidpunkten för värderingen  

(Nilsson et al. 2002) 
 
Enligt Nilsson m.fl. (2002) kan modellen ses som en kombination av substans- och 
avkastningsvärdering. Prognosen beaktar inte det framtida egna kapitalet utan endast det 
ursprungliga värdet på eget kapital, därmed alltså endast de överskjutande delarna. Därför ger 
ofta residualvinstberäkningen ett lägre värde på eget kapital än de andra 
diskonteringsmodellerna. (Nilsson et al. 2002) 
 

3.8 Substansvärdering 
 
Substansvärderingsmetoden beräknar företagets värde som den verkliga förmögenheten i 
företaget och modellen utgår från balansräkningen. Det innebär att grunden för värderingen är 
företagets tillgångar och skulder. Företagets substansvärde beräknas genom att värdet av 
företagets skulder dras från det samlade värdet av företagets tillgångar. (Lundén, 2003). 
Enklaste tillvägagångssätt är att använda följande grundmodell för substansvärdering:  
 
Tillgångarnas värde – Skuldernas värde= Substansvärde. Lite förenklat visar det att 
substansvärdet är detsamma som det egna kapitalet. 
 

Eftersom de bokförda värdena sällan utgör samma värde som de verkliga värdena, bör det 
verkliga värdet på företagets tillgångar och skulder bestämmas för att ett korrekt 
substansvärde skall kunna beräknas. Balansräkningens tillgångs- och skuldposter justeras och 
det substansvärde som beräknas utifrån dessa värden kallas för justerat eget kapital (Nilsson et 
al. 2002). 
 
Substansvärderingsmetoden anses av många ha flera nackdelar och att den inte ger rättvisa 
värden. Devaney (2003) menar att metoden är tidskrävande och dyr och att den är mest 
lämplig vid värdering av företag som i betydande utsträckning är tillgångsbaserade (Devaney 
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2003). Även Harrison (2003) skriver i en artikel om substansvärderingens begränsningar. Han 
hävdar att metoden är osäker eftersom den värderar varje tillgång separat och inte tar hänsyn 
till det mervärde som tillgångarna gemensamt genererar (Harrison 2003). 
 
Trots att många är negativa till metoden görs i många fall ändå en uppskattning av företagets 
substansvärde i kombination med en avkastningsvärdering som kassaflödesvärdering. 
Anledningen är att den information som erhålls genom en substansvärdering är betydelsefull 
då riskfaktorn i diskonteringen skall beräknas. Om företaget har ett högt substansvärde kan 
det utgöra skäl för att använda en lägre riskfaktor än om företaget har ett lågt substansvärde 
(Pfannenstill et al 1991). 
 

3.9 P/E-tal 
 
P/E- talet, ”price/ earnings per share”, indikerar det pris investerare är beredda att betala för 
varje intjänad krona. Ett högt P/E-tal betyder att investerare anser att företaget har goda 
tillväxtmöjligheter eller att inkomsterna är relativt säkra och därav mer värdefulla. (Brealy et 
al 2006) Modellen används som en jämförande värdering av ett företag baserat på marknadens 
bedömningar av liknande företag. (Nilsson et al. 2002) För onoterade bolag kan det vara ett 
alternativ till marknadsvärde eftersom liknande noterade bolag används, om sådana finns, som 
jämförande objekt. Tekniken med en jämförande värdering utgörs av prismultiplar vilket kan 
liknas vid den standardiserade multipeln, pris per kvadratmeter, som används vid 
fastighetsaffärer. (Ibid.) 
 
Den information som behövs för att utföra värderingen är ett jämförbart företag, en 
prismultipel som beräknas genom att dividera jämförelseobjektets pris med P/E-talet och 
annan information som kan vara viktig om företagen inte är perfekt jämförbara. Det liknande 
företagets P/E-tal multipliceras därefter med det studerade företagets vinst för att få fram ett 
jämförbart värde. Formeln som används blir då: 
 
Uppskattat värde= Prismultipel* företagets jämförelsevariabel 

(Nilsson et al. 2002) 
 

En relativ värdering som denna kräver inte lika mycket information som de olika 
diskonteringsmodellerna. Det gör att fondanalytiker och förvaltare ofta använder den vid ett 
första urval av intressanta aktier. Därefter kan de genomföra mer utförliga värderingar på de 
företag som gallrats från mängden. Däremot bör metoden användas med viss försiktighet 
eftersom den jämför med andra företag som i sin tur kan ha övervärderade aktier. (Ibid.) När 
ett onoterat företag skall värderas utifrån P/E-tal används ett genomsnitt av P/E-tal från 
noterade företag i samma bransch. I uppsatsens beräkningar används ett genomsnittligt P/E-tal 
från Uniflex och Poolia (6,97+8,53)/2=7,75. (Avanza, 2009) 
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4 Empiri 
 

I det empiriska kapitlet presenteras materialet från intervjuerna med Handelsbanken, Ernst & 

Young och Speed. Därefter tydliggörs hur teorin har tillämpats i de uträkningar som gjorts 

för att fastställa ett värde på Speed. Empirin tillsammans med teorin ligger till grund för 

kommande kapitel, analys och slutsats.  

 

4.1 Intervju med Jonas Håkansson och Anders Persson, 
Handelsbanken 

 
Jonas Håkansson och Anders Persson arbetar på Handelsbanken, Capitalmarket Stockholm 
och Malmö, avdelningen för företagstjänst. Jonas Håkansson är affärsingenjör och arbetar 
som juniormedarbetare i Stockholm. Jonas Håkansson är projektledare och hans huvudsakliga 
arbetsuppgifter är att fungera som analytiker inom köp och försäljning av företag. Anders 
Persson är regionsansvarig och arbetar i Malmö. Han är jurist och har en lång bakgrund som 
bankdirektör. Intervjun med Jonas Håkansson och Anders Persson ägde rum kl 13:30 den 27 
april och gjordes via telefon. 
 
Handelsbanken, Stockholms Capitalmarket, avdelningen för företagstjänst fungerar som en 
sorts mäklare där kontakt etableras mellan köpare och säljare. Avdelningen arbetar på 
uppdrag av kunder som vill sälja sina bolag. Åt kunds räkning undersöker avdelningen om det 
finns eventuella köpare, därefter sammanställs material om det säljande företaget som bland 
annat innehåller en värdering. Därpå kontaktas de potentiella köparna och avdelningen 
handhar budgivning, förhandlingar och kontraktsskrivning. 
 
4.1.1 Företagets värde och värdering av onoterade företag 
 
Begreppet ”företagets värde” definierar Jonas Håkansson som det marknadsvärde som 
företaget betingar, vad aktierna kan säljas för eller den köpeskilling som faktiskt går att få för 
företaget. Anders Persson menar ett det är svårt att plocka ut en specifik del av företaget och 
säga ett värde, eftersom det är ett samlat värde av olika delar som skapar ett mervärde och 
vidare mynnar ut i ett företagsvärde.  
 
Svårigheten i att värdera ett onoterat företag anser Jonas Håkansson och Anders Persson vara 
just avsaknaden av ett marknadsvärde. Men de betonar att det egentligen bara är för de stora 
noterade bolagen som det finns ett marknadsvärde. För de små noterade bolagen finns trots 
notering inget marknadsvärde, där finns endast ett värde på den sist sålda aktien. För att utföra 
en sådan värdering används tre olika metoder: 
 

1. Kassaflödesmodell 
2. Jämföra med noterade bolag i samma bransch 
3. Historiska transaktioner som utförts i samma bransch 
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Utifrån de tre metoderna räknas ett genomsnitt som förmodas vara det mest troliga 
företagsvärdet. Det är dock inte i samtliga fall som alla tre metoder används, utan det görs en 
bedömning av företaget och hur mycket resurser som krävs. 
 
När det gäller situationer som kan ligga till grund för att banken ska göra en värdering, utför 
just Handelsbanken, Stockholms Capitalmarket avdelningen för företagstjänst, värderingar på 
kunds uppdrag då denne har för avsikt att sälja sitt företag. För övrigt på banken är det främst 
i kreditgivningssituationer som värderingar görs. 
 
4.1.2 Värderingsprocessen 
 
På frågan om de har några standardiserade mallar för företagsvärdering svarar Jonas 
Håkansson och Anders Persson att de inte arbetar utifrån sådana utan att varje 
värderingstillfälle är unikt. Om en kassaflödesmodell däremot används vid värderingen är 
naturligtvis den av standardutformning, men det är stor flexibilitet i de antaganden som görs 
och dessa följer inte någon standardiserad mall. De olika delarna i diskonteringsräntan bygger 
exempelvis på antaganden utifrån vilken bransch företaget befinner sig i och hur marknaden 
ser ut. 
 
Det är vanligt att kassaflödesmodeller används och en bedömning av tillväxt görs då som ska 
ligga till grund för all framtid. De första tre till fyra åren utgår beräkningarna vanligtvis från 
företagets egna prognoser och därefter bygger modellens tillväxt på en BNP-utveckling på ca 
tre till fyra procent. WACC används som diskonteringsränta där den riskfria räntan som 
används alltid är fyra och en halv procent, vilket speglar ett genomsnitt över tid. Resterande 
delar av WACC bygger på antagande, men brukar i regel hamna runt femton procent. Små 
företag värderas ofta med en något högre diskonteringsränta, något som Jonas Håkansson och 
Anders Persson kallar småbolagsrabatt vilket innebär att små företag värderas med en lägre 
multipel. Jonas Håkansson och Anders Persson menar att de vid en värdering utgår mycket 
från ”magkänsla”, en känsla för företaget och dess värde, vilket de av erfarenhet har skaffat 
sig. 
 
Men trots att kassflödesmodeller är vanliga menar Jonas Håkansson och Anders Persson att 
det som är mest förekommande vid företagsvärderingar ändå är att multiplar används. P/E-tal 
är den multipel som det oftast talas om, men i praktiken är det enligt Jonas Håkansson och 
Anders Persson EV/EBIT som är den vanligast använda multipeln. De är av den åsikten att 
EV/EBIT ger en lika bra uppskattning av företagets värde som en kassaflödesmodell. P/E-tal 
används i princip aldrig vid värdering av onoterade företag, det är nästan uteslutande vid 
värdering av noterade bolag det används. EV/EBIT sätter hela företagets värde inklusive 
skulder i relation till hur stora vinster företaget gör, där EV står för företagets skulder plus 
marknadsvärdet för aktierna och EBIT står för företagets resultat före räntor och skatt. 
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Enligt Jonas Håkansson och Anders Persson är det trots allt vanligt att en genomsnittlig 
multipel används som standardmall. Denna multipel multipliceras sedan med företagets 
rörelseresultat. Idag är det vanligt att en multipel som ligger i närheten av fem används. Men 
för bara några år sedan var den så hög som åtta, anledningen till den kraftiga sänkningen av 
multipeln är den rådande lågkonjunkturen.  
 
Substansvärdering anser de inte alls vara lämpligt då ett tjänsteföretag skall beräknas eftersom 
det knappt finns några materiella tillgångar att värdera. 
 
Vad gäller konkurskostnader säger Jonas Håkansson och Anders Persson att det inte är något 
de använder sig av i sina värderingar. Det har heller inte hört talas om att det brukar användas 
och de är av åsikten att det innefattar för många subjektiva bedömningar. De menar att det är 
en bedömning som görs när diskonteringsräntan beräknas. Om ett företag befinner sig i en 
högriskbransch blir avkastningsräntan högre på grund av ökad risk eller så används en lägre 
multipel. 
 
Jonas Håkansson och Anders Persson anser att risken ökar för bemanningsföretag i 
lågkonjunktur. Dessa företag anses vara högriskföretag eftersom det är deras personal som får 
gå först vid personalneddragning. Frågor att ställa då är vilka möjligheter företaget har att 
anpassa sig till konjunktursvängningar, exempelvis möjligheten att säga upp och återanställa 
personal. Viktiga faktorer att ta med i beräkningarna är även hur mycket företaget har 
expanderat och dess möjlighet till att expandera i framtiden. 
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4.2 Intervju med Thomas Andersson, Ernst & Young 
 
Thomas Andersson är i grunden utbildad ingenjör och har arbetat på revisionsbyrån Ernst & 
Young i Borås sedan 1978 och är auktoriserad revisor. Han är ansvarig i revisionsprocessen, 
men arbetar även till stor del med konsultuppdrag exempelvis värdering vid köp och 
säljsituationer. Thomas Andersson arbetar uteslutande med onoterade bolag och han har vid 
flera tillfällen hjälpt företag vid börsintroduktion. Intervjun ägde rum klockan 15:00 den 4 
maj 2009 i Ernst & Youngs lokaler i Borås och tog cirka en timma. 
 
Ernst & Young är ett av de största revisionsbolagen i Sverige och erbjuder tjänster inom 
revision, transaktioner, rådgivning, skatt och redovisning. (Ernst & Young, 2009) 
 
4.2.1 Företagets värde och värdering av onoterade företag 
 
Begreppet ”företagets värde” anser Thomas Andersson vara svårdefinierat eftersom det har 
stor betydelse vilken situation som ligger till grund för värderingen. Han säger att det många 
gånger görs en värdering av företag vid ett generationsskifte och då är ägarna sällan ute efter 
att maximera värdet, utan de söker ett rimligt värde. Detta till skillnad från en ren 
försäljningssituation där ägaren vill få ut så mycket som möjligt av försäljningen. Thomas 
Andersson anser dock att det som ger det mest rättvisa värdet vid en värdering är att utgå från 
framtida kassaflöden. 
 
När det gäller att värdera onoterade företag menar Thomas Andersson att det ofta är 
förknippat med svårigheter att få ett rättvist värde. En anledning är att det inte finns något 
marknadsvärde för företaget. Men det största problemet med att värdera onoterade företag 
menar Thomas Andersson är att ägaren vanligtvis betyder så mycket för företaget. I dessa 
företag är ofta ägare, VD och styrelse samma person, vilket innebär att företaget blir väldigt 
beroende av sin ägare. Ägaren har byggt upp företaget och det är starkt förknippat med 
personen och en stor del av företagets värde hör ihop med själva personen. En företagsledare 
som varit väldigt duktig och drivande med ett brett kontaktnät bland kunder betyder mycket 
för företagets värde och kan vara svår att ersätta. Detta är ett problem som sällan finns i de 
noterade bolagen där en färdig organisation finns, vilken inte faller med ett ägarbyte. Thomas 
Andersson menar därför att det är viktigt att företagsledare i onoterade bolag förbereder sitt 
företag för försäljning. Ett exempel på detta kan vara att anställa en VD så att företaget kan 
rulla på även om ägaren kliver åt sidan. 
 
Situationer som ligger till grund för att byrån skall utföra en företagsvärdering är framförallt 
köp och försäljning men även samgående av företag. Generationsskifte är en vanlig 
värderingssituation då det gäller onoterade företag men även upphörande av kompanjonskap 
aktualiserar en värdering. Byrån kan dock inte utföra en värdering åt kund där de själva är 
revisorer, det skulle innebära jäv. Däremot händer det att de som oberoende part utför 
värdering åt andra företag. 
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4.2.2 Värderingsprocessen 
 
Standardiserade mallar används endast vid utgångsläget på en kassaflödesmodell. Därutöver 
bygger värderingen till stor del på prognoser och antaganden. Det vanliga är att kunden får två 
värden, ett som bygger på avkastningsvärdering och ett som bygger på substansvärdering. När 
det gäller värdering av ett bemanningsföretag anser dock Thomas Andersson att 
substansvärdering inte är särskilt tillförlitligt eftersom det inte finns så mycket materiella 
tillgångar.  
 
Det är vanligt att en modell som bygger på framtida kassaflöden används vid 
företagsvärdering. Thomas Andersson anser att bedömningen av framtida tillväxt skall göras 
med försiktighet. Om inte särskilda omständigheter finns som ger tillförlitliga indikationer på 
att företaget har potential att växa kraftigt bör tillväxtfaktorn bestämmas utifrån försiktighet. I 
regel kan en genomsnittlig BNP-tillväxt användas. De onoterade företagen värderas sällan 
högt, eftersom det krävs en betydande insats från företagsledaren för att företaget skall kunna 
växa. Här tydliggörs problematiken i ägarens stora betydelse i onoterade företag. Om ett 
företag värderas högt vid en försäljningssituation och har höga tillväxtprognoser är det viktigt 
att bedöma om det är något som kan följa företaget eller om det försvinner med den tidigare 
ägaren. Därigenom menar Thomas Andersson att den framtida tillväxten inte bör 
prognostiseras för högt eftersom det, i de flesta fall, är allt för osäkert att resultatet ökar 
överhuvudtaget. De framtida vinsterna bygger på företagsledningens prognoser vilka får 
genomgå en rimlighetsbedömning av värderaren. I diskonteringsräntan används i regel en 
riskfri ränta som ligger mellan fyra och fem procent. Resterande delar av diskonteringsräntan 
varierar från fall till fall och bygger till stor del på antaganden och prognoser. Thomas 
Andersson menar att det är svårt att säga vad som är rätt och fel när räntan beräknas. Han 
menar att det är ett diskussionsunderlag som värderaren använder för att tillsammans med 
kunden komma fram till olika antaganden. 
 
Thomas Andersson säger även att det inför en värdering är viktigt att se över resultatet om det 
behöver justeras inför en värdering. Det finns i många fall saker som inträffat som kan ha 
påverkat resultatet tillfälligt. Exempelvis kan en svår olycka ha inträffat som påverkar 
resultatet, eller så kan företaget ha gjort en stor vinst på grund av att exempelvis en maskin 
har sålts. Hur ägarens uttag av lön har påverkat resultatet är också en post som bör ses över. 
Företagets investeringar är något som påverkar resultatet och som är viktigt att undersöka. De 
företag som gör kontinuerliga investeringar kan många gånger visa sig vara välmående och 
betinga ett högre värde även om de visat upp en något lägre vinst än det företag med högre 
vinst och få eller inga investeringar. Detta är en anledning till varför Thomas Andersson anser 
att det är så viktigt att titta på kassaflödet vid en företagsvärdering. När det handlar om 
bemanningsföretag säger Thomas Andersson att kassaflöde och resultat i regel är ganska 
likvärdiga. Detta beror på att de nästan inte har några inventarier och med det väldigt lite 
avskrivningar, vilket vidare innebär att investeringsbehovet är mycket litet. 
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Trots att kassaflödesmodeller anses vara ett bra och tillförlitligt verktyg vid 
företagsvärderingar menar Thomas Andersson att det är vanligt förekommande att multiplar 
används. P/E-tal använder de sällan eftersom de har att göra med onoterade företag och 
metoden lämpar sig bäst vid värdering av noterade företag. På Ernst & Young används 
vanligen en multipel mellan fyra och sex som multipliceras med resultatet, där en låg multipel 
används för högriskföretag och vice versa. Idag blir multipeln ofta något lägre på grund av 
den rådande lågkonjunkturen. Thomas Andersson anser att det är en ganska tillförlitlig metod 
som vanligtvis brukar stämma tämligen väl i relation till kassaflödesvärdering. 
 
Vad gäller konkurskostnader säger Thomas Andersson att det inte är något de använder sig av 
i sina värderingar. Det är heller inget han har hört talas om att det används eftersom de utgår 
ifrån att företaget skall fortsätta i all framtid. Däremot kan avvecklingskostnader beräknas 
som ett mått på hur riskfyllt ett förvärv kan vara. Är denna kostnad inte så hög och det finns 
mycket materiella tillgångar i företaget kan investeringen ses som mer likvid än annars. 
 
Thomas Andersson anser att det alltid är prognoser för framtiden som skall ligga till grund för 
en företagsvärdering, men att de historiska värdena ändå behövs i processen att göra 
antaganden och prognoser. Prognoserna om framtiden måste vara realistiska och det kan 
bedömas utifrån historiska värden. Exempelvis kan inte ett företag med historiskt dåliga 
resultat rätt vad det är göra prognoser som pekar på hög tillväxt då företaget skall värderas 
inför en stundande försäljning. De framtida prognosernas rimlighet bör alltså bedömas med 
hjälp av historiska värden. Thomas Andersson anser att det är rimligt att göra framtida 
prognoser för fem till sex år och för historiska värden se tillbaka tre till fyra år, eventuellt 
något längre om betydande händelser inträffat som kan vara av vikt vid värderingen. 
 
Thomas Andersson säger att det är väldigt viktigt att ha branschkunskap då en värdering skall 
göras. Med det menar han att värderaren bör ha kännedom om branschens upp och nedgångar 
och hur konjunkturkänslig den är. Visserligen ökar bemanningsföretagens risk i en 
lågkonjunktur eftersom det i regel är den inhyrda personalen som tvingas gå först om 
företaget måste säga upp personal. Men det finns även ett annat tänkbart scenario där företag 
köper mer tjänster från bemanningsföretag för att de inte vågar nyanställa. Om företaget har 
dragit ned på personal på grund av lågkonjunkturen kan de välja att täcka upp tillfälliga behov 
och produktionstoppar och fylla tillfälliga luckor via bemanningsföretag. 
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4.3 Intervju med Jesper Andersson, Speed 
 
Jesper Andersson är civilekonom och har en bakgrund från arbete på revisionsbyrå. Han har 
även arbetat inom verkstadsindustrin som VD och ekonomichef och som ställföreträdande 
kontorschef på företagsavdelningen inom banksektorn där han själv i stor utsträckning har 
arbetat med företagsvärdering. Jesper Andersson äger sedan hösten 2007 49,9 procent i Speed 
Professionals AB och är även VD för nämnda bolag. Dessutom äger han 33,3 procent i Speed 
Logistics AB. Intervjun ägde rum den 11 maj kl 11:00 och tog cirka en timma. 
 
4.3.1 Företagets värde och värdering av onoterade företag 
 
Företagets värde är i stor utsträckning beroende på de avtal Speed har med sina kunder menar 
Jesper Andersson. Det handlar om bra relationer till kunderna och att ha ett gott anseende 
bland kunderna vilket Speed har eftersom de idag är ett etablerat och välkänt namn på den 
lokala marknaden. Företagets värde beror till stor del även på satsningen att leverera hög 
kvalité till kunderna och ett etiskt tänkande vilket är faktorer som är tydligt och starkt 
sammankopplade till företagets ägare.  
 
Den starka kopplingen mellan företagets framgång och dess ägare kan ses som en svaghet om 
en försäljningssituation skulle uppstå. Det beror på att företagets värde är beroende av dess 
ägare och i en försäljningssituation menar Jesper Andersson att det alltid innebär en viss risk 
att kunderna lämnar företaget med ägarna. De som ägare kan därför inte kan sälja företaget en 
dag och försvinna från det nästa dag. För att företaget skall kunna fortsätta att vara 
framgångsrikt är det därför viktigt att den före detta ägaren stannar i företaget under en längre 
tid efter försäljningen, för att kunderna skall stanna och känna sig trygga. 
 
Jesper Andersson berättar att ledningen på Speed medvetet har byggt upp företaget för att det 
skall vara i säljbart skick, vilket visar sig i den bolagiserade företagsstrukturen. Tanken är att 
om en försäljningssituation skulle uppstå kan antingen de fem dotterbolagen säljas var för sig 
eller hela företaget. En sådan konstruktion på företaget menar Jesper Andersson är bra att ha 
eftersom det alltid är viktigt att ha en ”exit-plan” som är relativt okomplicerad för inblandade 
parter. Konstruktionen är även bra att ha med tanke på de starka band som knyter ägarna till 
företaget, bland annat då ägarna själva innehar VD-posterna i bolagen och därmed styr 
operativt. Skulle ett behov uppkomma menar Jesper Andersson att det skulle vara fullt möjligt 
för företaget att anställa en extern koncernchef och/eller VD för att motverka ”VD-effekten”. 
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4.3.2 Värderingsprocessen 
 
För att bestämma värdet på ett företag menar Jesper Andersson att en multipel på fem till sex 
gånger årsvinsten vanligtvis används. Det brukar enligt Jesper Andersson ge ett relativt 
rättvist och korrekt värde. Han är av åsikten att ett avkastningskrav på främmande kapital på 
sex procent är rimligt för Speed då det inte är aktuellt att ta hänsyn till det något extrema 
ränteläge som råder idag. Vid frågan om konkurskostnader menar han att det är något som bör 
vara beaktat när risken beräknas. 
 
Som jämförande företag till Speed när en värdering utifrån P/E-tal skall göras och när 
betavärdet skall bestämmas anser Jesper Andersson att Uniflex och Poolia är mest jämförbara 
företag. Jesper Andersson säger att det är viktigt att tänka på att ett företag alltid får ett högre 
värde när det noteras vid en börs. 
 
Jesper Andersson intygar att företaget fortfarande befinner sig i en tillväxtfas och kommer att 
göra så ett tag till. Han menar att det är rimligt att beräkna företagets värde utifrån framtida 
prognoser som sträcker sig tio år framåt i tiden från och med företagets start år 2004. Jesper 
Andersson anser även att det borde vara rättvisande att efter tillväxtperioden beräkna 
företagets tillväxt utifrån en genomsnittlig BNP-tillväxt. Speeds prognoser för år 2009 innebär 
dock noll procent i tillväxt, därefter 20 procentig tillväxt i tre år följt av en genomsnittlig 
BNP-tillväxt. 
 
I en lågkonjunktur anser Jesper Andersson att bemanningsföretag drabbas först i och med 
nedskärningar av personalstyrkan. Däremot menar han att situationen vänds lika snabbt för 
bemanningsföretag den dag konjunkturen går upp. På den övriga arbetsmarknaden kan något 
som kallas för ”Jobless Growth” inträffa vilket innebär att det inte skapas arbetstillfällen på 
företagen i takt med tillväxten, utan att tjänsterna tillsätts via bemanningsföretag. 
Anledningen till det, menar Jesper Andersson, är företagens rädsla för att uppgången endast är 
tillfällig och att det i sådana fall blir nödvändigt att avskeda folk igen. 
 
Efter en lågkonjunktur har marknaden för bemanningsföretag, enligt Jesper Andersson, en 
tendens att växa i relation till hur stor den var före nedgången. I Sverige är andelen personal 
från bemanningsföretag ganska låg, cirka två procent, i jämförelse med bland annat USA. 
Jesper Andersson tror däremot att det är en siffra som kommer att ha ökat när lågkonjunkturen 
är förbi. Trots den minskning som drabbat bemanningsföretag har Speed, enligt Jesper 
Andersson, klarat sig bra. Något som tyder på det är att de under hösten 2008 tvingades säga 
upp personal, men att de redan under våren 2009 har kunnat återanställa.  
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4.4 Tillämpning av teori 
 
Nedan presenteras hur teorin som framtagits om värdering av onoterade företag har använts 
för att värdera Speed. Det redogörs för de olika framräknade värdena och använda modeller. 
 

4.4.1 Risk 
 
För att beräkna avkastningsräntan i kassaflödesmodellen används CAPM och WACC. 
Framtagandet av dessa utgår från teorin och egna antaganden enligt följande: 
Variabler:       

βu= 1,010 Genomsnitt av Uniflex & Poolias betavärde 

t= 28,00% Skattesats       

rf = 3,08% 10årig statsobl.       

rm= 8,48% (3,08+5,4)         

rs= 6,00% Enligt överenskommelse med Speed   

Tabell 1 Förutsättningar för CAPM & WACC 

 
För att i ett senare skede kunna beräkna risken har Poolia och Uniflex valts ut som jämförbara 
börsnoterade bemanningsföretag. Ett genomsnitt av deras betavärde ligger därefter som grund 
till Speeds betavärde. Eftersom studien inte tar hänsyn till det exceptionella ränteläge som 
råder idag används en ränta på sex procent utefter Speeds egen begäran. Marknadsrisken är 
baserad på Öhrling PriceWaterhouseCoopers undersökning för år 2009 och räntan på en 
tioårig statsobligation. 
 

Betavärdet till CAPM       

βonoterat företag = βu(1 + (1 - t)(S/E) )    
       

Beräknat med långfristiga och kortfristiga 
skulder:   

βonoterat företag= 1,761     

Tabell 2 Betavärde till CAPM 

 
Speed har inte mycket långfristiga skulder (se appendix) men eftersom de kortfristiga 
skulderna också innebär en risk för företaget baseras uträkningarna på totala skulder. 
Uträkningen ger ett värde på cirka 1,7 vilket är över genomsnittet. 
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CAPM         
E(r)=rf +β(rm - rf)     

E(r)= Förväntad avkastning    
       

E(r)= 12,588% baserat på långa&korta skulder 

          

Tabell 3 CAPM 

 
CAPM är aktieägarnas avkastningskrav och ingår som en del av WACC nedan. I 
beräkningarna utgör CAPM för Speed 12,5 procent. 
 

WACC       

Rwacc =  rs(1-t)(S/S+E)+re(E/S+E)   
      

Rwacc =  12,000%    

        

Tabell 4 WACC 

 
WACC är slutligen det totala avkastningskravet på eget kapital och främmande kapital. 
Uträkningen efter givna antaganden och uträkningar ger ett värde på 12 procent och är den 
avkastningsränta som används i kommande uträkningar baserat på kassaflöde. 
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4.4.2 Tillväxt 
 
Enligt David S. Harrison (2003) är återinvesteringsgraden ett mått på hur välmående ett 
företag är. Speed har inte några större investeringar eller investeringsbehov men för att mäta 
hur företaget mår kan utvecklingen av nettoomsättningen i relation till lönenivån jämföras. På 
så sätt framkommer det att de anställda och deras löner rör sig i samma riktning som 
arbetsbelastningen, nedan mätt i omsättning. Vidare visar grafen att VD och styrelse inte har 
plockat ut orimliga löner i förhållande till utvecklingen.  
 

 
Figur 6 Procentuell löneutveckling 

Egen tillverkad figur utifrån information från Businessinfo, 2009 

 
Inför beräkning av kassaflödesmodellen har tre olika tillväxtmodeller tagits fram vilka baseras 
på teori och intervjuer enligt nedan: 
 

1. Genomsnittlig BNP över tid, 3,5 procent enligt Handelsbanken och egna antaganden. 
2. Hög tillväxt, 20 procent, de första tio levnadsåren baserat på historiska siffror (se 

appendix) och därefter genomsnittlig BNP-tillväxt; 3,5 procent. 
3. Kommande fyra år baserat på Speeds egna prognoser vilket motsvaras av ett år utan 

tillväxt och tre år med 20 procents tillväxt. Åren därpå prognostiseras utifrån 
genomsnittlig BNP-tillväxt.  
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4.4.3 Kassaflödesmodell 
 
Kassaflödesberäkningarna baseras på 2008 års kassaflöde och tidigare presenterade prognoser 
för tillväxt. En diskonteringsränta baserad på risk och avkastningskrav används sedan för att 
nuvärdesberäkna företagets värde. Enligt Nilsson m.fl. (2002) når ett tillväxtföretag sin eviga 
tillväxtnivå efter tio till femton år men ett företag i en mogen bransch behöver endast 
prognostiseras tre till fem år för ett troligt slutvärde. Eftersom Speed befinner sig i en 
tillväxtfas (se appendix) men i en mogen bransch sträcker sig prognoserna nedan från 2008 
och tio år framåt i tiden. Dessutom basera uträkningarna på tidigare uträknad WACC enligt 
den modell Damodaran (2002) förespråkar när hela företaget skall värderas.  

 
Kassaflödesmodell 1  

År  Kr  Tillväxt 

2008 18 924 235   

2009 36 412 187 3,50% 

2010 52 572 865 3,50% 

2011 67 507 004 3,50% 

2012 81 307 695 3,50% 

2013 94 060 962 3,50% 

2014 105 846 301 3,50% 

2015 116 737 175 3,50% 

2016 126 801 469 3,50% 

2017 136 101 919 3,50% 

2018 144 696 497 3,50% 
Tabell 5 Kassaflödesmodell 1 

 

Kassaflödesmodell 2  

År  Kr  Tillväxt 

2008 18 924 235   

2009 39 200 121 20,00% 

2010 60 924 200 20,00% 

2011 84 199 908 20,00% 

2012 109 138 068 20,00% 

2013 135 857 421 20,00% 

2014 147 642 760 3,50% 

2015 158 533 633 3,50% 

2016 168 597 928 3,50% 

2017 177 898 378 3,50% 

2018 186 492 956 3,50% 
Tabell 6 Kassaflödesmodell 2 
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Kassaflödesmodell 3  

År  Kr  Tillväxt 

2008 18 924 235   

2009 35 820 807 0,00% 

2010 57 544 886 20,00% 

2011 80 820 593 20,00% 

2012 105 758 754 20,00% 

2013 118 512 021 3,50% 

2014 130 297 360 3,50% 

2015 141 188 233 3,50% 

2016 151 252 528 3,50% 

2017 160 552 977 3,50% 

2018 169 147 556 3,50% 
Tabell 7 Kassaflödesmodell 3 

 
I grafen nedan sammanställs de framräknade värdena från de tre modellerna som baseras på 
ovanstående antaganden om tillväxt och kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital.  
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Figur 7 Kassaflödesmodeller 
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I kapitel tre presenterades en bild av Damodaran (2002) där värderingsprocessen beskrevs. 
Samma bild är nu återskapad baserad på de framräknade siffrorna som gäller för Speed. 
Bilden blir inte komplett förrän ett scenario är valt och siffrorna därifrån plockas in i 
modellen. Återinvesteringsgraden baseras på uthållig vinsttillväxt och utdelningsandel vilket 
blir en del av kassaflödet (uträkningar återfinns i appendix). Speed som bemanningsföretag 
behöver däremot väldigt lite investeringar eftersom deras anläggningstillgångar är få. 
Uträkning för räntabilitet på totalt kapital återfinns som en del i figuren men behandlas inte 
vidare utan återfinns som uträkning i appendix då syftet med figuren endast är att förtydliga 
sambanden mellan de framräknade värdena.  
 

X Risk Premium 5,4%Beta 2,205+
Risk-Free Rate 
Government Bond 

Rate = 3,08%

Cost of 
Equity      
14,98%

Cost of Debt

6%

Weights 
E=92,89% 
D=7,10%

Discount Cost of Capital (WACC) = 0,1498*(1-0,28)*(0.928) + 0,06 
(0.071) = 14,27%

Firm Value

Current Cash Flow to 
Firm

Reinvestment 
Rate  0,05 Expected Growth 

in EBIT (1-t)

Varierande beroende 
på scenario

Return on capital 
48,07%

FCFF

Terminal Velue10= 
Beroende på valt scenario

Stable Growth g=3,5%; 
Beta=1.2;D/(D+E)=7,1
%; Reinvest.Rate=0,05

Beroende på valt scenario

18 554 805kr

18554805

 
Figur 8 Egen tolkning av ”A Valuation”  

(Återskapad illustration från Damodaran sid 684, 2002 ”Investment valuation”) 
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4.4.4 Övriga värderingsmodeller 
 
Substansvärdesmodellen är omtvistad i teorin angående huruvida den är tillämpbar på ett 
bemanningsföretag men bör ändå beaktas vid en värdering. Substansvärdet utgörs av 
tillgångar minus skulder justerat för den skillnad som kan föreligga mellan bokförda värden 
på tillgångarna och dess marknadsvärde. För Speed som inte har så mycket materiella 
tillgångar blir denna skillnad nästan obefintlig vilket gör att substansvärdet utgörs av det egna 
kapitalet, 29 727 415 kr.  
 
För att beräkna ett P/E-tal för Speed har ett genomsnitt av Poolia och Uniflex värden 
beräknats vilket ger multipeln 7,75. Årsvinsten multipliceras därefter med detta tal vilket för 
Speed ger ett värde på 149 597 336 kr.  
 
I praktiken förespråkas enligt intervjuerna ofta en ungefärlig värdering eller genomsnittlig 
multipel även kallad ”mellan tummen och pekfingret värdering” vilket brukar vara värden 
mellan tre till sju gånger årsvinsten. En sådan uträkning ger följande värde efter skatt på 
företaget: 
 

 

Tabell 8 Genomsnittlig multipel  

 
Uträkningar till ovanstående modeller återfinns i sin helhet i appendix. 
 

Multipel: Värde i kr: 

3 57 908 646 

4 77 211 528 

5 96 514 410 

6 115 817 292 

7 135 120 174 
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5 Analys 
 

I följande kapitel analyseras och tolkas det empiriska materialet genom att det kopplas till de 

teorier som presenteras i den teoretiska referensramen. Analys och tolkning görs av såväl den 

kvalitativa undersökningen som  de framräknade värdena. Detta leder fram till svaren på den 

ursprungliga problemformuleringen, vilka presenteras i följande kapitel. 

 

5.1 Analys och tolkning av kvalitativ undersökning 
 
Enligt Nilsson m.fl. (2002) finns det stora svårigheter med att nå ett sant och objektivt värde 
på ett onoterat bolag eftersom värderingar till stor del bygger på subjektiva uppskattningar, 
vilket även framkommer i den empiriska undersökningen. I enlighet med vad Damodaran 
(2002) skriver om kassaflödesmodeller och dess lämplighet på onoterade företag framkommer 
det i intervjuerna att denna modell används i stor utsträckning och att substansvärdesmodellen 
sällan används. Kassaflödesmodellen baseras på uppskattningar och antaganden från 
företagsledningens egna prognoser om framtiden men även på historiska siffror. Enligt 
Thomas Andersson bör de framtida prognoserna sträcka sig fem till sex år fram i tiden och de 
aktuella historiska siffrorna bör gå tre till fyra år tillbaka i tiden. Nilsson m.fl. (2002) menar 
däremot att prognoserna för ett kraftigt växande företag bör sträcka sig tio till femton år 
framåt i tiden och företag i en mogen bransch bör prognostiseras tre till fem år.  
 
En bedömning av Speeds framtida tillväxt och branschens mognad behövs därför för att 
kunna fastställa antal år som är rimligt att prognostisera för att nå ett rättvist värde på 
företaget. Jesper Andersson menar att Speed fortfarande är ett tillväxtföretag, men att de redan 
har gjort några år i tillväxtfasen. Det är därmed rimligt att de framtida prognoserna sträcker 
sig tio år framåt i tiden räknat från företagets start, vilket innebär att företagets värde bör 
beräknas från år 2013-2014. 
 
Samtliga respondenter anser att ett problem vid värdering av onoterade företag är att det inte 
finns ett marknadsvärde. Thomas Andersson menar att den största svårigheten med att värdera 
onoterade företag är att de i regel har en väldigt stark koppling till ägaren. Med det menar han 
att värdet många gånger är beroende av ägaren och att det därför är osäkert att företagets 
värde kvarstår vid ett ägarbyte. Jesper Andersson är av samma åsikt och menar att ägarna, i 
Speeds fall, har påverkat företagets goda namn på den lokala marknaden. Detta stämmer väl 
med vad Nilsson m fl. (2002) och Scott m.fl. (1992) skriver om att företagets värde har en 
starkare koppling till ägaren i ett onoterat företag än i ett noterat. Det är alltså ingen 
självklarhet att kunder stannar i företaget vid ett ägarbyte eftersom många kundrelationer 
bygger på personliga relationer mellan kund och ägare. I förlängningen blir det en faktor som 
kan påverka företagets värde i stor utsträckning. 
 
Vad gäller historiska värden menar Thomas Andersson att det finns en viss risk med att utläsa 
för mycket ur dem. Med det är han inne på samma spår som Harrison (2003) skriver om i sin 
artikel om återinvesteringsgrad. Om inte företaget fått den näring, i form av nödvändiga 
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investeringar, det behöver under ett flertal år kan historiska vinster vara direkt missvisande. 
Vid en försäljningssituation vill givetvis säljaren peka på höga historiska vinster medan 
köparen menar att vinsterna kommer först i framtiden när de tagit över. En 
rimlighetsbedömning av en oberoende part behövs därför för att hamna inom området som 
Nilsson m.fl. (2002) kallar för förhandlingsutrymmet. Enligt Handelsbanken kan en sådan 
rimlighetsbedömning baseras på ett genomsnitt av en kassaflödesmodell, en jämförelse med 
andra bolag eller genom observation av liknande transaktioner i samma bransch.  
 
När antalet år som skall prognostiseras fastställts behövs en förväntad tillväxt för kommande 
år. Nilsson m.fl. (2002) menar att en konstant tillväxttakt kan utläsas från nominell 
BNP- tillväxt eller inflationstakt. Denna siffra motsvaras väl av den tillväxtnivå som används 
för prognostisering på såväl Handelsbanken som Ernst & Young. Handelsbanken använder en 
tillväxtnivå i takt med BNP-tillväxt över tid motsvarande tre till fyra procent och Thomas 
Andersson menar att en sådan nivå kan vara rimlig eftersom den inte bör vara för hög i små 
onoterade bolag. Med det menar Thomas Andersson att tillväxten ofta hänger på 
företagsledarens insatser och därför inte nödvändigtvis följer med bolaget vid en försäljning.  
 
Handelsbanken utgår från företagsledningens egna prognoser om tillväxt för de första tre till 
fyra åren vid en värdering och därefter en genomsnittlig BNP-tillväxt. Jesper Andersson delar 
dessa åsikter och anser att det är fullt rimligt att anta en genomsnittlig BNP-tillväxt, mellan tre 
och fyra procent, efter att företagen själva gjort prognoser för de första fyra åren. Vidare 
menar Thomas Andersson likt Damodaran (2002) att värderingen av ett litet bolag, där ägaren 
är nära kopplad till företagsledningen, bör ta hänsyn till olika kostnadsposter, uttagen lön och 
utdelning eftersom det kan påverka de historiska vinsterna.  
 
Enligt Damodaran (2002) uppkommer de största svårigheterna med att värdera ett onoterat 
företag när diskonteringsräntan skall beräknas. Eftersom osäkerheten i beräkningarna är stor 
och de onoterade aktierna inte är så likvida bör risken beräknas med en högre procentsats än i 
ett större noterat bolag (Damodaran, 2002). Betavärdet är ett mått på risk och kan endast 
beräknas på noterade bolag varför en jämförelse, likt Handelsbankens tillvägagångssätt, måste 
ske för att få fram en sådan siffra. I framtagandet av ett betavärde för Speed anser Jesper 
Andersson att företaget kan jämföras med de noterade företagen Uniflex och Poolia.  
 
Med hjälp av jämförande betavärde kan CAPM beräknas vilket är en beståndsdel i WACC 
(Damodaran, 2002). I praktiken används WACC och CAPM främst som förenklade modeller 
baserade på en rad antaganden. Handelsbanken använder en riskfri ränta på fyra till fem 
procent men Nilsson m fl. förespråkar användandet av räntan på en tioårig premieobligation. 
Handelsbankens uträkningar av diskonteringsräntan brukar hamna kring femton procent på 
mindre bolag eftersom de bör ha en högre diskonteringsränta men lägre multipel på grund av 
risknivån. Konkurskostnaderna kan, i enlighet med respondenternas svar, antas vara en del av 
den beräknade risken. 
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P/E-tal används inte alls på Ernst & Young när onoterade företag skall värderas men 
Handelsbanken kan använda det som en del i sin jämförande värdering men menar att det inte 
ensamt ger ett rättvisande värde. Jesper Andersson instämmer med handelsbanken att P/E-tal 
kan användas som jämförande modell om det finns tillgång till jämförbara börsnoterade. Men 
även om Poolia och Uniflex används som jämförbara företag med Speed är det viktigt att 
beakta att företagsvärdet alltid ökar något vid en börsnotering, menar Jesper Andersson.  
 
Oavsett hur många och komplicerade uträkningar som görs vid en värdering utgår de oftast 
från en ungefärlig siffra, en fingervisning om värdet. Den modell alla respondenter har nämnt 
är en multipel gånger årsvinsten. Thomas Andersson förespråkar fyra till sex procent och 
menar att fyra till och med kan vara högt idag med tanke på omvärldsfaktorer. Handelsbanken 
menar att denna multipel nu bör ligga på runt fem men att den tidigare under högkonjunkturen 
var uppe på åtta medan Jesper Andersson menar att multipeln bör vara någonstans mellan fem 
och sex. Eftersom uppsatsen inte beaktar de rådande omvärldsfaktorerna kan ett ungefärligt 
värde runt fem bli aktuellt. Handelsbanken menar att de med åren arbetat upp en bra 
magkänsla för vad ett bolag kan vara värt och därmed för vilken multipel som skall användas.  
 
Trots alla teoretiska modeller för att beräkna olika parametrar i en värdering visar sig alltså 
antaganden och uppskattningar på olika sätt vara det som främst ligger till grund för en 
företagsvärdering.  
 

5.2 Analys av framräknade värden 
 
För att nå ett teoretiskt förankrat värde på Speed behöver en del antaganden göras. Enligt 
Thomas Andersson skall en multipel om fyra gånger årsvinsten användas för att ta fram ett 
riktvärde på ett företag under lågkonjunktur. Men eftersom uppsatsen inte tar hänsyn till 
rådande omvärldssituation utan söker ett rättvisande neutralt värde används multipeln fem 
gånger årsvinsten.  
 
Innan beräkningar utförs bör företagets resultaträkning granskas för att se så att olika 
kostnadsposter växt i takt med företaget enligt Damodaran (2002). Även Harrison (2003) 
menar att det är en viktig aspekt att beakta för att återinvesteringskravet är tillgodosett. Speed 
har inte så mycket materiella tillgångar och inte heller ett stort behov av dem varför de 
framräknade fem procenten i återinvesteringskrav kan anses tillgodosett. Löner i relation till 
omsättning samt styrelse och VD:s löner i relation till årsvinsten har rört sig proportionerligt 
över åren varför det inte finns någon anledning att ta hänsyn till sådana aspekter vid fortsatt 
beräkning av företagets värde.  
 
Att onoterade företag inte är så likvida innebär ett högre risktagande vilket även framkommit i 
intervjuerna. Det betavärde som räknats fram anses därför vara rimligt eftersom det är högre 
än de börsnoterades och ligger över ett vilket indikerar på högre risk enligt Nilsson m.fl. 
(2002). Den riskfria räntan som ingår i CAPM utgår från värdet på en premieobligation 
eftersom det förespråkas i teorin men även anses rimlig av Jesper Andersson. Kostnaden för 
främmande kapital kan lämpligen enligt Damodaran (2002) bestämmas utifrån ett av företaget 
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nyligen upptaget lån. Eftersom uppsatsen inte tar hänsyn till det rådande ränteläget används 
en ränta på sex procent, vilket enligt Jesper Andersson anses lämpligt. Uträkningar för 
WACC, tolv procent, bör därför vara rimliga vilket kan styrkas med att Handelsbanken anser 
att värdet bör ligga runt femton procent.  
 
Eftersom Speed anses vara ett växande företag men verkar inom en mogen bransch kan tio år 
från start vara lämpligt att prognostisera, i enlighet med vad Nilsson m.fl. (2002) säger. 
Eftersom Speed varit verksamt sedan 2004 kan Thomas Anderssons åsikt om att prognostisera 
fem till sex år fram i tiden också stämma väl överens med tio år från start, vilket även Jesper 
Andersson anser mest lämpligt. Därmed bör det framräknade värdet baserat på kassaflöden 
för år 2013-2014 ge ett rättvisande värde på företaget.  
 
Den tillväxtnivå som vidare skall användas bör baseras på företagets egna prognoser de första 
tre till fyra åren eftersom de har en mer tillförlitlig bild av företagets framtida tillväxt. Längre 
tid än så är svårt för företagsledningen att ha tillförlitliga prognoser därför används i 
uträkningarna därefter en genomsnittlig BNP-tillväxt över tid, vilket förespråkas i såväl teori 
som praktik. I enlighet med vad Handelsbanken säger om företagets egna prognoser bör 
därför kassaflödesmodell tre användas. Visserligen verkar bemanningsföretag i en 
konjunkturkänslig bransch, men enligt både Jesper Andersson och Thomas Andersson är 
dessa företag många gånger de som ökar snabbast när en lågkonjunktur vänder. Därav kan det 
anses rimligt med Jesper Anderssons prognoser om noll procentig tillväxt i år men att 
tillväxten redan nästa år kommer att öka igen och att den för de följande tre åren kommer att 
vara tjugo procent. 
 
Beroende på vilken tillväxtnivå som används och vilka antaganden som görs i beräkningarna 
kan resultatet variera. Att det förhåller sig på det viset kan utläsas ur de tre 
kassaflödesmodellerna som presenterades i kapitel fyra där olika prognoser för tillväxt 
beaktas i uträkningarna. Det framräknade värdet för år 2013-2014 varierar då mellan 
94 060 962 kr och 147 642 760 kr om övriga parametrar, såsom diskonteringsränta, antas 
oförändrade. Värdet förändras också om exempelvis räntan på främmande kapital halveras till 
tre procent från tidigare antagna sex procent. Ett sådant scenario resulterar i att värdet på 
företaget blir högre till följd av att det framräknade värdet på WACC blir lägre. Exemplen 
belyser modellernas känslighet vid förändring i de olika parametrarna. 
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6 Slutsats 
 

Baserat på den ursprungliga problemformuleringen och det eftersträvade syftet presenteras 

här de slutsatser och svar som framkommit av studien.  

 
Att värdering av ett onoterat företag är förknippat med en viss problematik framgår i såväl 
teori som empiri. För att finna ett rimligt värde på det onoterade företaget Speed ställdes 
därför följande forskningsfrågor: 
 

• Vilka delar bör beaktas vid en värdering av det onoterade företaget Speed?  

• Vilket värde på Speed kan slutligen uppskattas när teori förankras i empiri? 

 

6.1 Vilka delar bör beaktas vid en värdering av det onoterade 
företaget Speed? 

 
Svaret på den första delen av problemformuleringen är således att kassaflödet, 
återinvesteringsgrad, ägarstruktur och risk är viktiga delar att beakta vid värdering av 
företaget Speed. Det framräknade värdet däremot kan variera beroende på vilka antaganden 
och subjektiva uppskattningar som beaktas. Att det förhåller sig på det viset tydliggörs genom 
beräkning av risk. Betavärdet bygger på antagandet om jämförbara företag vilket därefter 
ligger till grund för beräkning av CAPM och WACC. De i sin tur utgör avkastningskrav och 
därmed diskonteringsränta i kassaflödesmodellen vilket gör att olika värden kan beräknas 
beroende på vilka ursprungliga antaganden som görs. 
 
Genom teori och intervjuer har det framkommit att samma principer och modeller kan 
användas när onoterade och noterade företag skall värderas. Problematiken ligger i att det inte 
finns något marknadsvärde för onoterade företag samt att det blir en större svårighet att 
beräkna diskonteringsräntan till en kassaflödesmodell. Ytterligare ett problem är det faktum 
att värdet på onoterade företag många gånger är starkt förknippat med företagets ägare och att 
det inte finns några garantier för att det kvarstår om ägaren lämnar företaget. Ett företag bör 
därför alltid hållas i försäljningsskick för att bibehålla sitt värde. 
 
Eftersom det finns en stor osäkerhet i beräkningarna vid värdering av onoterade företag och 
att dess aktier är mindre likvida än noterade företags bör detta kompenseras genom att värdet 
beräknas med en högre risk. Vid värderingen av Speed framkommer detta i det något högre 
betavärdet som framräknats för Speed i jämförelse med genomsnittet. 
 
Vid värdering av onoterade företag är det viktigt att kontrollera om ovanliga transaktioner har 
förekommit mellan företaget och dess ägare. Kontrollen innefattar bland annat löner och 
utdelningar som gjorts till ledning och ägare eftersom det är faktorer som kan påverka 
vinsterna och därmed företagets värde. En sådan kontroll har därför genomförts på Speeds 
räkenskaper men inga ovanliga transaktioner har upptäckts. Det är även viktigt att företagets 
investeringar och investeringsbehov ses över för att fastställa att företaget fått den näring det 
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behöver. Ett högt värde kan vara missvisande om nödvändiga investeringar inte gjorts. Speed 
har ett väldigt litet investeringsbehov och de gjorda satsningarna anses därför täcka behovet 
väl. 
 
Det har framkommit att en diskonterad kassaflödesmodell förespråkas i såväl teori som empiri 
för att värdera onoterade företag och att denna bör bygga på prognoser om framtiden, men 
även historiska värden för att bedöma rimligheten. I den empiriska studien framkommer även 
en förenklad modell kallad ”mellan tummen och pekfingret värdering” vilken används flitigt. 
Modellen innebär att en ungefärlig multipel, mellan fyra och sju, multipliceras med årsvinsten 
och anses avge ett relativt tillförlitligt värde. En multipel på fem har framkommit som lämplig 
att använda för att värdera Speed. 
 

6.2 Vilket värde på Speed kan slutligen uppskattas när teori 
förankras i empiri? 

 
Användandet av Substansvärdering har visat sig vara mindre användbart vid värdering av ett 
onoterat bemanningsföretag som Speed. Eftersom de materiella tillgångarna i företaget är 
väldigt få kan substansvärdet sägas utgöra det egna kapitalet, 29 727 415kr, vilket är ett 
alldeles för lågt värde på företaget. 
 
Multipeln fem gånger årsvinsten innebär att Speed är värt 96 514 410 kr efter skatt vilket 
motsvaras av 134 514 410 kr före skatt. P/E-talet ger ett betydligt högre värde på 
149 597 336 kr efter skatt. Det går därmed att anta att Jesper Anderssons påstående stämmer 
om att företagsvärdet alltid ökar något vid en börsnotering.  
 
Den utvalda kassaflödesmodellen som bygger på Speeds egna prognoser och därefter 
BNP-tillväxt ger år 2013 ett värde på 118 512 021 kr och år 2014 ett värde på 130 297 360 kr. 
Som tidigare nämnts är såväl teori som empiri överens om att denna modell är den 
lämpligaste i det studerade fallet vilket gör att ett värde däremellan kan anses rimligt. Det 
teoretiskt förankrade värde som eftersökts kan därmed, i skrivande stund, antas vara cirka 
125 000 000 kr.  
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7 Avslutande diskussion 
 

I det avslutande kapitlet förs en diskussion kring vad som kan ha påverkat resultatet samt hur 

det kunde ha blivit om undersökningen gjorts på ett annat vis. Slutligen introduceras förslag 

på fortsatt forskning. 

 

7.1 Påverkande faktorer för värderingen 
 
Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva vilka delar som kan påverka en värdering av 
ett onoterat bemanningsföretag för att därefter förklara hur ett teoretiskt förankrat värde kan 
fastställas. Vi anser syftet vara uppfyllt eftersom ett teoretiskt förankrat värde på Speed 
presenteras och viktiga delar i värderingsprocessen beskrivs. Vi anser även att uppsatsen är 
relevant då den tydliggör problematiken i att värdera ett onoterat företag, men ändå vägleder 
hur nämnd värderingsprocess kan utföras. Dessutom har studien resulterat i ett 
värderingsverktyg, utformat i Excel, som Speed kan nyttja för framtida värdering.  
 
Resultatet av uppsatsen skulle troligtvis ha påverkats om den utförts med ett annat syfte, till 
exempel en försäljningssituation eller börsintroduktion. Likaledes skulle resultatet ha kunnat 
påverkas om fler respondenter intervjuats, eller om andra respondenter använts som gett andra 
infallsvinklar på företagsvärdering. Dessutom kan andra påverkande delar i företaget beaktas 
om värderingen utförs av någon med större insikt i företagets struktur och helhet.  
 
En intressant iakttagelse som vi gjort under skrivandets gång är i vilken stor utsträckning som 
företagsvärdering bygger på antaganden och subjektiva uppskattningar. Det talas till och med 
om att ha en känsla för företagets värde, att värderaren genom erfarenhet har byggt upp en 
”magkänsla” för företags värde. Det är dock tydligt att det i regel är de modeller som beskrivs 
i teorin som faktiskt används, men att de i många fall utgörs av förenklade versioner. Den 
vanligt använda ”mellan tummen och pekfingret” metoden är dock en modell som inte 
beskrivs i teorin fast den har visat sig vara en av de vanligast använda. Dessutom anses den, 
av de flesta respondenter, stämma relativt väl och vara tillförlitlig. 
 
Vad vi funnit intressant är att det inte finns ett värde som kan sägas vara det enda rätta. Det 
slutliga värdet på ett företag är i stor utsträckning beroende av värderingsmodellerna, vilka 
parametrar som tillsätts i diskonteringsräntan och hur tillväxten prognostiseras. En liten 
förändring i någon av diskonteringsräntans olika parametrar kan ge stora förändringar i det 
framräknade värdet på företaget. Likaså ger förändringar i tillväxtbedömningarna stora utslag 
på det slutliga värdet. Det innebär att det är relativt lätt att göra vinklingar och bedömningar 
utifrån värderingens syfte och perspektiv. En säljare kan exempelvis öka värdet av sitt företag 
genom att hävda en lägre risk eller högre tillväxt. Köp- och försäljningssituationer kommer 
alltid att leda till motstridiga antaganden om vilka de rätta värdena på tillväxt och 
diskonteringsränta skall vara. De små förändringarna i beräkningar och antaganden är alltså 
inte att förakta, de kan få stora konsekvenser på det slutliga resultatet. 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning: 
 
En av de största svårigheterna med att värdera ett onoterat företag är, som framkommit i 
uppsatsen, att bedöma risken. Det skulle därför vara intressant med en studie som utvecklar 
betavärdets användande vid värdering av onoterade företag, eller utvecklar möjligheten till ett 
mått för risk som är mer användbart vid värdering av onoterade företag. 
 
Hur skulle även vara intressant att se hur värdet för Speed skulle förändras om syftet var 
försäljning eller börsintroduktion? 
 
I uppsatsen diskuteras svårigheten med att värdera onoterade företag eftersom ägaren i många 
fall har ett större inflytande och starkare koppling till företaget än i de noterade företagen. Det 
framkommer att värdet många gånger hör ihop med ägaren i så stor utsträckning att företagets 
värde påverkas stort om ägaren försvinner. Därmed har det tydliggjorts hur viktigt det är att 
ägare till sådana företag att hålla sitt företag i försäljningsbart skick. Resonemanget öppnar 
för en studie som utvecklar diskussionen om ägarnas stora inflytande på onoterade företag. 
Diskussionen kan även kopplas till att många onoterade företag med stor sannolikhet står 
inför försäljning, övertag och generationsskifte i och med att 40-talisterna börjat gå i pension. 
Hur kommer detta att påverka företagandet i Sverige? 
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APPENDIX: 
Speeds balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys 

Speed Management AB       

Org nr 556683-0302       

        

Koncernens resultaträkning   2008-01-01 2007-01-01 

Kr Not  2008-12-31 2007-12-31 

        

Rörelsens intäkter m.m.       

Nettoomsättning   130 678 576 106 820 454 

Övriga rörelseintäkter   77 376 178 808 

        

Summa   130 755 952 106 999 262 

        

Rörelsens kostnader       

Handelsvaror   -4 254 202 -2 026 431 

Övriga externa kostnader 2 -10 311 889 -5 917 196 

Personalkostnader 2 -87 485 652 -78 806 680 

Avskrivning av materiella AT 3 -457 038 -488 379 

Övriga rörelsekostnader   -140 370 0 

        

Summa   -102 649 151 -87 238 686 

        

Rörelseresultat   28 106 801 19 760 576 

        

Resultat från finansiella 
investeringar       

Resultat från värdepapper och        

fordringar som är AT   0 -16 607 

Ränteintäkter   932 359 472 794 

Räntekostnader   -343 480 -115 535 

        

Summa   588 879 340 652 

        

Resultat efter finansiella poster   28 695 680 20 101 228 

        

Skatt på årets resultat 4 -8 321 862 -5 741 110 

Minoritetsandel av årets resultat   -1 070 936 -154 

        

Årets resultat   19 302 882 14 359 964 
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Speed Management AB       

Org nr 556683-0302       

        

Koncernens balansräkning       

Kr Not  2008-12-31 2007-12-31 

        

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar       

        

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer 5 475 805 904 711 

        

Finansiella anläggningstillgångar 7     

Andelar i intresseföretag   3 426 010 2 575 000 

Andra långfristiga 
värdepappersinnehav   0 0 

        

Summa anläggningstillgångar   3 901 815 3 479 711 

        

Omsättningstillgångar       

        

Varulager       

Varor under tillverkning   506 624 0 

Färdiga varor och handelsvaror   967 803 0 

        

Summa   1 474 427 0 

        

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   25 115 907 11 919 133 

Aktuella skattefordringar   4 053 188 3 561 372 

Övriga fordringar 8 494 633 52 756 

Förutbetalda kostnader och 9 12 324 886 7 640 220 

upplupna intäkter       

        

Summa   41 988 614 23 173 481 

        

Kassa och bank   13 050 985 20 552 978 

        

Summa omsättningstillgångar   56 514 026 43 726 459 

        

Summa tillgångar   60 415 841 47 206 170 

        

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Eget kapital       

Aktiekapital (1000aktier) 10 100 000 100 000 
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Bundna reserver   3 735 000 3 735 000 

Fria reserver   5 055 144 6 695 180 

Årets resultat   19 302 882 14 359 964 

        

Summa eget kapital   28 193 026 24 890 144 

        

Minoritetsintresse   1 534 389 239 753 

        

Avsättningar 11     

Uppskjuten skatteskuld   1 400 000 1 400 000 

        

Långfristiga skulder 16     

Skulder till kreditinstitut   873 503 0 

        

Summa långfristiga skulder   873 503 0 

        

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder   955 419 1 516 937 

Aktuella skatteskulder   7 444 469 5 026 971 

Övriga skulder   5 159 405 4 106 235 

Upplupna kostnader och  12 14 855 630 10 026 130 

förutbetalda intäkter       

        

Summa kortfristiga skulder   28 414 923 20 676 273 

        

Summa eget kapital och skulder   60 415 841 47 206 170 

        

        

        

POSTER INOM LINJEN       

Ställda säkerheter 14 4 000 000 4 132 300 

Ansvarsförbindelser 15 150 000 150 000 
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Speed Management AB     

Org nr 556683-0302     

      

Koncernens kassaflödesanalys 2008-01-01 2007-01-01 

Kr  2008-12-31 2007-12-31 

      

Den löpande verksamheten     

Rörelsejusteringar 28 106 801 19 760 576 

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet     

Avskrivningar 457 038 488 379 

Realisationsresultat vid försäljning av inventarier 140 370 0 

      

Summa 28 704 209 20 248 955 

      

Erhållen ränta 932 359 544 344 

Erlagd ränta -343 480 -187 535 

Resultat från andelar i intresseföretag 0 0 

Resultat från värdepapper som är AT 0 71 593 

Årets skatt -8 097 862 -5 741 110 

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten      

före förändringar av rörelsekapital 21 195 226 14 936 247 

      

Förändringar i rörelsekapital     

Förändring av varulager -1 474 427 0 

Förändring av fordringar -18 815 133 -1 004 153 

Förändring av kortfristiga skulder 7 738 650 543 583 

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 644 316 14 475 677 

Investeringsverksamheten     

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -851 010 0 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 026 502 -219 030 

Försäljning av inventarier 857 700 -1 145 874 

Kassaflöde från verksamheten -1 019 812 -1 364 904 

      

Finansieringsverksamheten     

Förändring av långfristiga skulder och 
avsättningar 873 503 -482 500 

Utbetald utdelning -16 000 000 
-12 000 

000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15 126 497 
-12 482 

500 

      

Årets kassaflöde -7 501 993 628 273 

Likvida medel vid årets början 20 552 978 19 924 705 

Likvida medel vid årets slut 13 050 985 20 552 978 
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Intervjufrågor 
1. Vad är din yrkestitel och dina arbetsuppgifter på företaget? 
2. Hur lång erfarenhet har du inom ämnet företagsvärdering? 
3. Hur förklarar du begreppet ”företagets värde”? 
4. Anser du att det är förknippat med svårigheter med att värdera ett onoterat bolag? I så 

fall vilka svårigheter? 
5. Vilka situationer kan ligga till grund för att ni utför en företagsvärdering? 
6. Finns det några standardiserade mallar för värdering av företag? 
7. Hur ser värderingsprocessen ut? 
8. Vilka delar är viktiga att beakta ur ett bank/revisorsperspektiv vid en 

företagsvärdering? 
9. Gör ni någon skillnad vid värdering av onoterade och noterade bolag? I så fall på 

vilket sätt? 
10. Vad använder ni för diskonteringsränta vid värdering av ett onoterat bolag? 
11. Vad utgår ni från för riskfriränta vid beräkning av avkastningskrav? 
12. Hur beräknar ni ett företags konkurskostnader? 
13. När ni skall värdera ett onoterat bolag eller, använder ni historiska siffror då eller görs 

prognoser för framtiden? 
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Beräkning av återinvesteringskrav och RT 

Utdelningsandel       
Utdelning/(Res.e.fin.kostn, justerat för skatt)   

0,968      

       
Uthållig vinsttillväxt (Nilsson)    
Re efter skatt*(1-utdelningsandel)    

0,022      
Uthållig vinsttillväxt (Brealey)    
Andel återinvesterad vinst*Re efter skatt    

0,026      
Återinvesteringskrav     
Förväntad tillväxttakt/Rt     

0,050         

Return on Capital       
       

Rt= Resultat före räntekostnader/Totala tillgångar 
Rt= 48,065%     
Re= Resultat efter fin.poster(1-t)/EK   
Re= 69,501%       

Värdering med multiplar 
P/E tal Uniflex 6,970 

P/E tal Poolia 8,530 
 

P/E-tal         
Genomsnitt av två jämförbara företag 7,75   
       
P/E-tal*årsvinst efter skatt     

149 597 336      

          

Tummen pekfingret 
metod       

ggr: 3-7ggr årsvinst efter skatt (HB multipel 5-7& E&Y 4-6ggr) 
3 57 908 646     
4 77 211 528     
5 96 514 410     
6 115 817 292     
7 135 120 174     
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 

informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 

lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 

På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 

sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 

som mellan företag och utbildning. 
 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-

baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-

användning i företag och organisationer. 
 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 

och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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