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Sammanfattning 

Denna uppsats bygger på en kvantitativ studie där svenska börsnoterade företag undersöks. 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på i vilken utsträckning olika investeringsmetoder används 

och att undersöka vilka variabler som påverkar användningen av dessa metoder. Vårt syfte är 

även att undersöka hur förändringen i användandet av metoderna över tiden ser ut bland 

svenska börsnoterade företag. Vi fokuserar på att undersöka huruvida företag blivit mer 

sofistikerade i sina investeringsbeslut. 

I studien har statistiska undersökningar gjorts baserade på en enkätundersökning. Både så 

kallade t-test och chi-2 test har använts för att finna signifikanta skillnader i användandet av 

olika metoder bland olika företagsgrupper. Enkäten skickades till alla 253 börsnoterade 

företag i Sverige år 2008 varav 87 svarade, vilket gav en svarsfrekvens på 34 %.  

Resultatet presenteras och jämförs med liknande studier som gjorts på amerikanska och 

europeiska företag för att påvisa skillnader och liknelser med USA och Europa. Genom att 

jämföra med en identisk studie från år 2004 har vi haft möjlighet att observera förändringar i 

det ansedda användandet av investeringsmetoder mellan år 2004 och 2008. De observerade 

förändringarna har sedan analyserats för att se om svenska börsnoterade företag blivit mer 

sofistikerade i sina investeringsbeslut. 

Våra resultat visar att svenska börsnoterade företag generellt sett överger investeringsmetoder 

som anses osofistikerade medan mer sofistikerade investeringsmetoder tenderar att användas i 

högre utsträckning. Förändringen i användandet av värderingsmetoder visar att osofistikerade 

metoder som internräntemetoden, återbetalningstidsmetoden och den redovisningsmässiga 

avkastningsmetoden minskat i användning. Användandet av metoden där företagen lyssnar till 

investerarnas avkastningskrav vid estimeringar av kostnaden för eget kapital, är den metod 

där det skett kraftigast minskning mellan 2004 och 2008, vilket går i linje med att företag 

tenderar att överge osofistikerade metoder. Svenska börsnoterade företag tenderar även att i 

högre utsträckning använda mer sofistikerade diskonteringsräntor vid investeringar utomlands 

2008 jämfört med 2004 och dessutom tenderar företagen att justera för riskfaktorer i högre 

utsträckning. 
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Abstract 

This thesis predicates on a quantitative survey of listed firms in Sweden. The purpose of this 

thesis is to find out in which extent firms use investment methods and to investigate how the 

different variables (firm characteristics) affect the usage of the methods. Furthermore, we 

examine the change of the usage during a time period. We have focused at investigating 

whether firms have become more sophisticated in their investment decisions. 

In this study a statistical research is made through t-tests and chi-square tests based on a 

questionnaire in order to find significant differences in the usage of different methods among 

the different firm characteristics. The questionnaire was sent to all 253 listed firms in Sweden 

year 2008, where 87 CFOs responded to the survey which gave the response rate of 34%.  

We present and compare the results to similar surveys based on American and European firms 

to demonstrate differences and similarities to US and Europe. By comparing our results to an 

identical study from 2004 we can observe differences in the usage of investment methods 

between year 2004 and 2008. Later on we have analysed the disparities we discovered, to see 

whether the Swedish listed firms have become more sophisticated in their investment 

decisions. 

Overall, our results show that Swedish listed firms are abandoning methods that are 

considered as unsophisticated and that methods that are considered as sophisticated tend to be 

used more frequently. The difference in the usage of valuation methods shows that 

unsophisticated methods like internal rate of return, payback method and the accounting rate 

of return have decreased in usage. Among cost of equity estimations, asking the investors 

about their required return is a decreasingly used method, indicating firms have an increased 

tendency to go along with the sophisticated development. Swedish listed firms are also 

showing that they are using more sophisticated discount rates when investing abroad and 

furthermore they tend to adjust for risk factors more frequently 2008 compared to 2004. 
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Kapitel 1: Inledning

 
I detta kapitel ger vi läsaren en beskrivning av bakgrunden och problemområdet kring ämnet. 

Vi beskriver även vad vi fokuserar på i denna uppsats och vad tidigare forskning visat. Vi 

beskriver dessutom vad vi gör som inte gjorts tidigare, samt syftet med denna uppsats.

 

1.1: Introduktion och diskussion  

Under det senaste århundradet har forskare och akademiker från hela världen arbetat för att ta 

fram modeller och teorier som ska göra det möjligt för företagen att på ett effektivt sätt 

hantera finansiella beslut
1
. Många modeller och teorier har tagits fram och presenterats i 

läroböcker och lärts ut till åtskilliga akademiker. Tidigare undersökningar, dels en amerikansk 

och dels en europeisk har jämfört vilka modeller som tas upp i läroböcker och andra 

teoretiska koncept med hur användningen av dessa ser ut i praktiken. Undersökningarna visar 

att företagens nyttjande av olika investerings och finansieringsmetoder skiljer sig mellan USA 

och Europa.
2
  Den amerikanska undersökningen av Graham and Harvey bygger på en 

enkätundersökning. I undersökningen tillfrågades 4440 börsnoterade amerikanska bolag där 

svarsfrekvensen var 9 procent. Den europeiska undersökningen av Brounen, de Jong och 

Koedijk var även den en enkätundersökning där sammanlagt 2500 europeiska företag från 

fyra olika länder tillfrågades. Svarsfrekvensen i den europeiska undersökningen var 5 

procent.
3
  

Det diskuteras ständigt kring vilka metoder som anses vara mest lämpliga vid olika typer av 

finansiella beslut. Enligt de tidigare undersökningarna som vi nämnde ovan skiljer sig det 

emellertid mellan vilka metoder som förespråkas mest i litteratur mot vilka metoder som 

anses användas i högst utsträckning i praktiken
4
. Detta finner vi som väldigt intressanta 

resultat och det kan diskuteras mycket kring detta och framförallt kan det vara intressant att 

diskutera kring varför företag tenderar att använda metoder som kritiseras i litteratur och 

betraktas som osofistikerade.  

I denna uppsats gör vi en liknande undersökning som i den amerikanska studien och den 

europeiska studien. Denna uppsats bygger på en undersökning av svenska börsnoterade bolag 

för att ta reda på i vilken utsträckning bolagen anser sig använda olika investeringsmetoder. 

Liksom i de tidigare studierna har en enkätundersökning tillämpats för att nå ut till så många 

företag som möjligt. Det vi fokuserar på i denna uppsats är att undersöka olika frågor kring 

investeringsbeslut. Uppsatsen bygger på fyra huvudfrågor som lyder: i vilken utsträckning 

företagen anser sig använda värderingsmetoder, olika diskonteringsräntor, metoder att 

beräkna kostnaden för eget kapital, samt i vilken utsträckning företagen anser sig justera för 

olika riskfaktorer. Det som vidare kan vara konkret att diskutera är vilka faktorer eller 

                                                           
1
 Brounen, de Jong och Koedijk (2004), Corporate finance in Europe, confronting theory with practice 

2
 Graham and Harvey (1999), The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field  

Brounen, de Jong & Koedijk (2004), Corporate finance in Europe, confronting theory with practice 
3
 Ibid 

4
 Ibid 
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variabler som bidrar till att en viss metod tenderar att användas i den utsträckning den görs. 

Variablerna i vår undersökning liksom i de tidigare undersökningarna består av företagens 

karaktärsdrag. Det kan vidare vara intressant att ta reda på vilka variabler som i störst 

utsträckning påverkar valet av olika investeringsmetoder. Den amerikanska respektive den 

europeiska undersökningen som gjordes år 1999 respektive 2004 påvisade som nämndes 

tidigare, att metoder som kritiseras i litteratur och anses som osofistikerade, trots detta 

tenderar att användas i stor utsträckning i praktiken. Att använda sig av osofistikerade 

metoder kan orsaka stor skada för dels företaget och dels företagets aktieägare. I denna studie 

har vi därför frågat oss om även osofistikerade metoder anses användas bland svenska 

börsnoterade företag och vi tittar på skillnader och likheter med USA och Europa. 

I denna uppsats har vi dessutom gjort en undersökning som inte gjorts tidigare. Tack vare en 

identisk undersökning bland svenska börsnoterade bolag år 2004, har vi haft möjligheten att 

studera svenska börsnoterade företags förändring av det ansedda användandet av olika 

investeringsmetoder över tiden. Undersökningen som gjordes år 2004 hör till ett working 

paper; ”The use of investment appraisal methods and cost of capital estimation techniques in 

Swedish listed companies”
5
. Enkätens utformning och innehåll är likandan i undersökningen 

från 2004 som den i vår undersökning. Med hjälp av undersökningen från 2004 års resultat 

och data, har vi analyserat förändringen i företagens ansedda användande av olika 

investeringsmetoder och granskat om svenska börsnoterade företag blivit mer sofistikerade 

eller inte i deras investeringsbeslut. Med sofistikerad eller inte sofistikerad menar vi i vilken 

utsträckning metoder som kritiseras respektive rekommenderas i litteratur används. Vi har 

även undersökt hur företag med samma karaktärsdrag skiljer sig mellan åren. 

 

1.2: Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning investeringsmetoder 

används av svenska börsnoterade företag.  Uppsatsens resultat skall även jämföras med en 

amerikansk och en europeisk studie för att påvisa likheter och skillnader i användandet av 

sofistikerade respektive osofistikerade investeringsmetoder. Uppsatsens syfte är dessutom att 

undersöka förändringen över tiden bland svenska börsnoterade företag för att se om företagen 

blivit mer sofistikerade i sina investeringsbeslut. 

 

1.3: Disposition 

Vidare i uppsatsen kommer en presentation av hur vi gått till väga samt en presentation av den 

vetenskapliga metod som har används, beskrivas i kapitel 2. Där beskriver vi även de 

beroende- och de oberoende variablerna som utgör en viktig grund i denna uppsats. I kapitel 3 

redogör vi för litteraturens grundtankar och beskriver metoderna och ekonomiska begrepp 

som uppsatsen behandlar för att ge läsaren en bättre kännedom om ämnet och om vad som 

                                                           
5
 Hartwig (2004), The use of investment appraisal methods and cost of capital estimation techniques in Swedish 

listed companies 
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anses som sofistikerat och osofistikerat. Kapitlet avslutas med en genomgång av ekonomiska 

teorier och andra teorier som vi sedan kopplar och refererar till i våra analyser. I kapitel 4 

presenterar vi våra empiriska resultat och analyser. Vi delar in avsnitten efter varje 

huvudfråga. Först i varje avsnitt presenterar vi våra resultat för 2008 och analyserar dessa. 

Sedan jämför vi resultaten i huvudfrågan med en amerikansk och en europeisk studie. 

Avsnitten för varje huvudfråga fullbordas med att beskriva förändringen över tiden bland 

svenska börsnoterade företag. Uppsatsen avslutas med kapitel 5 och 6, där vi sammanfattar 

våra slutsatser och ger förslag till vidare forskning. 
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Kapitel 2: Metod

 

I detta kapitel beskiver vi den vetenskapliga metod som användes i vår empiriska 

undersökning. Kapitlet ger även en statistisk beskrivning och redogör för det 

tillvägagångssätt som användes genom arbetets gång.  

 

2.1 Metoddesign 

I vår studie har vi undersökt i vilket utsträckning olika investeringsmetoder används bland 

svenska börsnoterade företag år 2008. Detta gjordes genom en enkätundersökning. Liknande 

studier har gjorts under det senaste decenniet för amerikanska och europeiska företag. Även 

en identisk svensk undersökning har gjorts år 2004 och med hjälp av den studien undersöker 

vi förändringen över tiden. Vi jämför även våra resultat 2008 med den amerikanska studien 

och den europeiska studien. Dessa studier är gjorda år 1999 respektive 2004, vilket gör att det 

finns ett tidsperspektiv att ha i åtanke vid jämförelser med våra resultat 2008. Med tanke på 

detta tidsperspektiv kan det tyckas att den svenska studien från 2004 är mer jämförbar. 

Resultatet i den svenska studien från 2004 visade att svenska företag låg efter i utvecklingen 

mot mer sofistikerade investeringsbeslut. Genom att istället använda vår studie att jämföra 

med kan vi se om svenska företag närmat sig amerikanska och europeiska företag i den 

sofistikerade utvecklingen. Vi är dock medvetna om tidperspektivet och att resultaten inte är 

helt jämförbara. Vi tycker ändå det kan vara intressant att jämföra resultaten mellan olika 

länder där samtliga undersökningar ägt rum under det senaste decenniet. 

I denna undersökning liksom den 2004 har vi endast undersökt de svenska företagen som är 

noterade på stockholmsbörsen, alltså inte onoterade företag. De investerings- och 

finansieringsfrågor som behandlas i enkäten omfattar bara företagets ledning eller styrelse och 

deras syn på frågorna. Det kan av den orsaken finnas vissa operativa beslut som inte 

behandlas i denna studie. Svenska företag kan definieras som företag som har sitt säte i 

Sverige eller att företagets CFO
6
 är bosatt i Sverige. Enkätundersökningen skickades ut till 

alla noterade företag på stockholmsbörsen via post och var adresserad till företagets CFO. I de 

fall där företagen inte hade en position med titeln CFO adresserades enkäten till den person 

som var ytterst ansvarig för dessa typer av finansiella beslut. Enkäterna skickades ut vid fyra 

tillfällen under 2008 för att ge företag som inte svarat, ytterligare en chans att vara med i 

undersökningen. 

Innan enkäterna skickades ut första gången, testades preliminära versioner av enkäten bland 

doktorandstudenter och professorer inom Uppsala Universitets och Högskolan i Gävles 

företagsekonomiska institutioner. Efter några ändringar testades enkäten slutligen på Sandviks 

CFO. Detta gjordes för att säkerställa att frågorna i enkäten inte hade missförståtts eller 

innehöll några tveksamheter. När detta var säkerställt skickades enkäterna ut. 

I enkäten var frågeställningen konstruerad så att frågorna riktades mot de beslut som togs för 

investeringar som inte var rutinmässiga och som sagt är frågorna riktade till de beslut som tas 

                                                           
6
 CFO = Chief Financial Officer (Finanschef) 
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på ledningsnivå. Anledning till detta är att den tillfrågade inte med säkerhet kan svara för de 

beslut som denne själv inte är delaktiga i.  

 

2.1.1: Beskrivning av beroende variabler 

Frågeställningen i enkäten som undersökningen bygger på är till största del lik den som 

användes i den amerikanska studien och den europeiska studien. Detta för att denna 

undersökning ska kunna gå att jämföras med dessa studier. Liksom deras enkät är denna enkät 

uppbyggd kring fyra huvudfrågor där värderingsmetoder, diskonteringsräntor, metoder att 

beräkna kostnader för eget kapital och justeringar för olika risker behandlas. Dessa fyra 

huvudfrågor är de så kallade beroende variablerna. I frågorna 1-3
7
 ska företaget ranka i skalan 

0-4, i vilken utsträckning olika metoder anses användas. Om en metod aldrig anses användas, 

representeras detta med en nolla(0). Om en metod alltid anses användas av företaget, 

representeras detta med en fyra(4). Alltså, genom att använda den skalan så innebär ett högre 

medelvärde att en metod används i större utsträckning. När sedan gränsen huruvida metoden 

används eller inte används, definieras detta enligt de tidigare studierna och därför även i 

denna studie genom att 0-2 innebär att metoden inte används och 3-4 innebär att metoden 

används. I fråga 4 däremot är det en nominell skala
8
. Där kan den tillfrågade svara om 

företaget justerar för olika riskfaktorer med antingen kassaflöden, diskonteringsränta, både 

kassaflöden och diskonteringsränta eller inget av alternativen.  De här fyra huvudfrågorna 

kompletteras och länkas sedan med ytterligare frågor i enkäten som handlar om företagets 

karaktärsdrag. Frågorna i enkäten tar upp de karaktärsdrag som vi inte själva kan erhålla eller 

är svåra att erhålla på egen hand. De karaktärsdrag som med enkelhet kan erhållas på egen 

hand frågas inte efter i enkäten. 

 

2.1.2: Beskrivning av oberoende variabler 

I vår studie undersöks företagets karaktärsdrag och dessa är de oberoende variablerna. Dessa 

karaktärsdrag jämförs sedan med huvudfrågorna(1-4). Jämförelser görs för att försöka hitta 

samband mellan dessa variabler och försöka ge en förklaring till vilka oberoende variabler 

som driver de beroende variablerna. De definitioner som används är identiska med de 

definitioner som användes enligt den amerikanska och den europeiska studien, vilket gör att 

jämförelserna blir mer tillförlitliga. Företagets karaktärsdrag kan definieras enligt följande: 

Företagets storlek definieras genom företagets omsättning. Då omsättningen är mellan noll 

och en miljard amerikanska dollar(USD), klassas företaget som litet. Företag med 

omsättningen över en miljard amerikanska dollar klassas som stora. Eftersom definitionen 

enligt den amerikanska studien är i amerikanska dollar måste definitionen mellan små och 

stora företag räknas om till svenska kronor då uppgifterna om de svenska företagen återges i 

svenska kronor. Detta görs genom att medelkursen för år 1999 som var 7,9516 multipliceras 

                                                           
7
 Se bilaga 1 

8
 Ibid 
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med gränsvärdet för stora och små företag (1 miljon USD) och därigenom antas ett nytt 

gränsvärde på 7,9516 miljarder svenska kronor. Justeringar för inflation måste även göras 

eftersom den amerikanska undersökningen tittade på företagets omsättning år 1999. Detta 

görs genom att förändringen i procent av KPI indexet mellan år 1999 och 2008 multipliceras 

med 7,9516 miljarder kronor. Förändringen av KPI indexet var en ökning med 11,5% vilket 

sätter vår gräns mellan stora och små företag till 8,9455 miljarder kronor i omsättning. 

För att definiera företagets tillväxt används företagets så kallade P/E tal. Företag med god 

tillväxt har oftast ett högt P/E tal och i denna undersökning definieras företag som 

tillväxtföretag då P/E talet är över 15, respektive icke tillväxtföretag då företagets P/E tal är 

lägre än 15.  

Företagets skuldsättningsgrad mäts genom att skulderna jämförs med företagets totala 

tillgångar. Är andelen skulder över 30 procent anses företaget som högt skuldsatt. Är andelen 

skulder lägre än 30 procent anses företaget som lågt skuldsatt.  

Då ett företag föreslår en aktieutdelning i sin senaste årsredovisning anses företaget som att 

det är ett aktieutdelande företag. Då ett företag inte föreslår en aktieutdelning i sin senaste 

årsredovisning anses företaget som att det inte är ett aktieutdelande företag.  

Information om företagets storlek, tillväxt, skuldsättning och aktieutdelning baseras på 

uppgifter från Börsguiden 2008:2. De uppgifter som inte kunnat erhållas i Börsguiden har 

hämtats från företagets respektive årsredovisning. 

Vilken bransch företag är verksam i delas in i två kategorier; en ”tillverkande bransch” och 

”övriga branscher”.  I den tillverkande branschen inräknas förutom tillverkande företag, 

transportföretag och företag inom energiindustrin. I övriga branscher inräknas övriga företag. 

Klassifikationerna görs enligt Global Industry Classification Standard (GICS). GICS används 

även av Stockholmsbörsen. 

Ledningens ägarandel beror på hur stor andel de tre högsta tjänstemännen i företaget äger av 

företaget då samtliga deras optioner utnyttjas. Äger de tre högsta tjänstemännen över fem 

procent anses ledningen ha en stor ägarandel. Äger de tre högsta tjänstemännen under fem 

procent anses ledningen ha en låg ägarandel. 

Även fast det är företagets CFO som tillfrågas i denna undersökning, då CFO är den som 

arbetar med denna typ av finansiella beslut, så frågas det efter information om företagets VD. 

Företagets VD är den som är ytterst ansvarig för den löpande verksamheten och det är 

troligtvis den personen som till störst del karaktäriserar företaget. Företagets CFO anses vara 

VD:s förlängda arm och gör de uppgifter VD:n dirigerar åt denne. En VD anses som gammal 

då personen är 60 år gammal eller äldre respektive ung om personer är yngre än 60 år 

gammal. 

VD:s varaktighet i företaget kan anses som antingen kort eller lång. Då VD:n varit VD i 

företaget i nio år eller längre anses varaktigheten som lång. Har VD:n varit VD i företaget 

kortare tid än nio år anses varaktigheten som kort. 
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VD:s utbildning begränsas med antingen att de har en låg eller en hög utbildning. Har VD:n 

en magisterexamen i ekonomi anses det att VD:n har en hög utbildning, likaså har VD:n en 

låg utbildning om VD:n inte har en magisterexamen i ekonomi.  

Företag som inte har skuldsättningsmål eller har flexibla skuldsättningsmål anses som att de 

inte har skuldsättningsmål. Företag som på något sätt sätter upp skulsättningsmål eller företag 

som har strikta skuldsättningsmål anses som att de har skuldsättningsmål. 

Ett företaget som vars försäljning utanför Sverige som står för mer än 24 procent av den totala 

försäljningen anses som ett företag med stor andel utländsk försäljning. Ett företag med en 

försäljning utanför Sverige som är mindre än 24 procent av den totala försäljningen anses som 

ett företag med liten andel utländsk försäljning. 

De sistnämnda karaktärsdragen för företagen, det vill säga ledningens ägarandel, VD:s ålder, 

VD:s varaktighet i företaget, VD:s utbildning, skuldsättningsmål och utländsk försäljning 

baseras på de svar som angavs i enkäterna. Samtliga oberoende variabler sammanfattas i en 

tabell nedan för att ge en överskådlig bild över dess definitioner och vilka källor som använts. 
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Tabell 1: Definitioner av oberoende variabler 

 

Vi har även gjort ett korrelationstest mellan de olika oberoende variablerna för att se hur de 

förhåller sig till varandra. Korrelationstestet bifogas i bilaga 2. Skillnaden av de oberoende 

variablernas utsträckning mellan 2004 och 2008 finns även det bifogat i bilaga 3. 

 

2.1.3: Statistiskt tillvägagångssätt 

I våra statistiska undersökningar har vi använt oss utav statistikprogrammen SPSS och 

Minitab. För att undersöka hur oberoende variabler förhåller sig till beroende variabler, delvis 

hur de olika karaktärsdragen påverkar användandet av olika metoder, har ett så kallat t-test 

gjorts i SPSS. T-testen användes för huvudfråga 1 till 3. Testet visar olika medelvärden bland 

Företagets 

karaktärsdrag 
Oberoende variabler Källa för oberoende 

variabler 
Dikotom klassificering 

Storlek 
Omsättning justerat för inflation 

år 2007. 

Rapporter baserat på 

årsredovisning år 

2007/Börsguide 

2008:2 

≤ 8,94555 

miljarder SEK = 

Litet företag 

> 8,94555 miljarder 

SEK = Stort företag 

Tillväxt 

P/E-ratio i början på 2008. Aktie 

priset i slutet på år 2007 

divideras med netto resultatet i 

slutet på år 2007. 

Rapporter baserat på 

årsredovisning år 

2007/Börsguide 

2008:2. 

< 15 = icke 

tillväxt företag. 

≥ 15 = tillväxt 

företag. 

Skuldsättning 

Hur mycket skulder företaget 

finansieras av i procent i 

förhållande till eget kapital, 

slutet på år 2007. 

Rapporter baserat på 

årsredovisning år 

2007/Börsguide 

2008:2 

≤ 30% = låg > 30% = hög 

Aktieutdelning 
föreslagen aktie utdelning under 

2007. 

Rapporter baserat på 

årsredovisning år 

2007/Börsguide 

2008:2 

Ingen 

utdelning 

genomförd år 

2007 = Nej. 

Utdelning 

genomförd 2007 = 

Ja. 

Bransch Klassificering av bransch. 
Global Industry 

Classification 

Standard (GICS) 

Tillverkande 

företag 

Icke tillverkande 

företag 

Ledningens 

ägarandel 

Del av företaget som skulle ägas 

av de 3 högsta befattningar i 

ledningen om alla optioner 

skulle lösas in. 

 

Svar givna av CFO i 

enkätundersökningen 
< 5% = Låg ≥ 5 = Hög 

VD:s ålder Vd:ns ålder Svar givna av CFO i 

enkätundersökningen 
< 60 = yngre ≥ 60 = äldre 

VD:s varaktighet Antal år som den för närvarande 

VD:n har arbetat för företaget 

 

Svar givna av CFO i 

enkätundersökningen 

≤ 9 år = Kort 

tid. 
> 9 år = Lång tid. 

VD:s utbildning 
VD:ns grad av ekonomisk 

utbildning 

Svar givna av CFO i 

enkätundersökningen 

Kandidatutbild

ning eller lägre 

= låg 

Magisterutbildning 

eller högre = hög 

Skuldsättnings 

mål 
Mål för skuldsättning grad. Svar givna av CFO i 

enkätundersökningen

.. 

Ej/mindre 

strikt mål 
Strikt mål. 

Utländsk 

försäljning 

Del av den totala försäljningen 

som utgörs av utländsk 

försäljning. 

Svar givna av CFO i 

enkätundersökningen

.. 

≤ 24% = Lågt > 24% = Högt 
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metoderna för olika karaktärsdrag. Skillnader i medelvärden för olika karaktärsdrag kan 

därför upptäckas. Dessutom visar testet om skillnaderna är signifikanta eller inte. Testet ger 

ett signifikanstal. Detta signifikanstal visar hur stor del av skillnaden som beror av slumpen. 

Ju lägre signifikanstalet är desto mindre chans är det att slumpen haft inverkan på skillnaden. 

I vår undersökning har vi tre accepterade nivåer för signifikanta skillnader, där signifikansen 

måste vara lägre än 10(*), 5(**), respektive 1(***) procent.  

I huvudfråga 4(justeringar för risker) gjordes Chi-2 test i Minitab för att på så vis summera 

utsträckningen av att justera för risker i procent för varje karaktärsdrag. Chi-2 testet upptäcker 

även signifikanta skillnader och i denna fråga skiljer vi på huruvida företagen justerar i någon 

form för risker eller inte. 

I Minitab konstruerade vi sedan stapeldiagram som skulle ge oss en beskrivande bild av 

förändringen över tiden bland svenska börsnoterade bolag. Detta gjorde vi för samtliga 

huvudfrågor. Metodernas medelvärden för respektive år jämfördes sida vid sida i form av 

staplar. Medelvärdena jämfördes sedan för olika grupper av företag. För att sedan ta reda på 

om skillnaderna är signifikanta eller inte, gjordes Chi-2 test, även det i Minitab.  I testet 

användes samma signifikansnivåer som nämndes ovan. Chi-2 testet går ut på att beräkna 

skillnaden mellan det observerade värdet och det förväntade värdet i kvadrat som sedan 

divideras med det förväntade värdet. Summan av denna beräkning för samtliga observationer 

avgör Chi-2 talet. Ju större Chi-2 tal, ju sämre stämmer värdena från de olika åren överens 

och en starkare signifikans erhålls. I vårt Chi-2 test för att hitta signifikanta skillnader över 

tiden, kodades den ursprungliga skalan för beroende variabler(0-4)om till en ny skala(0-1), 

där 0-2 blev en 0:a och 3-4 blev en 1:a. En 0:a menar att metoden inte används och en 1:a 

menar att metoden används. Huvudfråga 4 delades även in i två grupper där någon form av 

justering för risker innebar en 1:a respektive att ingen justering innebar en 2:a. Denna 

uppdelning användes även i de föregående studierna och därför så görs det även på det viset i 

vår studie. Denna uppdelning gör även att Chi-2 testet blir säkrare då det ger fler 

observationer för varje variabel.  

För att ta reda på hur det oberoende variablerna korrelerar med varandra användes ett Pearson 

korrelationstest i SPSS. 

 

2.1.4: Urval och svarsfrekvens 

I statistiska undersökningar är det viktigt att se över urvalet i sin undersökning, delvis de som 

har svarat och deltagit i undersökningen. Det är viktigt att urvalet är en representativ bild av 

hela populationen. Hela populationen i vår undersökning är alla svenska noterade börsbolag. 

Vårt urval är ett obundet slumpmässigt urval då alla svenska noterade börsbolag har haft 

samma chans att komma med i urvalet. Det kan vara intressant att diskutera den delen som 

inte kom med i urvalet, det vill säga de företag som av någon anledning inte svarade.
9
 En 

statistisk urvalsgranskning har inte gjorts utan vi utgår ifrån att urvalet är representativt. 

                                                           
9
 Holme & Solvang (1997), Forskningsmetodik, sida 181f 
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Svarsfrekvensen i vår undersökning var 34 %, där 87 svenska börsbolag svarade utav 253 

totalt.  

 

2.2: Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod 

I vår undersökning har vi främst använt oss av en kvantitativ forskningsmetod. Till en början 

har vi läst oss in på problemområdet och tagit fram relevant litteratur innan vi satt igång med 

det kvantitativa arbetet. I den kvantitativa metoden strävas det efter att göra mätbara 

observationer, som görs i vår undersökning. Den kvantitativa metoden kräver att den 

information som vi har kan kvantifieras. Det är såvida viktigt att den enkätundersökning som 

vi använde oss av, är uppbyggd på ett sådant sätt att variablerna som vi beskrivit ovan är 

mätbara och standardiserade, vilket vi sett till. Vid kvantitativa forskningsmetoder är det bra 

att vara kritiskt till det urval som används. Det är även viktigt att ha en kritisk inställning till 

de redskap som används i undersökningen. De kvantitativa metoderna går inte ner så mycket 

på djupet i undersökningen utan skrapar bara på ytan. Trots den bristen så är ytan som skrapas 

på relativt stor och en bra överblick bör sannolikt ges. En ytterligare brist i den kvantitativa 

metoden är att vi inte kan kontrollera de svar som erhållits från enkäterna, så länge inte vi 

besöker alla företag som svarat, vilket vi inte har gjort. Det krävs även för att en kvantitativ 

undersökning ska ha så hög reliabilitet som möjligt, att mätningar och bearbetning av 

information är noggrant utförda.
10

I vår bearbetning har vi varit så noggranna som möjligt och 

framförallt har vi varit konsekventa i våra bedömningar. 

Ett alternativ till den kvantitativa forskningsmetoden är den kvalitativa forskningsmetoden. 

Kvalitativa metoder gör en subjektiv tolkning av den information som erhålls. Tolkningen är 

tänkt att på bästa sätt återge informationen som tillhandahålls. Den kvalitativa metoden har 

lättare för att gå in på djupet vid undersökningar för att få en uppfattning om den verkliga 

bilden, dock är det svårt och mer tidskrävande att göra fler observationer och dessutom svårt 

att avgöra vilken/vilka observationen som ger den bäst representativa bilden.
11

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
10

 Holme & Solvang (1997), Forskningsmetodik, sida 151ff 
11

 Ibid, sida 79ff 
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Kapitel 3: Litteratur

 
I detta kapitel tar vi upp och redogör för litteratur som vi anser är av betydelse och är 

värdefull för läsaren och för vår egen del använda som referensram och underlag för 

analyser.

 

3.1: Värderingsmetoder 

I detta avsnitt tar vi upp och redogör för de värderingsmodeller som nämns i den empiriska 

undersökningen. Vi beskriver de olika metoderna utifrån litteratur och tidigare forskning för 

att ge läsaren inblick i modellerna och dess användning. Vi redogör dessutom för styrkor och 

svagheter som kan finnas med de olika metoderna för att på så vis få en uppfattning om 

metoderna är mer åt det sofistikerade hållet eller inte. De värderingsmetoder som vi anser 

sofistikerade är metoder som rekommenderas och anses som tillförlitliga i litteraturen. De 

värderingsmetoder som vi anser osofistikerade är metoder som har tydliga brister och 

kritiseras i litteraturen. 

 

3.1.1: Sofistikerade värderingsmetoder 

3.1.1.1: Nuvärdesmetoden (Net present value) 

Nuvärdesmetoden är en metod som kretsar kring kassaflöden. Metoden är en typ av 

kassaflödesmodell som diskonterar framtida kassaflöden (Discounted cash flow models)
12

. 

Anledningen till att just kassaflöden används i värderingsmodellerna är som undersökningar 

också visat att kassaflöden har en starkare relation eller koppling till det verkliga värdet
13

.  

Kassaflöden anses alltså vara den mest avgörande faktorn för investeringarnas värden. I 

litteraturen råder en enighet om att de modeller som använder diskonterade kassaflöden är de 

modeller som anses som mest tillförlitliga
14

. Ett argument för att kassaflödesmodeller är mer 

tillförlitliga är för att kassaflöden är väldigt svåra att manipulera, till skillnad mot exempelvis 

bokförda värden. Undersökningar visar även att marknaden är tillräckligt smart och 

genomskådar bokförda värden. Genom att undersöka aktiekursen när ett företag skiftade 

redovisningsmetod kunde det konstateras att värderingar med kassaflödesmetoder gav ett 

betydligt mer sanningsenligt resultat vid värderingen av det företaget.
15

 Ytterligare fördelar 

med diskonterade kassaflödesmodeller och även nuvärdesmetoden är att modellerna tar 

hänsyn till händelser långt in i framtiden och pengarnas tidsvärde. Studier visar att förväntade 

framtida kassaflöden har stor påverkan på det verkliga värdet.
16

 

                                                           
12

 Copeland, Koller & Murrin (2000), Valuation, measuring and managing the value of companies, sida 131  
13

 Ibid, sida 77 
14

 Brounen, de Jong & Koedijk (2004), Corporate finance in Europe, confronting theory with practice 
15

 Copeland, Koller & Murrin (2000), Valuation, measuring and managing the value of companies, sida 78 
16

 Ibid, sida 82f 
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Nackdelar som finns med kassaflödesmodeller är som en del utövare hävdar att de framtida 

kassaflödena inte är något annat än förväntade framtida kassaflöden och att dessa inte alltid är 

lätta att förutsäga eller uppskatta.
17

  

Den grundläggande utgångspunkten vid beräkningar med nuvärdesmetoden är att alla 

förväntade framtida kassaflöden som företaget eller projektet kommer att generera beräknas 

till ett nuvärde. För att beräkna nuvärdet divideras summan av alla förväntade framtida 

kassaflöden med en diskonteringsränta plus konstanten 1 upphöjt till tiden t.  

Beräkningen illustreras i figuren nedan. 

 

𝑵𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆 =   
𝑲𝑭𝒕

 𝟏 + 𝒓 𝒕

∞

𝒏=𝒕

 

 

Där:  KFt = Förväntade framtida kassaflöden för perioden t 

         r = Diskonteringsräntan  

   t = Tid eller period 

 

Värdet på investeringen beror alltså på hur stora de förväntade framtida kassaflödena är, 

tidsaspekten och vilken diskonteringsränta som används. Diskonteringsräntan är den 

beräknade risken en investerare anses ha eller vilken risk som representerar kassaflödet. 

Diskonteringsräntan blir alltså högre om det anses att det finns en större risk. Likaså kräver 

investeraren mer tillbaka på sin investering ju högre risken är
18

.  Hur diskonteringsräntan kan 

bestämmas redogörs i de kommande avsnitten. 

Vid uträkningen med nuvärdesmetoden krävs att nuvärdet blir positivt för att en investering 

ska accepteras, samtidigt som alla investeringar med ett negativt nuvärde bör avvisas. 

Många utövare anser att nuvärdesmetoden kan ta hand om komplexa situationer och samtidigt 

vara ett enkelt verktyg att använda och det är även den värderingsmetod som i störst 

utsträckning förespråkas i litteratur. Det har visat sig i tidigare forskning att nuvärdesmetoden 

blir alltmer populär och används i alltmer större utsträckning i praktiken.
 19

 

 

3.1.1.2: Justerade nuvärdesmetoden (Adjusted Present Value) 

Den justerade nuvärdesmetoden är väldigt lik nuvärdesmetoden. Liksom denne diskonterar 

den justerade nuvärdesmetoden det fria kassaflödet för investeringen men skiljer på och tar 

bort värdet av företagets lånade kapital för att på så vis få fram värdet av de kassaflöden som 

inte är skuldsatta.  Den justerade nuvärdesmetoden skiljer sig genom att den delar upp värdet i 

                                                           
17

 Brounen, de Jong & Koedijk (2004), Corporate finance in Europe, confronting theory with practice 
18

 Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan (2008), Modern Financial Management, sida 163 
19

 Copeland, Koller & Murrin (2000), Valuation, measuring and managing the value of companies, sida 133 
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två delar; nämligen värdet på investeringen om den enbart varit finansierad med eget kapital 

och värdet av de skattemässiga fördelar som uppstår när investeringen finansieras av lån.
20

 

Den del som är värdet av de skattemässiga fördelarna kallas även i viss litteratur för värdet av 

finansieringens sideffekter
21

. Sideffekterna kan vara skattemässiga effekter vid lån som 

nämndes tidigare. Effekterna kan även vara kostnader som uppkommer vid olika 

investeringsalternativ. Emellertid är de skattemässiga effekterna som uppkommer när företag 

har lånat kapital den effekt som har störst värde och därför brukar för enkelhetens skull den 

andra delen sammanfattas med just värdet av den skattemässiga fördelen med lånat kapital.
22

 

Den justerade nuvärdesmetoden kan illustreras på det här sättet: 

 

𝑱𝑵𝑽 = 𝑵𝑽𝒆 + 𝑵𝑽𝒔 

 

Där:  JNV = Justerat nuvärde för investeringen 

        NVe = Nuvärde på kassaflöden finansierat med eget kapital 

  NVs = Nuvärde på kassaflöden finansierat med lånat kapital 

 

Den justerade nuvärdesmetoden vill alltså framhäva de konsekvenser skatter har i 

värderingen. I de flesta länder och även Sverige är räntorna som betalas på lånet 

skattereducerande, delvis mindre skatt betalas, som i sin tur ger ett större kassaflöde och ett 

större värde på investeringen. I den justerade nuvärdesmetoden diskonteras de kassaflöden 

som de skattemässiga konsekvenserna medför. Vid värdering med nuvärdesmetoden tas de 

skattemässiga konsekvenserna med i beräkningen genom att diskonteringsräntan som används 

speglar genomsnittet av samtliga kapitalkostnader. Denna diskonteringsränta brukar kallas för 

det viktade medelvärdet av kapitalkostnader (WACC, weighted average cost of capital).
23

Det 

viktade medelvärdet av kapitalkostnader tar alltså hänsyn till hur kapitalstrukturen ser ut och 

hur stor del av kapitalet som är lånat kapital och därmed hur stora skattekonsekvenserna blir. 

Om båda metoderna beräknas(nuvärdesmetoden och justerade nuvärdesmetoden) på rätt sätt 

ska resultatet bli detsamma.
24

 Däremot så är den justerade nuvärdesmetoden lättare att 

använda när företagets kapitalstruktur(förhållandet i storlek mellan eget kapital och lånat 

kapital) ändras för varje år. För att få ett korrekt värde med nuvärdesmetoden måste då 

företagets viktade medelvärde av kapitalkostnaderna beräknas för varje år, vilket är en mer 

tidskrävande beräkning.
25

 

 

                                                           
20

 Copeland, Koller & Murrin (2000), Valuation, measuring and managing the value of companies, sida 147 
21

 Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan (2008), Modern Financial Management, sida 488 
22

 Ibid, sida 489 
23

 Ibid, sida 433 
24

 Copeland, Koller & Murrin (2000), Valuation, measuring and managing the value of companies, sida 147 
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3.1.1.3: Annuitetsmetoden (Annuity method) 

Annuitetsmetoden är en tillämpningsmetod av nuvärdesmetoden. Till en början beräknas 

värdet enligt nuvärdesmetoden. Efter att värdet beräknats enligt nuvärdesmetoden delas värdet 

upp i lika stora summor som ska representera storleken på värdet som ges under den 

beräknade perioden. Vanligast är att annuitetsmetoden beräknar hur värdet fördelas årligen. 

Metoden är därför användbar när två parallella investeringar ska jämföras.
26

 Den investering 

som ger högst annuitetsvärde (årligt värde) är den investeringen som bör accepteras. 

Annuitetsmetoden kan beräknas på följanden vis: 

 

𝑨𝒏𝒏𝒖𝒊𝒕𝒆𝒕 =  
𝑵𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒕 𝒂𝒗 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒌𝒐𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂𝒅𝒆 𝒌𝒂𝒔𝒔𝒂𝒇𝒍ö𝒅𝒆𝒏

 
𝟏
𝒓 −

𝟏
𝒓 𝟏 + 𝒓 𝒕

 
 

 

Där:  r = diskonteringsränta 

  t = Tid eller period 

 

Nämnaren brukar kallas för annuitetsfaktorn och den faktorn beror på hur lång tid 

investeringens kassaflöden löper och vilken diskonteringsränta som används
27

. 

Annuitetsfaktorn gör det möjligt att jämföra två investeringsalternativ som har olika lång 

livslängd. Metoden rekommenderas i stor utsträckning i litteraturen. 

 

3.1.1.4: Känslighetsanalys (Sensitivity Analysis)  

Känslighetsanalysen är en metod som hjälper till att få ytterligare perspektiv vid investeringar 

som värderas med nuvärdesmetoden.  Vid värderingar med nuvärdesmetoden beräknas ett 

nuvärde fram och så länge nuvärdet är positivt är investeringen legitimerad. 

Känslighetsanalysen däremot tittar på de bakomliggande antagandena som gjorts vid 

beräkningen med nuvärdesmetoden. De vanligaste antagningarna som granskas med 

känslighetsanalysen är; företagets marknadsandel, storleken på marknaden och priset på 

företagets produkter
28

. Dessa variabler ska sedan bestämmas i olika scenarion, vanligtvis ett 

pessimistiskt-, ett optimistiskt- och ett mest sannolikt scenario. Genom att beräkna nuvärdet 

med olika scenarion för olika variabler kan känsliga variabler upptäckas och ge signaler till att 

den variabeln bör undersökas mer noggrant eller att mer information krävs för värderingen 

ska bli mer tillförlitlig. 
29
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Med tanke på dessa fördelar rekommenderas metoden i litteratur och används ofta i 

praktiken
30

.  

 

3.1.1.5: Reala optioner (Real options)  

Reala optioner är ett verktyg som används för att täcka de brister som upplevs med 

nuvärdesmetoden. Nuvärdesmetoden bortser från justeringar som kan göras efter det att 

investeringen har accepterats. Justeringarna som kan göras kallas då för reala optioner. 

Litteraturen menar att det finns risker att underskatta det verkliga värdet om inte möjliga 

justeringar efter det att investeringen accepteras är medräknade
31

. När reala optioner används 

brukar investeringen delas in i ett så kallat beslutsträd. Vanligast är att beslutsträdet består av 

två grenar som motsvarar en optimistisk framtid och en pessimistisk framtid
32

. Om det visar 

sig efter det att investeringen är gjord att den optimistiska framtiden slagit in, kan 

investeringen expanderas, däremot om den pessimistiska framtiden slagit in, kan 

investeringen överges och därmed undvika ytterligare förluster.  

 

Beslutsträdet kan se ut enligt nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

På detta sett kan justeringar göras beroende på hur framtiden ser ut. Metoden bidrar till 

flexibilitet och tar hänsyn till framtiden som kan påverka investeringen. Enligt litteraturen är 

metoden ytterst rekommenderad.
33

 

 

3.1.1.6: Value at risk  

Value at risk är en metod som främst används av banker och försäkringsbolag. Value at risk 

mäter den värsta förväntade förlusten under normala marknadsförhållanden inom en specifik 

tidsperiod med ett givet konfidensintervall. Genom att använda sig av denna modell kan 
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företagen estimera hur mycket de kan förlora vid en given procentuell sannolikhet med en på 

förhand fastställd tidsram.
34

 

Detta är ett kvantitativt verktyg som bevakas dagligen med hjälp av datorer så att utövaren 

hela tiden kan se över de riskexponeringar som finns. Value at risk var från början utvecklad 

för att hantera finansiell risk. Men finansiell risk innehåller i sig andra slag av risker som 

marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och operativ risk och är därför är metoden väldigt 

användbar och rekommenderas enligt litteratur.
35

  

 

3.1.2: Osofistikerade värderingsmetoder 

3.1.2.1: Internräntemetoden (Internal rate of return) 

Internal rate of return eller internräntemetoden är en metod som grundar sig på 

nuvärdesmetoden. Ekvationen som används är den samma som den som används i 

nuvärdesmetoden. Skillnaden är att nuvärdet, delvis slutresultatet av beräkningen förbestäms 

till noll. Metoden går sedan ut på att hitta den diskonteringsränta som ger nuvärdet noll. 

Diskonteringsräntan beror alltså bara på de förväntade kassaflödena och inte omgivande 

faktorer på exempelvis marknaden. Med den anledningen kallas diskonteringsräntan för den 

interna avkastningsräntan.  

Modellen kan illustreras i följande figur. 

𝑵𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆 = 𝟎 =   
𝑲𝑭𝒕

 𝟏 + 𝒊 𝒕

∞

𝒏=𝒕

 

 

Där:  KFt = Förväntade framtida kassaflöden för perioden t 

         i = internränta 

  t = Tid eller period 

 

I beräkningen ska det bestämmas vilken diskonteringsränta som är acceptabel för att företaget 

ska acceptera eller avvisa en investering. Det enda okända talet i ekvationen är alltså 

diskonteringsräntan och det är den som är av intresse för beslutet. Den diskonteringsränta som 

ger nuvärdet noll blir investeringens internränta.
36

 

Det finns dock många problem med denna metod. Problemet uppstår framförallt när två 

investeringsalternativ ska jämföras med varandra och med förutsättningen att endast ett av 
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alternativen kan accepteras. Det förekommer även att en investering kan han två olika 

accepterade diskonteringsräntor, vilket blir förvirrande.
37

 

Ytterligare problem med internräntemetoden är att den inte tar hänsyn till storleken på 

investeringen. Återigen blir det problem när två investeringsalternativ ska jämföras med 

varandra och med förutsättningen att endast ett av alternativen kan accepteras. 

Internräntemetoden säger att den investeringen med höst internränta ska accepteras över den 

andra. Det som inte tas i omtanke är att det andra alternativet kan ge ett högre nuvärde, alltså 

större avkastning trots att internräntan är sämre, beroende på att investeringen är större.
38

  

Internräntemetoden tar heller inte hänsyn till timingen i kassaflödena. Investeringar där 

kassaflödena sker sent under projektets gång tenderar att få en lägre internränta, men det 

behöver inte betyda att nuvärdet eller avkastningen är sämre
39

.  

 

3.1.2.2: Lönsamhetsindex (Profitability Index)  

Att använda lönsamhetsindex är även det en metod som grundar sig på nuvärdesmetoden. 

Indexet räknas ut genom att nuvärdet på de förväntade framtida kassaflödena efter den initiala 

investeringen beräknas för att sedan divideras med den initiala investeringen
40

. Detta kan 

illustreras i figuren nedan: 

 

𝑳ö𝒏𝒔𝒂𝒎𝒉𝒆𝒕𝒔𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙 =  
𝑵𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒕 𝒂𝒗 𝒌𝒂𝒔𝒔𝒂𝒇𝒍ö𝒅𝒆𝒏 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒅𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏

𝑫𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏
  

 

Så länge indexet är större än 1 är investeringen legitimerad. Problem uppstår dock när två 

oberoende investeringar ska jämföras med varandra, delvis vilket av dessa som skall föredras 

över det andra och där bara en av investeringarna kan accepteras. Lönsamhetsindexet tar 

exempelvis inte hänsyn till storleken på investeringen som även var fallet med 

internräntemetoden. Lönsamhetsmåtten beräknar bara lönsamheten per investerad krona. En 

större investering med ett högre nuvärde kan därför avvisas på grund av att en parallell 

mindre investering med ett högre lönsamhetsindex men med lägre nuvärde föredras enligt 

denna metod. Denna metod har därför kritiserats mycket i litteratur, särskilt när ett företag har 

begränsade resurser och är tvungen att välja endast ett av investeringsalternativen anses det 

som felaktigt att använda lönsamhetsindexmetoden.
41
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Undersökningar visar dessutom att det är få företag som använder denna metod, kanske med 

anledning av de avrådningar som nämns i litteratur
42

. 

 

3.1.2.3: Återbetalningstidsmetoden (Payback period) 

Återbetalningstidsmetoden är en enkel metod att förstå och fatta beslut efter. Först fastställs 

en brytpunkt för investeringens löptid. Alla investeringsprojekt som förväntas återbetala sig 

inom brytpunkten accepteras medan projekt som inte återbetalar sig inom brytpunkten inte 

accepteras.
43

 

Det anses finnas flera nackdelar med denna metod vilken medför att det inte rekommenderas 

att enbart se till denna metod vid beslutsfattningen av olika investeringar. Metoden tar inte 

hänsyn till när i tiden kassaflödena av en investering sker. Kassaflödena diskonteras alltså inte 

med en lämplig diskonteringsränta utan kassaflödena adderas bara efter varandra. Metoden 

ignorerar dessutom kassaflöden som inträffar efter brytpunkten. Detta kan medföra att 

lönsamma investeringar inte accepteras på grund av att kassaflödena inträffar sent och efter 

brytpunkten. När lönsamma projekt inte accepteras utan istället mindre lönsamma projekt 

accepteras för att de återbetalar sig snabbare skadas aktieägarna. Ytterligare ett problem med 

metoden är svårigheten att fastställa en korrekt brytpunkt som investeringar skall återbetala 

sig inom. I avsaknad för tydliga regler tenderar företagens val av brytpunkt att bli tämligen 

slumpmässig. I litteraturen påstås att mindre, privatägda företag med goda tillväxtmöjligheter 

men som inte har tillgång till kapitalmarknader tenderar att använda denna metod. För dessa 

mindre, privatägda företag är det viktigt att snabbt få tillbaka investerat kapital så att 

möjligheterna för återinvestering ökar.
44

 

 

3.1.2.4: Diskonterad återbetalningstidsmetoden (Discounted payback period) 

En variant till den vanliga återbetalningstidsmetoden är den diskonterade 

återbetalningstidsmetoden. Metoden bygger på samma grund som återbetalningstidsmetoden 

men med denna metod diskonteras kassaflödena och därmed tas pengarnas tidsvärde med i 

beräkningen. Först bestäms en brytpunkt där projektet skall återbetala sig inom. Sedan 

diskonteras kassaflödena med lämplig diskonteringsränta och investeringar som återbetalar 

sig inom brytpunkten accepteras medan investeringar som inte återbetalar sig inom 

brytpunkten inte accepteras.  

Likt återbetalningstidsperioden har även denna metod brister. Metoden tar inte hänsyn till 

kassaflöden som inträffar efter brytpunkten vilket kan leda till att beslut med denna metod 

riskerar att skada aktieägarna eftersom lönsamma investeringar inte accepteras samt 

olönsamma investeringar kan accepteras. Likt den vanligt återbetalningstidsmetoden tenderar 
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även valet av brytpunkt att bli slumpmässig till följd av avsaknad av riktlinjer på hur dessa 

skall fastställas. 

 

3.1.2.5: Vinstmultipelmetoden (Earnings multiple approach) 

Vinstmultipelmetod bedömer investeringar efter ett P/E-tal. Företagets vinst är vad som 

tillfaller aktieägarna. Ur investerares synvinkel är det därför intressant att mäta vinstens 

relation till aktiepriset. P/E-talet mäter relationen mellan företags redovisningsmässiga vinst 

med marknadens värdering av framtida eller förväntade prestation. 

P/E-talet är det vanligast förkommande av alla nyckeltal samt frekvent använd som 

värderingsmodell. Priset på en aktie motsvarar nuvärdet av alla framtida vinster och P/E-talet 

summerar värdet av alla framtida vinster i relation till nuvarande vinst.
45

 P/E-talet kan 

härledas på detta vis: 

𝑭ö𝒓𝒆𝒕𝒂𝒈𝒆𝒕𝒔 𝒗𝒊𝒏𝒔𝒕/𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒆𝒓 =  𝑽𝒊𝒏𝒔𝒕 𝒑𝒆𝒓 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒆 

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒆𝒑𝒓𝒊𝒔/𝒗𝒊𝒏𝒔𝒕 𝒑𝒆𝒓 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒆 =  𝑷/𝑬 

 

P/E-talet varierar rejält beroende på vilken bransch företagen verkar i. Företag som förväntas 

ha en högre tillväxt handlas med ett högre P/E eftersom P/E talar om årets vinst samt 

förväntningar om högre vinster i framtiden. Elektronik och IT-företag tenderar att ha högre 

P/E-tal än snittet eftersom dessa företag förväntas ha en hög tillväxt medan företag inom 

tillverkningsbranschen så som stål- och järnvägsföretag tenderar att ha ett lägre P/E-tal 

eftersom dessa inte förväntas ha någon hög tillväxt. 

Två ytterligare faktorer som påverkar P/E-talet är diskonteringsräntan samt valet av 

redovisningsmetod. P/E-talet har en negativ relation med företagets diskonteringsränta. 

Företagets diskonteringsränta är positivt relaterad till företagets risk. Detta kan förklaras av att 

både investerare och långivare kräver högre avkastning för mer riskfyllda investeringar. Detta 

gör även att P/E-talet har negativ relation till företagets risk. Investerare är beredd att betala 

mindre för förväntade vinster ju mer osäkra och riskfyllda de är. 

Valet av redovisningsmetod påverkar som sagt även P/E-talet. Det finns olika metoder att 

värdera tillgångar som lager och fastigheter. Beroende på vilken metod som används kan den 

redovisningsmässiga vinsten variera, vilket direkt påverkar P/E-talet. Som nämndes i tidigare 

avsnitt är redovisningsmässiga siffror relativt lätta att manipulera och därför finns der brister 

med denna metod.
46
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3.1.2.6: Redovisningsmässig avkastning (Accounting rate of return) 

Den genomsnittliga redovisningsmässiga vinsten är projektets genomsnittliga vinst efter skatt 

och avskrivningar, dividerat med det genomsnittliga bokförda värdet av investeringen under 

investeringens tid. Företag som använder denna metod har ett avkastningskrav på 

investeringen och med hjälp av denna metod räknas en investerings förväntade avkastning 

fram. Motsvarar investeringen avkastningskravet accepteras investeringen.
47

 

Det finns flera brister och problem med denna metod. Det främsta problemet är att metoden 

inte behandlar rätt inputs, det vill säga de värden som används i värderingsmodellen. Istället 

för kassaflöden används i denna metod redovisningsmässiga siffror och bokförda värden. 

Bristen med redovisningsmässiga siffror och bokförda värden är att de är arbiträra då de är 

fastställda genom någons bedömning och dessutom kan värdet variera beroende på vilken 

redovisningsmetod som används.
48

 

Metoden tar inte heller hänsyn till tidsaspekten. Det skiljs inte mellan inkomster från olika 

tidpunkter. Detta kan medföra att ett projekt accepteras då den redovisningsmässiga 

avkastningen ser bra ut, men som uppvisar ett negativt kassaflöde då nuvärdesmetoden 

används. Metoden accepterar investeringar med en avkastning som minst är lika hög som 

avkastningskravet för investeringar som företaget förbestämt. Företagets krav på 

avkastningsnivå för investeringar kan därför vara något självrådig. Metoden ger inga riktlinjer 

om vilken som är den rätta avkastningsnivån för investeringar. På grund av detta avråds denna 

metod i litteratur.
49

  

 

3.2: Metoder att beräkna kapitalkostnader 

Alla investerare i ett företag förväntar sig en avkastning på sin investering, vare sig det är 

avkastningen på aktierna (eget kapital) eller ränteintäkter för långivare (lånat kapital). Den 

avkastningen som investerarna kräver blir företagets kapitalkostnader. Kostnaden för kapitalet 

används ofta som diskonteringsränta i värderingsmetoder som diskonterar kassaflöden 

eftersom dessa kostnader måste täckas för att en investering skall vara lönsam.  I detta avsnitt 

redogör vi kortfattat för hur det viktade medelvärdet av kapitalkostnader samt kostnader för 

eget kapital vanligtvis beräknas. 

 

3.2.1: Det viktade medelvärdet av kapitalkostnader (WACC) 

Det viktade medelvärdet av kapitalkostnaderna (WACC, weighted average cost of capital) är 

den diskonteringsränta som används vid beräkningar där kassaflöden representeras av den 

risken som motsvarar företagets samtliga kapital.  Anledningen är att det viktade medelvärdet 
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representerar den gemensamma diskonteringsränta som samtliga investerare kräver i 

genomsnitt
50

.  

Det viktade medelvärdet beräknas genom att kostnaderna för eget kapital multipliceras med 

andelen eget kapital adderat med kostnaden för lånat kapital multiplicerat med andelen lånat 

kapital. Vidare måste skattemässiga aspekter räknas in. Skuldsidan måste multipliceras med 

den skattereduktion som lånat kapital ger upphov till. På så vis tas de skattemässiga 

fördelarna med lånat kapital med i beräkningen.
51

 Beräkningen av det viktade medelvärdet 

kan illustreras på detta vis nedan: 

𝑾𝑨𝑪𝑪 =
𝑬

(𝑬 + 𝑳)
× 𝑹𝑬 +

𝑳

(𝑬 + 𝑳)
× 𝑹𝑳 ×  𝟏 − 𝑺  

 

Där: WACC = Det viktade medelvärdet av kapitalkostnader 

 E = Eget kapital 

 L = Lånat kapital 

 S = Skattesats i procent 

 RE = Kostnaden för eget kapital 

 RL = Kostnaden för lånat kapital 

 

3.2.2: Kostnader för eget kapital 

Beräkningen av kostnaderna för eget kapital sägs vara väldigt svåra att uppskatta
52

.  

Kostnader för eget kapital är den avkastningen som de investerande aktieägarna kräver. Den 

vanligaste modellen som rekommenderas vid beräkningen av eget kapital är Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). Med CAPM beräknas kostnaden av eget kapital genom att den 

riskfria räntan adderas med företagets marknadsrisk (beta) multiplicerat med en 

marknadspremie som i sig är den förväntade avkastningen på marknaden minus den riskfria 

räntan. Beräkningen kan illustreras på detta sätt: 

𝑹𝑬 = 𝑹𝑭 + 𝜷 × (𝑹𝑴 − 𝑹𝑭) 

 

Där: RE = Kostnader för eget kapital 

 RF = Riskfria räntan 

 β = Marknadsrisken 

 RM = Avkastning på marknaden 

 (RM-RF) = Marknadspremien 

 

Den riskfria ränta brukar definieras som den avkastning som förväntas av en portfölj av 

värdepapper som inte har någon risk för att den ska förfalla eller bli värdelös. I teorin 

                                                           
50

 Gillet, Farber & Szafarz (2006), The general formula for WACC 
51

 Ibid 
52

 Copeland, Koller & Murrin (2000), Valuation, measuring and managing the value of companies, sida 214 



 
 

27 
 

beräknas den riskfria räntan genom att en portfölj används med beta noll (marknadsrisken = 

noll) och att samma portfölj är konstruerad så att variansen (spridningen på de förväntade 

avkastningarna) är så liten som möjligt.
53

 Avkastningen på denna portfölj motsvarar sedan 

den riskfria räntan. Marknadspremien är alltså skillnaden mellan den förväntade avkastningen 

på marknaden och den riskfria räntan. Marknadspremien kan antingen bestämmas genom att 

studera historiska data eller försöka göra uppskattningar om framtiden.  Betavärdet som 

används i modellen mäter hur känslig avkastningen på företaget är gentemot 

marknadsportföljens avkastning. Betavärdet räknas ut genom att beräkna kovariansen 

(spridningens förhållande) mellan företagets avkastning och marknadens avkastning dividerat 

med variansen (spridningen) för marknadens avkastning.  

CAPM har under den senaste tiden blivit kritiserad för att det finns brister då säker relation 

mellan avkastning och risk inte kan uppskattas. Trots kritiken anser många att det finns 

styrkor med metoden, men för att täcka en del brister har metoden utvecklats genom att ta 

hänsyn till ytterligare riskfaktorer(CAPM plus extra riskfaktorer), vilket anses som mer 

sofistikerat.
54

 CAPM och CAPM med ytterligare riskfaktorer anser vi som sofistikerade 

metoder eftersom dessa metoder rekommenderas i litteratur trots kritiken på senare år. Det 

finns även andra metoder att beräkna kostnader för eget kapital: Med genomsnittlig historisk 

avkastning på företagets aktie, att lyssna till vad investerarna kräver i avkastning, genom 

politiska beslut där avkastningskravet regleras och genom ekvationen: Pris = 

Utdelning/(kostnad för eget kapital – tillväxt). Dessa metoder anser vi som osofistikerade 

eftersom dessa inte förespråkas i litteraturen. 

 

3.3: Diskonteringsräntor vid investeringar utomlands och justeringar 

av diskonteringsräntor och kassaflöden 

Diskonteringsräntan ska spegla kostnaden av det kapital som används för investeringar. När 

en diskonteringsränta inte anpassas för det land investeringen utförs i eller för investeringens 

affärsområde kan diskonteringsräntan bidra till en missvisande värdering. Det anses därför 

mer sofistikerat att anpassa diskonteringsräntan efter både land och affärsområde vid 

investeringar utomlands. Det anses även mer sofistikerat att använda en specifik 

diskonteringsränta för varje kassaflödeskomponent som har en egen riskexponering.
55

  

När diskonteringsräntan inte justeras finns det en risk för att risken för investeringen 

underskattas och därmed kan olönsamma investeringar accepteras. I litteratur anses det som 

mer sofistikerat när justeringar för olika risker tillämpas för att undvika att göra olönsamma 

investeringar. Likaså kan kassaflödet behöva justeras och då ändras kassaflödet beroende på 

risken som kassaflödet anses utsättas för.
56

 De risker som företag kan utsättas för och därmed 

justera diskonteringsränta och kassaflöde efter är: inflationsrisk, ränterisk, konjunkturrisk, 
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strukturrisk, råvaruprisrisk, valutarisk, konkursrisk, storlek(mindre företag är mer riskfyllda), 

risk för förändring av aktiens pris och förhållandet mellan marknadsvärde och bokfört värde.  

 

3.4: Ekonomiska teorier 

Nu när vi har behandlat olika investeringsmetoder och metoder för att beräkna 

kapitalkostnader, tar vi nu upp olika ekonomiska teorier. De ekonomiska teorierna vi tar upp 

är de teorier som beskriver mänskligt beteende i ekonomiska situationer. De ekonomiska 

teorierna kan hjälpa oss med att resonera och analysera kring varför metoder används i den 

utsträckning som de anses göras. 

 

3.4.1: Principal agent teorin  

Det mest förekommande är att bolagen har väldigt många olika aktieägare. Eftersom alla 

dessa aktieägare själva inte kan förvalta företaget utser styrelsen som är vald av aktieägarna 

ett antal agenter som har till uppgift att förvalta företaget åt dem. Det är alltså olika individer 

som äger bolaget än som sköter bolaget. Aktieägarna kallas för principals och de som sköter 

förvaltningen av företag kallas för agenter.  För agenternas arbete att förvalta bolaget får de en 

lön av principalerna. Enligt denna teori är det inte säkert att agenterna gör det bästa de kan 

eftersom de får sin lön oavsett deras insats. Teorin säger även att människor är mindre 

intresserade av andras pengar än sina egna och att människor främst är intresserade av att 

maximera sin egen vinning. De kan naturligtvis inte prestera alltför dåligt eftersom de då 

skulle bli av med jobbet eller att bolaget går i konkurs, men de har inget incitament att 

prestera till sitt yttersta.  Agenterna har alltså inget incitament att agera i aktieägarnas bästa 

intresse. När inga incitament finns kan det innebära att agenter gör investeringar som de 

egentligen inte borde göra och därmed skada aktieägarna. Det anses finnas stor risk för detta 

problem då företaget har dåliga investeringsmöjligheter men ett överskott på pengar. I vårt 

sammanhang kan alltså en värderingsmetod användas på grund av att agenterna själva tjänar 

på det. De kan vara så att agenterna har personliga avsikter med en investering och för att 

styrka den investeringen kan då agenten välja en osofistikerad metod på grund av att den 

metoden kan legitimera beslutet. 
57

 

För att behandla principal agent problemet måste aktieägarna skapa incitament så att 

agenterna agerar i principalernas bästa intresse. Ett väldigt vanligt incitament är att agenterna 

får bonusar. Bonusar är en bra lösning så länge bonusarna är länkade till aktieägarnas värde.
58

 

Som nämndes tidigare är kassaflöden mer länkade till aktieägarnas värde än exempelvis 

redovisningsmässiga värden. Ett felaktigt konstruerat bonussystem kan göra så att agenter 

agerar för sin egen räkning och agerar irrationellt och därmed försämrar aktieägarnas värde. 
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3.4.2: Pecking order teorin  

Pecking order är en ekonomisk teori som bygger på asymmetrisk information mellan 

företagsledningen och investerare. Mellan företagsledningen och investerare finns en 

misspassning av information om det aktuella företaget. Oavsett hur insatt en investerare är 

torde det vara omöjligt att ha tillgång till samma information som en person i 

företagsledningen som jobbar på det aktuella företaget varje dag.  

Resultatet utav detta är att när företag är i behov av kapital för nya investeringar och projekt 

föredrar företagsledningen att emittera aktier när dess aktie är övervärderad. På samma sätt 

föredras att låna kapital eller emittera obligationer när dess obligationer är övervärderade.  I 

och med att investerarna känner till hur företagsledningen agerar när de är i behov av kapital 

skapas en skeptisk inställning bland investerarna när företag annonserar emittering av aktier 

eller obligationer. När företag publicerar nyheten om att de tänker emittera aktier eller 

obligationer ser investerarna det som en signal av att företagets aktier eller obligationer är 

övervärderade. Investerare vill då inte investera i övervärderade aktier.
59

 

Den praktiska innebörden av pecking order teorin har medfört två regler: 

1. Det optimala för företag är att finansiera nya projekt internt, dvs. genom egna medel från 

tidigare års balanserade vinster. Då undviks marknadens skeptiska syn på företaget. Regel 

nummer 1 säger alltså att om möjligt skall intern finansiering användas. 

2. Företagsledningen räds investerarnas skeptiska inställning som kan leda till inkorrekt 

prissättning av både företagets aktier och obligationer eftersom marknaden tror att företaget är 

övervärderat när de är i behov av extern finansiering. Rädslan är dock allra störst för en 

inkorrekt prissättning av företagets aktier. Därför bör företag prioritera att låna kapital genom 

att emittera obligationer så länge man inte uppnått företagets optimala D/E-ratio
60

, framför att 

emittera aktier eftersom aktier innebär mer risk. Med regler nummer 2 menas att, om extern 

finansiering behövs skall företag låna kapital. 
61

 

 

3.5: Institutionella och biologiska teorier 

De finns även andra teorier som inte går under benämningen ekonomiska teorier och som vi 

inte fokuserar på, men som ändå är så pass viktiga inom området för mänskligt beteende så att 

vi vill nämna dessa kortfattat.  

En grupp av teorier är de så kallade institutionella teorierna. Teorierna menar på att 

omgivningen kan ställa olika krav på företagen. Det kan vara ekonomiska och tekniska krav 

som gör att företaget producerar och säljer sina varor och tjänster på ett speciellt vis. Andra 
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krav är sociala och kulturella krav som innebär att företaget har en roll i samhället som måste 

levas upp till och hållas kvar vid.
62

 

Studier inom de institutionella teorierna har visat att företag inte bara anpassar sig efter deras 

interna mål utan även efter det omgivande samhällets värderingar. Företags handlingar kan få 

stöd på grund av uttryckliga regler genom juridiskt och politiskt inflytande. Handlingsmönster 

kan få stöd av normer, värderingar och förväntningar genom kulturellt inflytande. Det kan 

även finnas en strävan till att ta efter andra aktörer genom socialt inflytande.
63

 

Det finns dessutom biologiska teorier angående mänskligt beteende.  De biologiska teorierna 

menar mer på att en större del av människans beteende påverkas av biologiska faktorer. 

Människans gener är alltså det som till största del styr beteendet. Den sociala miljöns 

påverkan tonas därmed ner och istället menas att människans styrs av inre krafter som 

instinkter och drifter.
64
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Kapitel 4: Empiriska resultat och analyser

 
I detta kapitel redogör vi för våra empiriska resultat och analyserar dessa, samt jämför med 

tidigare studier. Vi redogör även för hur förändringen över tiden ser ut bland svenska 

börsnoterade företag.

 

4.1: Värderingsmetoder 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för de resultat vår undersökning visat beträffande 

användningen av värderingsmetoder. Vi redogör för i vilken utsträckning metoderna anses 

användas, vilka variabler som påverkar användandet och vi jämför med en amerikansk och en 

europeisk studie. Dessutom analyserar och spekulerar vi kring de resultat som visats.  Vidare 

presenterar vi förändringen över tiden bland svenska börsnoterade företag i deras ansedda 

användande av värderingsmetoder, för att se om företagen blivit mer sofistikerade. 

I enkäten är företagen ombedda att fylla i, i vilken utsträckning de anser sig använda en viss 

typ av värderingsmetod vid investeringsbeslut.  
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4.1.1: Resultat och analyser för svenska börsnoterade företag 2008 

 

Tabell 2: Medelvärden av värderingsmetoder för olika oberoende variabler 

  Användning % Medelvärde VD:s Utbildning VD:s ålder VD:s Varaktighet 

 Värderingsmodell   

 

Låg               Hög Ung         Gammal Kort           Lång           

 a) Nuvärdesmetoden  63,2  2,53  2,53            2,50 2,54                0 2,57              2,0 

 b) Internräntemetoden  28,7  1,34  1,09            1,69  1,37               0  1,33            1,35 

 c) Annuitetsmetoden  4,6  0,39  0,34            0,52  0,43               0  0,43            0,44 

 d) Vinstmultipelmetoden  28,7  1,45  1,11            1,82  1,47               0  1,52            0,78 

 e) Justerat nuvärde  3,4  0,48  0,47            0,52  0,5                 0  0,51            0,33 

 f) Återbetalningstid  48,3  2,17  2,04            2,34  2,17               4  2,23            1,78 

 g) Diskonterad återbetalningstid  11,5  0,69  0,45       1,05** 0,74                0  0,79            0,22** 

 h) Lönsamhetsindex  10,3  0,64  0,55            0,86 0,67                4  0,71            0,67 

 i) Redovisningsmässig 

avkastning 

 19,5  0,97  0,85            1,16  1,01               0  1,01            0,89 

 j) Känslighetsanalys  48,3 2,09  1,91            2,32  2,13               0  2,15            1,78 

 k) Value at Risk  10,3 0,63  0,53            0,73 0,63                0  0,63            0,56 

 l) Reala optioner  2,3  0,28  0,28            0,25  0,27               0  0,28            0,11 

   Användning % Medelvärde Storlek Bransch Utdelning Ledningens ägarandel 

Värderingsmodell     Stora       Små Tillv.           Övriga Ja                  Nej Liten                 Stor 

a) Nuvärdesmetoden  63,2  2,53  2,9            2,41 

Ss1,52    

 

 2,5                2,56  2,52              2,56  2,48                   2,71 

b) Internräntemetoden  28,7  1,34  1,52            1,29  1,45              1,24  1,46              1,04  1,35                   1,36 

c) Annuitetsmetoden  4,6  0,39 0,43             0,38  0,33              0,44  0,48              0,2*  0,4                      0,57 

d) Vinstmultipelmetoden  28,7  1,45 1,52             1,42  1,24              1,64  1,44              1,52  1,51                    1,14 

e) Justerat nuvärde  3,4  0,48 0,57             0,45  0,48              0,49  1,46              0,48  0,47                    0,64 

f) Återbetalningstid  48,3  2,17 2,9        1,94***  2,33              2,02  2,48              1,44  2,29                    1,64 

g) Diskonterad återbetalningstid  11,5  0,69 1,05             0,58  0,76              0,62  0,82              0,4  0,74                    0,71 

h) Lönsamhetsindex  10,3  0,64 0,86             0,58  0,31          0,96***  0,67              0,6  0,69                    0,79 

i) Redovisningsmässig 

avkastning 

 19,5  0,97 1,33             0,85   0,62          1,29***  1,15              0,56*  1,17                    0,07*** 

j) Känslighetsanalys  48,3 2,09  2,57            1,95   2,02               2,16  2,16              1,96  2,17                    1,79 

k) Value at Risk  10,3 0,63 1,14        0,47**  0,6                 0,67  0,75            0,28**  0,7                      0,21** 

l) Reala optioner  2,3  0,28 0,24             0,29  0,24                0,31   0,31              0,2  0,3                      0,07** 

  Användning % Medelvärde P/E Skuldsättning Skuldsättningsmål Utländsk försäljning 

Värderingsmodell     Hög               Låg Hög                 Låg Nej                   Ja Lite              Mycket 

a) Nuvärdesmetoden  63,2  2,53  2,83            2,42  2,65              1,93*  2,52               2,52  2,68                2,46 

b) Internräntemetoden  28,7  1,34  1,42            1,33  1,39               1,13  1,38               1,3  1,23                1,39 

c) Annuitetsmetoden  4,6  0,39  0,42            0,41  0,46                0,07  0,43               0,42  0,64                0,36 

d) Vinstmultipelmetoden  28,7  1,45  1,5              1,41  1,46                1,40  1,66               1,09  0,73                1,36 

e) Justerat nuvärde  3,4  0,48  0,42            0,49  0,47                0,53  0,57               0,36  0,5                  0,49 

f) Återbetalningstid  48,3  2,17  1,75            2,28  2,32               1,47  2,02               2,48  1,68                2,35   

g) Diskonterad återbetalningstid  11,5  0,69  0,75              0,7  0,68               0,73  0,74               0,73  0,86                0,70 

h) Lönsamhetsindex  10,3  0,64  1,0              0,61  0,64                0,67  0,64               0,82  0,82                0,67 

i) Redovisningsmässig 

avkastning 

 19,5  0,97  1,25            0,97  1,08            0,40**  0,79              1,36*  1,23                0,93 

j) Känslighetsanalys  48,3 2,09  2,75            1,97  2,18                1,67  2,09               2,15  2,18                2,09 

k) Value at Risk  10,3 0,63  0,33            0,66  0,64                0,60  0,69               0,52  0,86                0,55 

l) Reala optioner  2,3  0,28  0,25            0,28  0,21               0,60  0,24                0,3  0,23                0,28 

*Betyder att sannolikheten att den signifikanta skillnaden inte är av slumpen med < 10 % 

**Betyder att sannolikheten att den signifikanta skillnaden inte är av slumpen med < 5 % 

***Betyder att sannolikheten att den signifikanta skillnaden inte är av slumpen med < 1 % 
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I tabell 2 på föregående sida presenteras de resultat som vår statistiska undersökning visade. 

Nuvärdesmetoden följt av återbetalningstidsmetoden och känslighetsanalys är de metoder 

som anses användas i störst utsträckning med en procentuell användning på 63,2, 48,3 

respektive 48,3 procent(metoderna anses användas då företagen svarat 3 eller 4). Att 

nuvärdesmetoden anses användas i den stora utsträckningen är inte förvånansvärt då metoden 

är den som framställs i litteraturen som den mest tillförlitliga. I våra resultat finner vi en 

signifikant skillnad där högt skuldsatta företag anser sig använda nuvärdesmetoden i högre 

utsträckning än lågt skuldsatta företag(2,65 mot 1,93*). Detta tror vi kan ha att göra med att 

en hög skuldsättning inom företaget gör så det blir viktigare att investeringarna blir lönsamma 

så att kostnader för skulderna kan betalas.  

Likaså känslighetsanalysen rekommenderas i litteraturen då den är ett bra komplement till 

nuvärdesmetoden och det kan troligtvis förklara det höga användandet av den metoden. I vår 

underökning fann vi inga signifikanta skillnader bland de oberoende variablerna för 

känslighetsanalysen, dock fann vi att stora företag tenderar att använda känslighetsanalys mer 

än små(2,57 mot 1,95), samt att företag med en högre utbildad VD använder 

känslighetsanalys mer än företag med en låg utbildad VD(1,91 mot 2,32). Detta tycker vi låter 

rimligt då en känslighetsanalys bör sannolikt kräva mer resurser som de stora företagen 

möjligtvis har och dessutom mer kunskap som möjligtvis företagets VD har.   

Att återbetalningstidsmetoden används i den utsträckningen som den görs kan uppfattas som 

förvånansvärt med tanke på att metoden kritiseras mycket i litteratur. Det är dock inte lika 

förvånansvärt med tanke på tidigare forskning och de resultat som framkommit där. En del 

utövare har även poängterat att litteraturens kritik är överdriven och att 

återbetalningstidsmetoden praktiskt sett är en bra metod
65

. Vår undersökning visar dessutom 

att det finns en stark signifikant skillnad(2,9 mot 1,94***) i användandet av 

återbetalningstidsmetoden mellan stora och små företag, där stora företag använder metoden i 

högre utsträckning. Detta resultat strider mot det som påstås i litteratur, att främst mindre 

företag skulle använda återbetalningstidsmetoden i större utsträckning än stora företag. Det 

beskrivs likväl i litteratur att stora företag tenderar att använda återbetalningstidsmetoden för 

mindre beslut på ledningsnivå men som inte är särskilt betydelsefulla och därmed kan detta 

resultat förklaras.
66

 Återbetalningstidsmetoden är även vanlig att användas bland högt 

skuldsatta företag enligt litteratur. Vår studie visar att det finns en skillnad i användningen av 

återbetalningstidsmetoden bland högt och lågt skuldsatta företag, där högt skuldsatta företag 

tenderar att använda återbetalningstidsmetoden mer än lågt skuldsatta företag(2,32 mot 1,47). 

Statistiskt, visar det dock ingen signifikant skillnad, det vill säga att slumpen har för stor 

inverkan. Att högt skuldsatta företag tenderar att använda återbetalningstidsmetoden i större 

utsträckning kan förklaras med att dessa företag har större behov av att investeringar betalar 

sig tillbaka snabbt så de kan betala kostnader för skuldsatt kapital.   

Två andra metoder som används i relativt stor utsträckning i vår undersökning är 

internräntemetoden och vinstmultipelmetoden, båda med en användning på 28,7 procent. Att 

dessa metoder används mer än flera andra metoder kan vi tycka vara förvånansvärt. Båda 
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dessa metoder kritiseras i litteraturen och anses ha många brister. I vår studie fann vi inga 

signifikanta skillnader bland de oberoende variablerna för dessa två metoder.  

I vår studie visade det sig att den redovisningsmässiga avkastningsmetoden används i 

utsträckningen 19,5 procent. Vi anser att det är förvånansvärt att redovisningsmässiga 

metoder används i en relativt hög utsträckning. Redovisningsmässiga metoder kritiseras 

mycket i litteratur. Framförallt kritiseras redovisningsmässiga metoder på grund av att det är 

väldigt lätt att manipulera redovisningsmässiga siffror och dessutom har redovisningsmässiga 

siffror dålig relation till aktieägarvärdet. Vår undersökning visar att det finns hela fem 

signifikanta skillnader bland de oberoende variablerna för användningen av den 

redovisningsmässiga avkastningsmetoden . Bland annat finner vi en väldigt signifikant 

skillnad i användandet bland företag där ledningens ägarandel är stor respektive liten. Företag 

där ledningens ägarandel är liten använder redovisningsmässiga metoder i större utsträckning 

än företag där ledningens ägarandel är stor(1,17 mot 0,07***). Anledningen till denna 

skillnad tror vi har stor anknytning till principal agent teorin. Principal agent teorin menar att 

företagets ledning, tjänstemän eller agenter, delvis de som förvaltar företaget, men inte äger 

eller har ett stort ägande i företaget behöver incitament för att arbeta i maximal kapacitet. I 

flera observerade fall har det visat sig att dessa incitament har anknytning till olika nyckeltal 

som i sin tur har anknytning till redovisningsmässiga siffror. Med redovisningsmässiga 

metoder kan ledningen lättare manipulera siffrorna och på så vis öka chansen till att få ut 

deras bonus.  

Ett klassiskt exempel inom detta område är det amerikanska företaget Enron som använde 

redovisningsmässiga metoder när de skulle värdera olika projekt. Enron hade nämligen 

incitament för ledningen att öka tillväxten i företaget och sålunda var ledningen mer 

angelägen att acceptera olika projekt. Detta beteende stöds av principal agent teorin som 

menar att människan ser till att först och främst maximera sin egen vining. Dessa projekt 

kunde sedan med enkelhet accepteras med stöd av lättmanipulerade redovisningsmässiga 

metoder.
67

 Vid vårt korrelationstest mellan de oberoende variablerna(se bilaga 2), visade det 

sig att det finns ett samband att ledningens ägarandel är mindre om företagen är stora. Detta 

låter logiskt eftersom stora företag oftast har flera aktieägare. Detta gör att separationen 

mellan ägare och kontroll blir större, vilket i sin tur kan leda till att en större risk finns att 

principal agent problemet förekommer. Vår studie visar dessutom att större företag faktiskt 

anser sig använda redovisningsmässiga metoder i större utsträckning, dock finns det ingen 

statistisk signifikant skillnad. Vår studie visar även att aktieutdelande företag anser sig 

använda redovisningsmässiga värderingsmetoder mer jämfört med de företag som inte haft 

aktieutdelning(1,15 mot 0,56*). Vårt korrelationstest visar dessutom att aktieutdelande företag 

tenderar att vara stora företag. 

Även en signifikant skillnad finns mellan den tillverkande branschen och övriga branscher där 

företag i övriga branscher använder redovisningsmässiga metoder i större utsträckning(0,62 

mot 1,29***). Här kan vi spekulera i att arbetsprocessen i den tillverkande branschen kan se 

annorlunda ut och att slaget av investeringar kan se annorlunda ut eller att det av någon annan 
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anledning inte lämpas att använda redovisningsmässiga värderingsmetoder i den tillverkande 

branschen. 

En annan signifikant skillnad i användandet av redovisningsmässiga metoder påträffas bland 

högt och lågt skuldsatta företag. Högt skuldsatta företag anses använda redovisningsmässiga 

metoder i större utsträckning än lågt skuldsatta företag(1,08 mot 0,40**).  De företag som har 

skuldsättningsmål anses även använda redovisningsmässiga metoder i större utsträckning än 

företag som inte har skuldsättningsmål(1,39 mot 0,79*).  

Den diskonterade återbetalningstidsmetoden visade ett resultat på ett procentuellt användande 

på 11,5 procent. Vår studie visar en signifikant skillnad där företag där VD:n har en hög 

utbildning anser sig använda den diskonterade återbetalningstidsmetoden i högre utsträckning 

än företag där VD:n har en lägre utbildning(0,45 mot 1,05**). Detta kan vi tycka är 

förvånansvärt eftersom den diskonterade återbetalningstidsmetoden har brister och är en 

metod som kritiseras i litteratur och detta bör en VD med hög utbildning ha insikt i. 

Value at risk anses användas av 10,3 procent av företagen. Vår studie visar en signifikant 

skillnad att stora företag anser sig använda value at risk mer än små företag(1,14 mot 0,47**). 

Detta tror vi har att göra med att value at risk är en relativt avancerad metod och då kanske 

framförallt mindre företag inte har tillräckligt med resurser eller behov för att använda 

metoden. Value at risk tenderar även att användas mer bland företag med en högutbildad VD, 

och det tror vi har att göra med att det krävs mer kunskap att tillämpa denna metod.  

Liksom value at risk används lönsamhetsindexet till 10,3 procent. Lönsamhetsindexmetoden 

kritiseras i litteratur och på så vis är det låga användandet inte förvånansvärt. Intressant är att 

vår studie visar en signifikant skillnad mellan företag i den tillverkande branschen och övriga 

branscher där tillverkande företag anser sig använda metoden i mindre utsträckning.(0,31 mot 

0,96***).  

Tre metoder som inte anses användas i så stor utsträckning är Annuitetsmetoden, justerade 

nuvärdesmetoden och reala optioner med ett användande på 4,6, 3,4 respektive 2,3 procent. 

Detta kan vi tycka är något förvånansvärt eftersom dessa metoder rekommenderas i litteratur 

och är väldigt användbara på sina respektive sätt. Vår första tanke är att företag med 

högutbildad VD borde ha en högre användning av dessa metoder eftersom dessa metoder 

rekommenderas i de akademiska kretsarna. Detta tenderar att stämma på annuitetsmetoden 

och den justerade nuvärdesmetoden, dock är det väldigt små skillnader och utan statistisk 

signifikans. En signifikant skillnad som vår studie visade är att aktieutdelande företag anser 

sig använda annuitetsmetoden i större utsträckning än företag som inte har 

aktieutdelning.(0,48 mot 0,2*). Spekulativt kan detta bero på att aktieutdelande företag 

fokuserar mer årsvis då de varje år måste ha fritt kapital att dela ut till aktieägarna och därför 

använder annuitetsmetoden för att säkerställa att investeringar med bäst årlig lönsamhet 

accepteras. 
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4.1.2: Jämförelser med den amerikanska och den europeiska studien 

I våra resultat för svenska börsnoterade företag 2008 fann vi en signifikant skillnad där högt 

skuldsatta företag anser sig använda nuvärdesmetoden i högre utsträckning än lågt skuldsatta 

företag. Samma resultat erhölls i den amerikanska studien av Graham och Harvey och det ger 

ytterligare belägg för att högt skuldsatta företag är i större behov att hela tiden göra lönsamma 

investeringar för att kunna betala räntekostnader.  

Den amerikanska studien samt den europeiska studien av Brounen, de Jong och Koedijk visar 

att sofistikerade metoder som nuvärdesmetoden och känslighetsanalys är metoder med ett 

högt procentuellt användande. Det procentuella användandet i vår studie för 

känslighetsanalysen är lägre jämfört med amerikanska företag medan det procentuella 

användandet i vår studie är högre jämfört med europeiska företag. För nuvärdesmetoden 

finner vi ett högre procentuellt användande bland amerikanska och holländska företag jämfört 

med våra resultat. Bland brittiska, tyska och franska företag finner vi dock ett klart lägre 

procentuellt användande av nuvärdesmetoden. 

I den europeiska studien var återbetalningsmetoden, som är en hårt kritiserad metod och anses 

som osofistikerad, den metod som ansågs användas mest och dessutom med ett högre 

procentuellt användande än i vår studie. Även den amerikanska studien visade att 

amerikanska företag hade ett högre procentuellt användande av återbetalningstidsmetoden 

jämfört med vår studie.  

I den amerikanska studien samt den europeiska studien visade det sig att internräntemetoden 

var en metod med väldigt högt procentuellt användande. Denna metod har även den kritiserat 

mycket i litteratur, främst när två parallella investeringar ska jämföras. I den amerikanska 

studien har internräntemetoden ett procentuellt användande på hela 75,61% medan det 

procentuella användandet i vår studie endast var 28,7%. Den amerikanska studien visade även 

att större företag signifikant anser sig använda internräntemetoden i större utsträckning 

jämfört med mindre företag.  

Det procentuella användandet för den redovisningsmässiga avkastningsmetoden i vår 

undersökning visade exakt samma resultat som för den amerikanska studien och den 

europeiska studien visade en något högre användning. En intressant skillnad mot vår studie är 

att tyska mindre företag anser sig använda redovisningsmässiga metoder i större utsträckning 

än tyska större företag enligt den europeiska studien. Detta är intressant för att 

redovisningsmässiga metoder används i vår studie mer bland större företag där vi menade att 

principal agent problemet kunde förklara utsträckningen av redovisningsmässiga metoder 

bland de större företagen där separationen mellan ägare och kontroll sannolikt bör vara större. 

Amerikanska företag anser sig använda value at risk i något högre utsträckning medan 

europeiska företag anser sig använda metoden i ännu högre utsträckning. Här kan vi spekulera 

i att anledningen till att vi fick ett lägre procentuellt användande i vår studie jämfört med den 

amerikanska samt den europeiska studien kan bero på att företagen i Sverige generellt är 

mindre i genomsnitt än amerikanska och europeiska företag. Value at risk är en metod som 

kräver mer kunskap och resurser vilket vi tror större företag har mer tillgång till. Value at risk 

lämpas även bäst att användas av banker och försäkringsbolag. Det kan därför vara möjligt att 
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det deltog fler banker och försäkringsbolag i den amerikanska och den europeiska 

undersökningen. 

Att använda reala optioner i värderingen fick ett lågt procentuellt användande i vår 

undersökning. I både USA och Europa finner vi ett betydligt högre procentuellt användande. 

Att använda reala optioner i värderingen rekommenderas enligt litteratur och vi konstaterar att 

svenska företag ligger efter i utvecklingen av att använda denna sofistikerade metod. 

 

4.1.3: Förändring över tiden 

 

Figur 1 

 

I diagrammet ovan jämförs medelvärden för alla företag år 2004 respektive 2008 och 

illustrerar de förändringar som skett. 

Generellt kan tyckas att det inte hänt alltför mycket under dessa år och att det är väldigt små 

skillnader som illustreras. Dock anser vi att dessa små skillnader ändå är intressanta.  Metoder 

som nuvärdesmetoden(1a), annuitetsmetoden(1c), känslighetsanalys(1j) och reala 

optioner(1l), som anses som sofistikerade metoder och förespråkade i litteratur har alla ökat i 

användande. Metoder som internräntemetoden(1b), återbetalningstidsmetoden(1f), 

diskonterade återbetalningstidsmetoden(1g), lönsamhetsindex(1h) och redovisningsmässig 
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avkastningsmetod(1i), som anses som osofistikerade och hårt kritiserade i litteratur har 

minskat i användande.  

Även fast det är små skillnader så visar det ändå att företag börjar använda sofistikerade 

metoder mer och osofistikerade metoder mindre. Framförallt återbetalningstidsmetoden, 

diskonterade återbetalningstidsmetoden och redovisningsmässiga avkastningsmetoden är de 

metoder som minskat kraftigast i användning och det tros ha att göra med att dessa metoder 

har alltför stora brister. Skillnaden i det ansedda användandet av den diskonterade 

återbetalningstidsmetoden är dessutom signifikant och skillnaden i det ansedda användandet 

av redovisningsmässiga metoder har en signifikansnivå på 12,5%. Det som vi tror kan ha att 

göra med att den diskonterade återbetalningstidsmetodens användande minskat signifikant är 

att metoden är något av en ”middle of the road-metod”. Den är mindre avancerade och 

tillförlitlig än exempelvis nuvärdesmetoden samtidigt som den inte är lika enkel och praktisk 

som den vanliga återbetalningstidsmetoden.  

Det som kan tyckas förvånansvärt är att inte större skillnader har skett under dessa år. Det 

som skulle kunna spekuleras är att institutionella teorier kan ha en inverkan. Att inom de olika 

företagen finns regler och normer om hur värderingar går till och på så vis kan det leda till att 

förändringsprocessen blir långsam. Dessutom borde det spekuleras kring de fördelar som de 

kritiserade metoderna har, även fast fördelarna kan tyckas gagnlösa. 

Återbetalningstidsmetoden exempelvis är relativ enkel i sin beräkning och av utövare ansedd 

som praktiskt och lätt att använda.  

I bilaga 4 visas förändringen mellan åren för olika grupper av företag. Företag med en VD 

med låg utbildning har minskat att använda osofistikerade metoder som 

återbetalningstidsmetoden och den diskonterade återbetalningstidsmetoden med en signifikant 

skillnad. Inga signifikanta skillnader hittas hos företag med en högutbildad VD. Det kan vara 

möjligt att en VD med hög utbildning redan tidigare varit medveten om dessa brister. 

Intressant är att företag där VD:ns varaktighet är lång med signifikant skillnad minskat att 

använda återbetalningstidsmetoden och diskonterade återbetalningstidsmetoden. Detta kan ha 

att göra med att VD:n varit med om många investeringsbeslut på ledningsnivå och därför haft 

större chans att möjligtvis uppleva de brister som dessa metoder har, det vill säga, ett felaktigt 

beslut kan ha tagits grundat på värderingar med dessa metoder. 

 En ytterligare signifikant skillnad i användandet av återbetalningstidsmetoden finner vi bland 

icke-utdelande företag, där den signifikanta skillnaden dessutom är riktigt stor(2004: 2,45, 

2008: 1,5***). Företag som inte delar ut till aktieägarna brukar vara företag som inte har 

mycket fritt kassaflöde över. Ibland kan det från marknadens perspektiv ses som att icke-

utdelande företag går sämre, just för att det signalerar till marknaden att det inte finns 

tillräckligt med fritt kassaflöde att dela ut.
68

 För att vända den trenden kan dessa typer av 

företag möjligtvis ha slutat med metoder som anses osofistikerade. 

Bland stora företag finner vi en stor skillnad(2004: 2,4, 2008: 1,5), dock inte signifikant, där 

de stora företagen ansett sig minska användningen av internräntemetoden. Stora företag har 

                                                           
68

 Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan (2008), Modern Financial Management, sida 532 
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förmodligen flera investeringar att välja mellan och det är då det främst uppstår problem med 

internräntemetoden. Detta resultat tyder på att stora företag möjligen insett eller upplevt 

metodens brister och därmed övergett denna metod. 

Redovisningsmässiga avkastningsmetoder har som nämndes tidigare generellt minskat i 

användning bland samtliga företag. En stor skillnad och dessutom signifikant, har funnits 

bland företag där ledningens ägarandel är stor(2004: 0,6, 2008: 0,07*). Återkoppling till 

principal agent teorin kan göras av den orsaken att när ledningen äger stor del av företaget 

finns det en mindre separation mellan ägare och kontroll. Eftersom principal agent teorin 

menar att människor ser till att maximera sin egen vinning först och främst så blir det logiskt 

att företagen där ledningen äger stor del av företaget inte använder osofistikerade metoder 

som redovisningsmässig avkastning. Företag där ledningen har en stor ägarandel visar även 

en tydlig skillnad att återbetalningstidsmetoden minskat att användas(2004: 2,45, 2008: 1,75), 

dessutom har användningen av nuvärdesmetoden, den mest förespråkade metoden ökat i 

användning(2004: 2,25, 2008: 2,6). Våra resultat visar även att bland företag där ledningens 

ägarandel är liten, där separationen mellan ägare och kontroll är stor, så har användningen av 

redovisningsmässiga metoder minskat ytterst lite och nästintill ingenting alls. Detta kan även 

det ha relation till principal agent teorin, då ledning med liten ägarandel kan ha mindre 

incitament att göra lönsamma investeringar. 

Ett annat intressant resultat är att lågt skuldsatta företag har minskat att använda den justerade 

nuvärdesmetoden. Detta låter logiskt eftersom den justerade nuvärdesmetoden framhäver de 

skattemässiga konsekvenserna med skuldsatt kapital och då är det rimligt att lågt skuldsatta 

företag borde ha mindre behov av just den metoden. Våra resultat visar att företag med 

skuldsättningsmål har ökat användandet av den justerade nuvärdesmetoden medan företag 

utan skuldsättningsmål minskat användningen. Det visar på att företagen möjligen blivit mer 

insatta i de teoretiska koncepten.  

Resultat i vår undersökning visar att det skett en utveckling i den tillverkande branschen 

mellan åren. De tillverkande företagen har med en signifikant skillnad minskat att använda 

återbetalningstidsmetoden och den diskonterade återbetalningstidsmetoden. Våra resultat 

visar dessutom att redovisningsmässiga avkastningsmetoden har minskat i det ansedda 

användandet, samtidigt som redovisningsmässiga avkastningsmetoden har ökat i det ansedda 

användandet bland övriga branscher. Företag i den tillverkande branschen verkar även överge 

sofistikerade metoder som nuvärdesmetoden och känslighetsanalys medan företag i den 

övriga branschen gått i motsatt riktning. De tillverkande företagen har istället börjat använda 

value at risk i större utsträckning, som även den betraktas som sofistikerad. Vanligtvis påstås 

att metoden är mest använd av banker och försäkringsbolag, men detta resultat kan innebära 

att även tillverkande företag har behov av metoden och ser metoden som användbar. 
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4.2: Diskonteringsräntor 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de resultat vår undersökning visat beträffande 

användningen av diskonteringsräntor för investeringar utomlands. Vi redogör för i vilken 

utsträckning diskonteringsräntorna anses användas, vilka variabler som påverkar användandet 

och vi jämför med en amerikansk och en europeisk studie. Dessutom analyserar och 

spekulerar vi kring de resultat som visats. Vidare presenterar vi förändringen över tiden bland 

svenska börsnoterade företag i deras ansedda användande av diskonteringsräntor, för att se 

om företagen blivit mer sofistikerade. 

I enkäten är företagen ombedda att fylla i, i vilken utsträckning de anser sig använda en viss 

typ av diskonteringsränta vid investeringar utomlands. 
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4.2.1: Resultat och analyser för svenska börsnoterade företag 2008 

 

Tabell 3: Medelvärden av diskonteringsräntor bland oberoende variabler 

  
Användning 
% Medelvärde VD:s Utbildning VD:s ålder VD:s Varaktighet 

 
Diskonteringsränta     Låg              Hög Ung         Gammal Kort           Lång 

 a) en diskonteringsränta som normalt 
används för investeringar i Sverige  26,4  1,18 1,21            1,23 1,23             0 1,3               0,44** 

 b) en diskonteringsränta som är specifik för 
det land där projektet ska genomföras  33,3  1,55  1,36           1,75  1,57            0  1,52           1,78 

 c) en affärsområdesspecifik 
diskonteringsränta som används för 

inhemska projekt  11,5  0,51  0,49           0,55  0,52            0  0,51           0,56 

 d) en diskonteringsränta som är specifik 
såväl för det land där projekt ska 

genomföras som för affärsområdet  25,3  1,0  0,83           1,2  1,02            0  1,01           1,0 

 e) en specifik diskonteringsränta för varje 
kassaflödeskomponent som har en egen 

riskexponering  6,7  0,36  0,4             0,41  0,38            0  0,91            0 

 
  

Användning 
% Medelvärde Storlek Bransch Utdelning 

Ledningens 
ägarandel 

Diskonteringsränta     Stora       Små Tillv.            Övriga Ja                Nej Liten                 Stor 

a) en diskonteringsränta som normalt 
används för investeringar i Sverige  26,4  1,18  1,1          1,21  1,07             1,29 1,31            0,92     1,29                0,86 

b) en diskonteringsränta som är specifik för 
det land där projektet ska genomföras  33,3  1,55  2,29       1,32  1,5               1,6  1,66           1,36  1,75                0,43 

c) en affärsområdesspecifik 
diskonteringsränta som används för 

inhemska projekt  11,5  0,51  0,33       0,56  0,5               0,51  0,57           0,36  0,52                0,5 

d) en diskonteringsränta som är specifik 
såväl för det land där projekt ska 

genomföras som för affärsområdet  25,3  1,0  1,62       0,8*  1,21            0,8  0,95          1,16  1,1                  0,5 

e) en specifik diskonteringsränta för varje 
kassaflödeskomponent som har en egen 

riskexponering  6,7  0,36  0,76      0,23*  0,43            0,29  0,31         0,48  0,36               0,43 

  
Användning 
% Medelvärde P/E Skuldsättning Skuldsättningsmål Utländsk försäljning 

Diskonteringsränta     Hög               Låg Hög                 Låg Nej                   Ja Lite              Mycket 

a) en diskonteringsränta som normalt 
används för investeringar i Sverige  26,4  1,18  0,50        1,28**  1,25              0,87  1,02              1,58  0,73               1,38* 

b) en diskonteringsränta som är specifik för 
det land där projektet ska genomföras  33,3  1,55  2,08        1,45  1,58             1,40  1,6                1,45  1,59               1,54 

c) en affärsområdesspecifik 
diskonteringsränta som används för 

inhemska projekt  11,5  0,51  0,58         0,49  0,42             0,93   0,59             0,39  0,64              0,28 

d) en diskonteringsränta som är specifik 
såväl för det land där projekt ska 

genomföras som för affärsområdet  25,3  1,0  2,08       082  0,99            1,07  1,05             0,94  1,05              1,0  

e) en specifik diskonteringsränta för varje 
kassaflödeskomponent som har en egen 

riskexponering  6,7  0,36  0,83      0,28  0,4              0,13*  0,34             0,42  0,45              0,35 

*Betyder att sannolikheten att den signifikanta skillnaden inte är av slumpen med < 10 % 

**Betyder att sannolikheten att den signifikanta skillnaden inte är av slumpen med < 5 % 

***Betyder att sannolikheten att den signifikanta skillnaden inte är av slumpen med < 1 % 
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I tabell 3 på föregående sida presenteras de resultat som vår statistiska undersökning visade. 

33,3% av de deltagande företagen i undersökningen uppgav att de använde en landsspecifik 

diskonteringsränta vid nya investeringar utomlands. Bland stora företag observeras 

användandet av en landspecifik diskonteringsränta som det högsta medelvärdet(2,29) följt av 

företag med hög tillväxt(2,08). Att företag med en VD som har hög utbildning använder en 

landsspecifik diskonteringsränta(1,75) i större utsträckning jämfört med företag med en VD 

med låg utbildning(1,36) skulle kunna förklaras av att litteraturen som utbildningen kretsar 

kring framhäver användandet av en landsspecifik diskonteringsränta vid nya investeringar 

utomlands eftersom den inkluderar eventuella landsspecifika riskfaktorer.  

Reslutat i vår undersökning visade att 26,4 % av företagen uppger att de använder samma 

diskonteringsränta som vid svenska investeringar. VD:s varaktighet ser ut att utgöra en 

betydande orsak för användandet av en diskonteringsränta liknande den som används i den 

svenska verksamheten. Företag som har en VD med kort varaktighet använder med en 

signifikant skillnad, i högre utsträckning en diskonteringsränta som normalt används för 

investeringar i Sverige, som för investeringar utomlands. Den signifikanta skillnaden skulle 

kunna förklaras av att en VD med lång varaktighet har byggt upp en högre kunskap om 

företagets verksamhet efter att ha genomfört många liknande investeringar utomlands och 

därigenom lärt sig att användandet av en diskonteringsränta som liknar den svenska, inte är 

tillräcklig.  

Företag som har en hög andel av sin försäljning utomlands använder i högre utsträckning 

samma diskonteringsränta som i Sverige jämfört med företag med en låg andel av dess 

försäljning utomlands. Skillnaden dem emellan är signifikant(1,38 respektive 0,73*) och 

skulle kunna förklaras av att företag som har en högre andel av sin försäljning utomlands har 

försäljning till många olika länder vilket gör att dess kassaflöden är differentierade och att de 

då anser att en gemensam diskonteringsränta för alla investeringar är tillräcklig.  

25,3% av företagen uppger att de använder en diskonteringsränta som är specifik för både det 

land där investeringen ska genomföras som för affärsområdet. Stora företag använder, med en 

signifikant skillnad, i högre utsträckning en sådan diskonteringsränta jämfört med vad mindre 

företag gör(0,5 respektive 1,28**). En potentiell orsak till den signifikanta skillnaden skulle 

kunna vara att stora företag har mer resurser än mindre företag att lägga på personal som kan 

analysera och ta fram en lämplig diskonteringsränta för ett specifikt land och affärsområde. 

En annan rimlig orsak kan vara att stora företag arbetar mer med riskhantering vilket gör att 

kassaflöden i olika länder och i olika affärsområden får en egen diskonteringsränta eftersom 

alla dessa kassaflöden medför en specifik risk. 

Användandet av en specifik diskonteringsränta för varje kassaflödeskomponent som har en 

egen riskexponering och en affärsområdesspecifik diskonteringsränta som används för 

inhemska projekt anser företagen sig använda i låg utsträckning(6,7 % respektive 11,5%).    
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4.2.2: Jämförelser med den amerikanska och den europeiska studien 

I den amerikanska studien anser sig 58,8% av företagen använda en diskonteringsränta som är 

samma som används för dess hemmamarknad, det vill säga USA, vilket är en påtaglig 

skillnad mot 33,3% som vår studie visade. Att använda en diskonteringsränta liknande den 

som används vid investeringar på hemmamarknaden vid nya investeringar utomlands anses 

som mindre sofistikerat jämfört med att anpassa diskonteringsräntan för den specifika 

investeringens land och affärsområde. Den stora skillnaden mellan de svenska och 

amerikanska företagens nyttjande av samma diskonteringsränta som för dess hemmamarknad, 

skulle kunna förklaras av att de amerikanska företagen anser sig mer diversifierade och av den 

anledningen använder den diskonteringsräntan. Att svenska företag i lägre utsträckning 

använder en diskonteringsränta liknande den inhemska skulle också kunna förklaras av att de 

gått mot ett mer sofistikerat investeringsvärderande och börjat anpassa diskonteringsräntan för 

det land och affärsområde där de nya investeringarna ska äga rum. Även europeiska företag 

använder en diskonteringsränta som normalt används för investeringar i företagets hemland i 

större utsträckning jämfört med svenska företag. 

Att ha en VD med hög utbildning ser ut att öka användandet av mer sofistikerade 

diskonteringsräntor och detta har även noterats i den europeiska studien. Vår studie visade att 

svenska företag som har en VD med kort varaktighet använder med en signifikant skillnad, i 

större utsträckning en diskonteringsränta som normalt används för investeringar i Sverige, för 

utländska investeringar. Den amerikanska studien går i linje med detta antagande eftersom de 

amerikanska företagen med en VD med kort varaktighet anser sig använda en liknande 

diskonteringsränta, som den för dess hemmamarknad, i en signifikant högre utsträckning än 

företag med en VD med lång varaktighet.  

Svenska företag som har en hög andel av sin försäljning utomlands använder i högre 

utsträckning samma diskonteringsränta som i Sverige jämfört med företag med en låg andel 

av dess försäljning utomlands. Skillnaden dem emellan är signifikant och i den amerikanska 

studien påträffades ett liknande resultat bland de amerikanska företagen och precis som i 

denna studie, med en signifikant skillnad. Även den europeiska studien går i linje med dessa 

resultat. 

Resultatet i den amerikanska studien visar att företagen generellt anpassar diskonteringsräntan 

för såväl land och affärsområde i större utsträckning jämfört med svenska företag(50.95% 

jämfört med 25,3%). Att anpassa diskonteringsräntan för såväl land och affärsområde anses 

som mer sofistikerat och där konstaterar vi att svenska företag som anpassar 

diskonteringsräntan i lägre utsträckning för investeringar utomlands ligger efter i den 

sofistikerade utvecklingen. Resultatet i den europeiska studien visar emellertid att företagen 

anpassar diskonteringsräntan för såväl land som för affärsområde i samma utsträckning som i 

vår studie. 
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4.2.3: Förändring över tiden 
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Figur 2 

 

I diagrammet ovan illustreras användningen olika diskonteringsräntor vid investeringar 

utomlands mellan år 2004 och 2008. Att använda en liknande diskonteringsränta som den i 

Sverige anses som en osofistikerad diskonteringsränta i jämförelse med någon av de andra 

justerade diskonteringsräntorna. Sedan 2004 har det skett en signifikant minskning av hur 

företagen anser sig använda en diskonteringsränta liknande den svenska(2a) vid nya 

investeringar utomlands. Företagen har alltså förändrats i riktning med litteraturens 

rekommendationer där det betonas vikten av att anpassa diskonteringsräntan för olika projekt 

eftersom alla projekt innebär olika risker. I övrigt är det svårt att se någon särskild trend av 

förändringen i företagens justerande av diskonteringsräntan.  

När vi delar in företagen efter de oberoende variablerna(se bilaga 4) ser vi även där att det är 

användandet av en diskonteringsränta liknande den svenska, där företagens nyttjande har 

förändrats mest. Gemensamt för företag med en VD med låg utbildning, små företag, 

tillverkande företag, utdelande företag, tillväxtföretag samt högt skuldsatta företag är att de 

anser sig använda en diskonteringsränta liknande den svenska, i signifikant lägre utsträckning 

2008 jämfört med 2004. Bland de tillverkande företagen har det ansedda användandet av, en 

diskonteringsränta som är specifik såväl för det land där projekt ska genomföras som för 

affärsområdet, ökat med en signifikant skillnad(2004: 0,6, 2008: 1,25*). Företag med en 

ledning med hög ägarandel anser sig använda en landsspecifik diskonteringsränta i en 

signifikant lägre utsträckning(2004: 1,4, 2008: 0,32**).  Sedan 2004 har det ansedda 
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användandet av en diskonteringsränta som är specifik såväl för det land där projekt ska 

genomföras som för affärsområdet, ökat signifikant bland tillväxtföretag(2004: 0,35, 2008: 

1,9**). Förändringen går i linje med vad som förespråkas i litteraturen och förändringen mot 

en mer sofistikerad diskonteringsränta är extra viktig för tillväxtföretag. För tillväxtföretag är 

det viktigt att säkerställa att diskonteringsräntan justerats för alla extra riskexponeringar 

eftersom en inkorrekt diskonteringsränta skulle kunna underskatta riskerna i projektet och det 

har troligtvis inte företag med en hög tillväxttakt råd med. Det ansedda användandet av en 

specifik diskonteringsränta för varje kassaflödeskomponent som har en egen riskexponering 

har minskat signifikant bland lågt skuldsatta företag(2004: 0,75, 2008: 0,1**). 

 

4.3: Kostnader för eget kapital 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för de resultat vår undersökning visat beträffande 

användningen av metoder att beräkna kostnaden för eget kapital. Vi redogör för i vilken 

utsträckning metoderna anses användas, vilka variabler som påverkar användandet och vi 

jämför med den amerikanska och den europeiska studien. Dessutom analyserar och spekulerar 

vi kring de resultat som visats. Vidare presenterar vi förändringen över tiden bland svenska 

börsnoterade företag i deras ansedda användande av metoder att beräkna eget kapital, för att 

se om företagen blivit mer sofistikerade. 

I enkäten är företagen ombedda att fylla i, om de beräknar kostnaden för eget kapital för deras 

företag och om sådant är fallet, i vilken utsträckning de anser sig använda olika metoder att 

beräkna kostnaden för eget kapital. 
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4.3.1: Resultat och analyser för svenska börsnoterade företag 2008 

 

Tabell 4: Medelvärden av olika metoder att estimera kostnaden för eget kapital bland oberoende variabler 

 

Användning 
% Medelvärde VD:s Utbildning VD:s ålder VD:s Varaktighet 

 Metod att estimera kostnader för eget 
kapital     Låg                Hög Ung         Gammal Kort           Lång 

 a) Med genomsnittlig historisk avkastning 
på företagets aktie  6,9  0,5 0,18         0,82** 0,56               0 0,55              0,75 

 b) Med Capital Asset Pricing Model (CAPM)  20,1  1,70  1,82        1,64   1,71              0    1,75            1,25 

 c) Med CAPM plus några extra riskfaktorer  16,1  1,13  1,27        1,06   1,15              0  1,18            0,75  

 d) Vad våra investerare säger till oss att de 
kräver i avkastning bestämmer kostnaden 

för eget kapital  15,0  1,17  1,45        1,0   1,18             0    1,2               1,0  

 e) Genom (politiska) beslut där 
avkastningskravet regleras  4,6  0,40  0,32        0,45   0,4               0  0,35            1,0   

 f) Kostnaden för eget kapital härleds ur 
följande ekvation: Pris = Utdelning / 

(kostnad eget kapital - tillväxt)         2,3  0,31  0,23        0,36  0,31             0  0,31           0,25 

 
  

Användning 
% Medelvärde Storlek Bransch Utdelning 

Ledningens 
ägarandel 

Metod att estimera kostnader för eget 
kapital     Stora          Små Tillv.            Övriga Ja                  Nej Liten                 Stor 

a) Med genomsnittlig historisk avkastning 
på företagets aktie  6,9  0,5  0,61          0,44  0,44             0,56  0,41            0,82  0,52                  1,0 

b) Med Capital Asset Pricing Model (CAPM)  20,1  1,70  1,72          1,68   1,96             1,44  1,56            2,18  1,68                  2,0  

c) Med CAPM plus några extra riskfaktorer  16,1  1,13  1,0            1,21  1,48            0,81  1,15            1,09  1,2                    0,6 

d) Vad våra investerare säger till oss att de 
kräver i avkastning bestämmer kostnaden 

för eget kapital  15,0  1,17  0,67         1,44  0,89            1,48   1,37            0,45**  1,22                 0,8 

e) Genom (politiska) beslut där 
avkastningskravet regleras  4,6  0,40  0,33         0,44  0,08            0,7**  0,49            0,09*  0,44                 0 

f) Kostnaden för eget kapital härleds ur 
följande ekvation: Pris = Utdelning / 

(kostnad eget kapital - tillväxt)         2,3  0,31  0,33        0,29  0,24             0,37  0,32  0,27  0,34                 0*** 

  
Användning 
% Medelvärde P/E Skuldsättning Skuldsättningsmål Utländsk försäljning 

Metod att estimera kostnader för eget 
kapital     Hög               Låg Hög                 Låg Nej                   Ja Lite              Mycket 

a) Med genomsnittlig historisk avkastning 
på företagets aktie  6,9  0,5  0,63           0,52  0,56              0,14*  0,48                0,67  1,0                  0,41 

b) Med Capital Asset Pricing Model (CAPM)  20,1  1,70  1,5             1,68  1,6                2,29  2,19                1,08  1,07               1,93 

c) Med CAPM plus några extra riskfaktorer  16,1  1,13  1,5             1,07  1,07              1,57  1,19                1,08  0,71               1,29 

d) Vad våra investerare säger till oss att de 
kräver i avkastning bestämmer kostnaden 

för eget kapital  15,0  1,17  1,0             1,27  1,18              1,14  0,97               1,46  1,07               1,22 

e) Genom (politiska) beslut där 
avkastningskravet regleras  4,6  0,40  0,25           0,41  0,47              0***  0,39                0,42  0,86               0,24   

f) Kostnaden för eget kapital härleds ur 
följande ekvation: Pris = Utdelning / 

(kostnad eget kapital - tillväxt)         2,3  0,31  0,63          0,25  0,33   0,14  0,23                0,42  00,36            0,29 

*Betyder att sannolikheten att den signifikanta skillnaden inte är av slumpen med < 10 % 

**Betyder att sannolikheten att den signifikanta skillnaden inte är av slumpen med < 5 % 

***Betyder att sannolikheten att den signifikanta skillnaden inte är av slumpen med < 1 % 
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I tabell 4 på föregående sida presenteras de resultat som vår statistiska undersökning visade. 

Bland svenska företag är CAPM den metod flest svenska företag anser sig använda för att 

estimera kostnaden för eget kapital(20,1%).  

Företag med en VD med kort varaktighet anser sig använda CAPM i högre utsträckning än 

företag med en VD med lång varaktighet(1,75 mot 1,25). Detta skulle kunna innebära att en 

VD med lång varaktighet lärt sig att CAPM inte är tillräckligt tillförlitlig och därigenom 

styrka kritiken som CAPM utsetts för. Skuldsättning är också en variabel som ser ut att 

påverka användandet av CAPM. Lågt skuldsatta företag anser sig använda CAPM i högre 

utsträckning(2,29), dock inte signifikant, än högt skuldsatta företag(1,6). 

Att estimera kostnaden för eget kapital genom CAPM plus några extra riskfaktorer anses 

också användas relativt ofta precis som att estimera kostnaden för eget kapital genom att 

lyssna till vad investerarna kräver i avkastning(16,1% respektive 15,0%).  

Att estimera kostnaden för eget kapital genom politiska beslut där avkastningskravet regleras 

anses inte vara någon metod särskilt många företag använder(4,6 %). Icke-tillverkande och 

företag som betalar utdelning använder dock, med en signifikant skillnad, dessa metoder mer 

frekvent än tillverkande- och icke-utdelande företag. 

 

4.3.2: Jämförelser med den amerikanska och den europeiska studien 

Likt vad den amerikanska och den europeiska undersökningen visade är CAPM den metod 

företagen anser sig använda mest vid estimering av kostnaden för eget kapital i vår 

undersökning(20,1%). Här kan vi se en anmärkningsvärd skillnad mot de amerikanska och de 

europeiska företagen där hela 73,5% respektive 45 % ansågs sig använda CAPM. Den stora 

skillnaden i användandet av CAPM mellan de amerikanska och svenska företagen skulle 

kunna förklaras av den kritik CAPM fått på senare år och att kritiken har fått mer stöd sedan 

den amerikanska studien publicerades. En anledning till kritiken mot CAPM grundar sig på 

metodens brist på säker relation mellan avkastning och risk(betavärde)
69

 .  

Företag med en VD som har låg utbildning i vår studie anser sig använda CAPM(1,82 

respektive 1,64) och CAPM med extra riskfaktorer(1,27 respektive 1,06) mer än företag med 

en VD som har hög utbildning. Skillnaderna är inte signifikanta men värda att belysa trotsallt 

eftersom de strider mot den amerikanska studien. I den amerikanska studien är företag med en 

högutbildad VD mer benägna att använda CAPM och CAPM med extra riskfaktorer än 

företag med en VD som har låg utbildning där skillnaden i användandet av CAPM dessutom 

är signifikanta.  

I vår studie upptäckte vi i motsats med vad den europeiska studien kom fram till, att företag 

med en VD med kort varaktighet anser sig använda CAPM i högre utsträckning än företag 

med en VD med lång varaktighet(1,75 mot 1,25).  

                                                           
69

 Eugene, Fama and Kenneth (1996), The CAPM is wanted, dead or alive 
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I motsats mot vad den amerikanska studien kom fram till angående att CAPM används i 

mycket högre utsträckning av stora företag jämfört med små företag visar det sig att storleken 

på företaget i vår studie inte har någon anmärkningsvärd påverkan på användandet av 

CAPM(1,72 mot 1,68). I den amerikanske studien är CAPM med några extra riskfaktorer 

ansedd som näst mest använd vilket går i linje med våra resultat. Att beräkna kostnaden för 

eget kapital med den genomsnittliga historiska avkastningen på företagets aktie används i 

betydligt högre utsträckning av amerikanska och europeiska företag.  

 

4.3.3: Förändring över tiden 
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Figur 3 

 

Diagrammet ovan visar förändringen av att estimera kostnaden för eget kapital mellan år 2004 

och 2008, bland svenska börsnoterade företag . Av de olika metoderna att estimera kostanden 

för eget kapital anser vi CAPM(3b) och CAPM plus extra riskfaktorer(3c) som sofistikerade 

metoder och de övriga som osofistikerade. Det är just dessa sofistikerade metoder som 

företagen anser sig använda sig av i högre utsträckning 2008 jämfört med 2004, även om 

skillnaderna inte är signifikanta. En förändring att notera bland alla företag är en signifikant 

minskning i användandet av att estimera kostnaden för eget kapital genom att lyssna till vad 

investerarna kräver i avkastning(3d). Det är även förändringen för just denna metod som 

utmärker sig när vi delar in företagen efter dess olika karaktärsdrag(se bilaga 4).  Gemensamt 

för företag med en VD med kort varaktighet, företag med en VD med hög utbildning, små 

företag, icke-utdelande företag, lågt skuldsatta företag, företag utan skuldsättningsmål samt 
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företag där ledningens ägarandel är låg, är att de anser sig ha minskat användandet av att 

estimera kostanden för eget kapital genom att lyssna till vad investerarna kräver. Minskningen 

är signifikant i samtliga av dessa fall. Det är svårt att veta exakt vad denna påtagliga 

minskning beror på, men en potentiell anledning skulle kunna vara att ägandet blivit mer 

utspritt och att det då blir komplicerat att fastställa vad investerarna kräver och de flesta 

investerare har troligtvis olika uppfattning om vilken avkastning som krävs. Metoden kan 

dessutom tyckas vara gammalmodig och därför vill företagsledningarna möjligtvis hänga på 

utvecklingen mot mer sofistikerade metoder. 

Det ansedda användandet av CAPM plus extra riskfaktorer har bland företag med låg andel av 

dess försäljning utomlands minskat signifikant(2004: 1,5, 2008: 0,7*). Att den här 

förändringen skett bland just dessa företag känns ganska logiskt eftersom de verkar mest i 

Sverige och att användandet av CAPM plus extra riskfaktorer då kan tyckas vara överflödigt 

eftersom en av de vanliga riskfaktorerna brukar vara den landsspecifika riskfaktorn. I företag 

där VD:n har låg utbildning har användandet av att estimera kostnaden för eget kapital genom 

genomsnittlig historisk avkastning på företagets aktie minskat signifikant(2004: 0,65, 2008: 

0,05*). 

I våra jämförelser över tiden undersökte vi även hur förändringen av andelen företag som på 

något sätt beräknar kostnader för eget kapital såg ut. I vår underökning estimerade 60% av 

företagen kostnader för eget kapital. I den tidigare undersökningen år 2004 var det endast 

51% av företagen som estimerade kostnader för eget kapital. Skillnaden är inte statistisk 

signifikant men visar trotsallt att fler andel företag estimerar kostnader för eget kapital vilket 

anses som mer sofistikerat att göra. Kostnader för eget kapital är viktiga vid tillämpningen av 

kassaflödesmodeller där kapitalkostnader bör användas som diskonteringsränta. 

 

4.4: Justeringar för risker 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för de resultat vår undersökning visat beträffande hur 

företag justerar för risker. Vi redogör för i vilken utsträckning de olika alternativen anses 

användas, vilka variabler som påverkar användandet och vi jämför med tidigare studier. 

Dessutom analyserar och spekulerar vi kring de resultat som visats. Vidare presenterar vi 

förändringen över tiden bland svenska börsnoterade företag i deras ansedda justering för olika 

risker, för att se om företagen blivit mer sofistikerade. 

I enkäten är företagen ombedda att fylla i om de justerar för olika riskfaktorer med antingen 

kassaflöden, diskonteringsränta, både kassaflöden och diskonteringsränta eller inget av 

alternativen. 

 

4.4.1: Resultat och analyser för svenska börsnoterade företag 2008 

I tabell 5 på nästa sida presenteras resultaten av huvudfråga 4. 
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 Alla företag Skuldsättning  Storlek 

 Disk. 

Ränta 

Kassa

flöde 

Båd

a 

Ing

et 

Disk. 

ränta 

Kassaflöd

e 

Båda Inget  Disk. ränta Kassaflöd

e 

Båda Inget 

     Låg Hög Låg Hög Låg Hög Låg Hög  Stora Små Stor
a 

Små Stor
a 

Små Stora Små 

a) Risk för 

oväntad 

inflation 

10 5,8 4,7 79 0 13 0 6,9 7,1 4,2 93 76 a) Risk 

för 

oväntad 

inflation 

14,29 9,23 23,8 0 0 6,2 61,9 85*** 

b) ränterisk 29 3,5 14 53 14 32 0 4,2 14 14 71 50 b) 

ränterisk 

38,1 26,2 0 4,62 9,52 15 52,4 54 

c) 

Konjunkturr

isk 

15 14 8,1 63 7,1 17 14 14 14 6,9 64 63 c) 

Konjunkt

urrisk 

14,29 15,4 14,3 13,8 4,76 9,2 66,7 62 

d) 

Strukturrisk 

8,1 1,2 3,5 87 0 9,7 0 1,4 7,1 2,8 93 86 d) 

Strukturr

isk 

23,81 3,08 0 1,54 4,76 3,1 71,4 92** 

e) 

Råvaruprisri

sk 

3,5 15 5,8 76 7,1 2,8 0 18 0 6,9 93 72* e) 

Råvarupr

isrisk 

4,76 3,08 33,3 9,23 9,52 4,6 58,4 83** 

f) Valutarisk 7 19 15 59 0 8,3 21 18 21 14 57 60 f) 

Valutaris

k 

4,76 7,69 28,6 15,3

8 

4,76 18 61,9 58 

g) 

Konkursrisk 

14 1,2 3,5 81 14 14 0 1,4 7,1 2,8 79 82 g) 

Konkursr

isk 

19,05 12,3 4,76 0 4,76 3,1 71,4 85 

h) Storlek 21 2,3 8,1 69 21 21 0 2,8 7,1 8,3 71 68 h) Storlek 19,05 21,5 0 3,08 9,52 7,7 71,4 68 

i) “Market-

to-book” 

ratio 

8,1 3,5 5,8 83 0 9,7 7,1 2,8 7,1 5,6 86 82 i) 

“Market-

to-book” 

ratio  

14,29 6,15 4,76 3,08 4,76 6,2 76,2 85 

j) Aktiepris 5,8 2,3 4,7 87 0 6,9 0 2,8 0 5,6 100 85 j) 

Aktiepris 

14,29 3,08 4,76 1,54 4,76 4,6 76,2 91 

 Alla företag P/E – Tillväxt  Utländsk försäljning 
 Disk. 

Ränta 

Kassa

flöde 

Båd

a 

Ing

et 

Disk. 

ränta 

Kassaflöd

e 

Båda Inget  Disk. ränta Kassaflöd

e 

Båda Inget 

     Låg Hög Låg  

Hög 

Låg Hög Låg Hög  Låg Hög Låg  

Hög 

Låg Hög Låg Hög 

a) Risk för 

oväntad 

inflation 

10 5,8 4,7 79 12 0 4,1 18 4,1 9,1 80 73 a) Risk 

för 

oväntad 

inflation 

4,55 12,5 0 7,81 4,55 4,7 90,9 75 

b) ränterisk 29 3,5 14 53 34 0 2,7 9,1 14 18 50 73** b) 

ränterisk 

36,36 25,6 9,09 1,56 13,6 14 40,9 58 

c) 

Konjunkturr

isk 

15 14 8,1 63 18 0 12 27 8,1 9,1 62 64 c) 

Konjunkt

urrisk 

27,27 10,9 9,09 15,6

3 

4,55 9,4 59,1 64 

d) 

Strukturrisk 

8,1 1,2 3,5 87 9,5 0 1,4 0 1,4 18 88 82 d) 

Strukturr

isk 

4,55 9,38 0 1,56 9,09 1,6 86,4 88 

e) 

Råvaruprisri

sk 

3,5 15 5,8 76 4,1 0 15 18 5,4 9,1 76 73 e) 

Råvarupr

isrisk 

4,55 3,13 4,55 18,7

5 

0 7,8 90,9 70* 

f) Valutarisk 7 19 15 59 8,1 0 19 18 15 18 58 64 f) 

Valutaris

k 

4,55 7,81 18,2 18,7
5 

18,2 14 59,1 59 

g) 

Konkursrisk 

14 1,2 3,5 81 15 9,1 1,4 0 2,7 9,1 81 82 g) 

Konkursr

isk 

18,18 12,5 4,55 0 4,55 3,1 72,7 84 

h) Storlek 21 2,3 8,1 69 22 18 2,7 0 68 18 69 64 h) Storlek 27,27 18,8 0 3,13 9,09 7,8 63,6 70 

i) “Market-

to-book” 

ratio  

8,1 3,5 5,8 83 9,5 0 4,1 0 5,4 9,1 81 91 i) 

“Market-

to-book” 

ratio  

13,64 6,25 4,55 3,13 4,55 6,3 77,3 84 

j) Aktiepris 5,8 2,3 4,7 87 6,8 0 1,4 9,1 2,7 18 89 73** j) 

Aktiepris 

4,55 6,25 5,55 1,56 4,55 4,7 86,4 88 
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 Alla företag Skuldsättningsmål  Utdelning 

 Disk. 

Ränta 

Kassa

flöde 

Båd

a 

Ing

et 

Disk. 

ränta 

Kassaflöd

e 

Båda Inget  Disk. ränta Kassaflöd

e 

Båda Inget 

     Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

a) Risk för 

oväntad 

inflation 

10 5,8 4,7 79 7,1 16,7 7,1 3,3 3,6 6,7 82,4 79,1 a) Risk 

för 

oväntad 

inflation 

13,1 4,1 8,2 0 4,9 4,1 73,7 91,7 

b) ränterisk 29 3,5 14 53 30,4 26,7 3,6 3,3 14,3 13,3 51,7 56,7 b) 

ränterisk 

34,4 16,7 0 12,5 13,1 12,5 52,5 58,3 

c) 

Konjunkturr

isk 

15 14 8,1 63 10,7 23,3 17,8 6,7 12,5 8,1 58,9 70** c) 

Konjunkt

urrisk 

19,7 4,1 14,8 12,5 8,2 8,3 57,4 75 

d) 

Strukturrisk 

8,1 1,2 3,5 87 5,4 13,3 0 3,3 3,6 3,3 91,1 80 d) 

Strukturr

isk 

9,9 4,1 1,7 0 3,3 4,1 85,3 91,7 

e) 

Råvaruprisri

sk 

3,5 15 5,8 76 3,6 3,3 16 13,3 5,4 6,7 75 76,7 e) 

Råvarupr

isrisk 

4,9 0 18 8,3 8,2 0 68,9 91,7* 

f) Valutarisk 7 19 15 59 7,1 6,7 21,4 13,3 17,9 10 53,6 70 f) 

Valutaris

k 

8,2 4,1 14,8 29,1 11,5 20,8 65,6 45,8 

g) 

Konkursrisk 

14 1,2 3,5 81 10,7 20 0 303 3,5 3,3 85,7 73,3 g) 

Konkursr

isk 

13,1 16,7 1,6 0 4,9 0 80,3 83,3 

h) Storlek 21 2,3 8,1 69 21,4 20 1,8 3,3 8,9 6,7 67,9 70 h) Storlek 18 29,1 3,3 0 9,8 4,1 68,9 66,7 

i) “Market-

to-book” 

ratio 

8,1 3,5 5,8 83 7,1 10 5,4 0 5,9 0 78,6 90* i) 

“Market-

to-book” 

ratio 

9,8 4,2 1,7 8,3 8,2 0 80,3 87,5 

j) Aktiepris 5,8 2,3 4,7 87 5,4 6,7 1,8 3,3 5,4 3,3 87,5 86,7 j) 

Aktiepris 

6,6 4,1 1,7 4,1 4,9 4,1 86,9 87,5 

 Alla företag Bransch  Ledningens ägarandel 
 Disk. 

Ränta 

Kassa

flöde 

Båd

a 

Ing

et 

Disk. 

ränta 

Kassaflöd

e 

Båda Inget  Disk. ränta Kassaflöd

e 

Båda Inget 

     Till

v. 

Övr

ig 

Till

v. 

Övr

ig 

Till

v. 

Övr

ig 

Till

v. 

Övrig  Låg Hög Låg Hög Låg Hög Låg Hög 

a) Risk för 

oväntad 

inflation 

10 5,8 4,7 79 9,7 11,1 12,2 0 2,4 6,7 75,6 82,2 
** 

a) Risk 

för 

oväntad 

inflation 

12,3 0 6,9 0 5,5 0 75,3 100* 

b) ränterisk 29 3,5 14 53 24,4 33,3 0 6,7 12,2 15,6 63,4 44,4 b) 

ränterisk 

31,5 15,3 0 23,1 16,4 0 52,1 61,5*** 

c) 

Konjunkturr

isk 

15 14 8,1 63 9,8 20 17 11,1 7,3 8,9 65,9 60 c) 

Konjunkt

urrisk 

15,1 15,4 16,4 0 9,6 0 58,4 84,6* 

d) 

Strukturrisk 

8,1 1,2 3,5 87 9,8 6,7 2,4 0 2,4 4,4 85,3 88,9 d) 

Strukturr

isk 

9,6 0 0 7,7 4,1 0 86,3 92,3* 

e) 

Råvaruprisri

sk 

3,5 15 5,8 76 2,4 4,4 29 2,2 9,8 2,2 58,5 91,1 
*** 

e) 

Råvarupr

isrisk 

2,7 7,7 15,1 15,4 6,9 0 75,3 76,9 

f) Valutarisk 7 19 15 59 4,9 8,9 24,4 13,3 12,2 17,8 58,5 60 f) 

Valutaris

k 

8,2 0 19,2 15,3 16,4 7,7 56,2 76,9 

g) 

Konkursrisk 

14 1,2 3,5 81 14,6 13,3 0 2,2 2,4 4,4 82,9 80 g) 

Konkursr

isk 

15,1 7,7 1,4 0 4,1 0 79,6 92,3 

h) Storlek 21 2,3 8,1 69 17 24,4 4,8 0 4,8 11,1 73,1 64,4 h) Storlek 23,3 7,7 2,7 0 5,2 7,7 65,8 84,6 

i) “Market-

to-book” 

ratio 

8,1 3,5 5,8 83 9,8 6,7 4,9 2,2 4,9 5,8 80,5 82,6 i) 

“Market-

to-book” 

ratio 

9,6 0 4,1 0 6,9 0 79,5 100 

j) Aktiepris 5,8 2,3 4,7 87 9,8 2,2 2,4 2,2 4,9 4,4 82,9 91,1 j) 

Aktiepris 

6,9 0 1,4 7,7 5,5 0 86,3 92,3 
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 Alla företag VD:s ålder  VD:s utbildning 

 Disk. 

Ränta 

Kassa

flöde 

Båd

a 

Ing

et 

Disk. 

ränta 
Kassaflöd

e 
Båda Inget  Disk. ränta Kassaflöd

e 

Båda Inget 

     Ung Äld

re 

Ung Äld

re 

Ung Äld

re 

Ung Äldre  Låg Hög Låg Hög Låg Hög Låg Hög 

a) Risk för 

oväntad 

inflation 

10 5,8 4,7 79 10,6 0 5,9 0 4,7 0 78,8 100 a) Risk 

för 

oväntad 

inflation 

15,2 5 4,4 7,5 2,2 7,5 78,3 80 

b) ränterisk 29 3,5 14 53 20,4 0 3,5 0 14,1 0 52,9 100 b) 

ränterisk 

37 20 0 7,5 10,9 17,5 52,2 55 

c) 

Konjunkturr

isk 

15 14 8,1 63 15,3 0 14,1 0 8,2 0 62,4 100 c) 

Konjunkt

urrisk 

19,6 10 8,7 20 6,5 10 65,2 60 

d) 

Strukturrisk 

8,1 1,2 3,5 87 8,2 0 1,2 0 3,5 0 87 100 d) 

Strukturr

isk 

13 25 0 2,5 2,2 5 84,8 90 

e) 

Råvaruprisri

sk 

3,5 15 5,8 76 3,5 0 15,3 0 5,9 0 75,3 100 e) 

Råvarupr

isrisk 

4,4 2,5 8,7 22,5 6,5 5 80,4 70 

f) Valutarisk 7 19 15 59 7,1 0 18,9 0 15,3 0 58,8 100 f) 

Valutaris

k 

8,7 5 13 25 13 17,5 65,2 52,5 

g) 

Konkursrisk 

14 1,2 3,5 81 14,1 0 1,2 0 3,5 0 81,2 100 g) 

Konkursr

isk 

19,5 7,5 0 2,5 0 7,5 80,4 82,5 

h) Storlek 21 2,3 8,1 69 21,2 0 2,4 0 8,2 0 68,2 100 h) Storlek 23,9 17,5 2,2 2,5 4,7 12,5 69,6 67,5 

i) “Market-

to-book” 

ratio 

8,1 3,5 5,8 83 8,2 0 3,5 0 5,9 0 82,4 100 i) 

“Market-

to-book” 

ratio 

13 2,5 0 7,5 2,2 10 84,4 80 

j) Aktiepris 5,8 2,3 4,7 87 5,9 0 2,4 0 4,7 0 87,1 100 j) 

Aktiepris 

8,7 2,5 0 5 4,4 5 87 87,5 

 Alla företag VD:s varaktighet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Betyder att sannolikheten att den signifikanta skillnaden inte 

är av slumpen med < 10 % 

**Betyder att sannolikheten att den signifikanta skillnaden inte 

är av slumpen med < 5 % 

***Betyder att sannolikheten att den signifikanta skillnaden 

inte är av slumpen med < 1 % 

 

 Disk. 

Ränta 

Kassa

flöde 

Båd

a 

Ing

et 

Disk. 

ränta 

Kassaflöd

e 

Båda Inget 

     Kor

t 

Lån

g 

Kor

t 

Lån

g 

Kor

t 

Lån

g 

Kor

t 

Lång 

a) Risk för 

oväntad 

inflation 

10 5,8 4,7 79 11,5 0 6,4 0 5,1 0 76,9 100 

b) ränterisk 29 3,5 14 53 32,1 0 2,6 12,5 12,8 25 52,6 62,5* 

c) 

Konjunkturr

isk 

15 14 8,1 63 15,4 12,5 14,1 12,5 9 0 61,5 75 

d) 

Strukturrisk 

8,1 1,2 3,5 87 8,9 0 1,3 0 3,9 0 85,9 100 

e) 

Råvaruprisri

sk 

3,5 15 5,8 76 3,4 0 15,4 12,5 6,4 0 74,4 87,5 

f) Valutarisk 7 19 15 59 7,7 0 19,2 12,5 14,1 25 54 62,5 

g) 

Konkursrisk 

14 1,2 3,5 81 14,1 12,5 1,3 0 3,9 0 80,8 87,5 

h) Storlek 21 2,3 8,1 69 21,8 12,5 2,6 0 9 0 66,7 87,5 

i) “Market-

to-book” 

ratio 

8,1 3,5 5,8 83 9 0 3,9 0 5,1 12,5 82,1 87,5 

j) Aktiepris 5,8 2,3 4,7 87 6,4 0 2,6 0 5,1 0 85,9 100 

Tabell 5: Procentuell utsträckning av att justerar för risker 
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Frågan som företagen fick svara på var om de justerade diskonteringsräntan, kassaflöden, 

både diskonteringsräntan och kassaflöden eller inget av dem vid förekomsten av andra 

riskfaktorer än marknadsrisk. Resultaten presenteras som den procentuella justeringen för 

varje kategori. 

Generellt för alla företag visar tabellen att de vanligaste riskfaktorerna som det justeras för i 

företagens investeringsvärdering är ränterisk(46,51%) följt av valutarisk(40,7%) och 

konjunkturrisk(37,21%). Resultaten visar dock att majoriteten inte justerar sina 

investeringsvärderingar för någon av riskfaktorerna som nämns i frågan. 

Vid justering av diskonteringsräntan är ränterisk den riskfaktor mest företag tar i beaktning 

samtidigt som konjunkturrisk och valutarisk är de vanligaste faktorerna företagen justerar 

kassaflöden med.  

Beroende på företagens karaktärsdrag justeras det för de olika riskfaktorerna i en varierande 

utsträckning. Stora företag justerar mest för inflationsrisk, valutarisk, ränterisk och 

råvaruprisrisk medan mindre företag justerar mest för ränterisk, valutarisk och konjunkturrisk. 

En anmärkningsvärd skillnad är i vilken högre utsträckning stora företag justerar för 

råvarurisk jämfört med de små företagen(41,62% mot 16,92%**). Detta kan bero på att de 

största företagen tenderar att vara tillverkande företag enligt vårt korrelationstest. Våra 

resultat visar att tillverkande företag justerar för råvarurisker i högre utsträckning än övriga 

företag(41,5% mot 8,9%***), vilket är väntat eftersom råvaror köps in frekvent av 

tillverkande företag och är därför en mycket betydelsefull del av verksamheten.  

Mellan tillväxtföretag och företag med låg tillväxt finner vi få skillnader i justerandet för 

riskfaktorer. En oväntad skillnad är dock att företag med låg tillväxt justerar för ränterisk i en 

anmärkningsvärt högre utsträckning än tillväxtföretag. Företag med hög tillväxt borde 

rimligen vara mer känsliga för ränteförändringar. Högt skuldsatta företag justerar även för 

råvaruprisrisk i en högre utsträckning än lågt skuldsatta företag(27,78 % mot 7,14 %*). 

Företag med hög andel försäljning utomlans justerar i en väsentligt högre utsträckning för 

både råvaruprisrisk och inflationsrisk än företag med låg andel försäljning utomlands. Att de 

justerar för inflationsrisk i högre utsträckning uppfattas som naturligt eftersom företag med 

låg andel försäljning utomlands inte behöver beakta inflationsrisk i någon högre utsträckning 

eftersom deras verksamhet främst bedrivs i Sverige, där inflationen är mer stabil. I företag 

med låg andel utländsk försäljning finner vi det högsta procentuella användandet av att justera 

för någon riskfaktor, 59,09 % av dem justerar för ränterisk. 

 

4.4.2: Jämförelser med den amerikanska och den europeiska studien 

De vanligaste riskfaktorerna som de svenska företagen justerar för stämmer överens med både 

den amerikanska och den europeiska studien där samma riskfaktorer är vanligast 

uppmärksammade. Företagen i Sverige justerar emellertid för inflationsrisk i lägre 

utsträckning jämfört med företagen i USA(38,34 % mot 20,93 %). Generellt visar våra 
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resultat, likt den europeiska studien att majoriteten inte justerar sina investeringsvärderingar 

för någon av riskfaktorerna som nämns i frågan. 

I den amerikanska studien är valutarisken den riskfaktor stora företag beaktar mest medan det 

i vår studie är ränterisken som är den risk som de stora företagen främst tar hänsyn till.  

En skillnad som vår studie visade och som går i linje med den amerikanska studien är att högt 

skuldsatta företag justerar för ränterisk i väsentligt högre utsträckning än lågt skuldsatta 

företag. Att högt skuldsatta företag justerar för ränterisk i högre utsträckning är logisk då 

räntehöjningar slår hårdare mot dem eftersom de är högt skuldsatta, dock finns ingen 

statistiskt signifikans på skillnaden av denna observation.  

Till skillnad mot vårt resultat där företag med hög andel försäljning utomlands inte tenderar 

att justera för valutarisk i någon högre utsträckning jämfört med företag med låg andel 

försäljning utomlands så visar den amerikanska studien att företag med hög andel försäljning 

utomlands justerar mer för valutarisk jämfört med företag med låg andel försäljning 

utomlands.  

 

4.4.3: Förändring över tiden 
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Figur 4 

 

I diagrammet ovan illustreras de förändringar som skett mellan år 2004 och 2008 för hur alla 

företagen justerar för olika typer av risker. Ett lägre medelvärde innebär att justeringar av 
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någon form görs i högre utsträckning och ett högre medelvärde innebär att i högre 

utsträckning görs inga justeringar. Rent överskådligt upptäcks det väldigt små förändringar, 

men liksom vårt resultat för värderingsmetoderna visar det ändå att företag tenderar att i högre 

utsträckning bli mer sofistikerade, då företag i högre utsträckning justerar för risker. Bara en 

avvikelse från detta upptäcks då företagen verkar anse att de justerar mindre för 

inflationsrisk(4a). Vi spekulerar att anledningen till detta kan vara att inflationen under de 

senaste åren stabiliserats.  

I våra resultat observerar vi en signifikant skillnad där företagen anser att de justerar mer för 

konjunkturrisker(4c). Detta resultat tycker vi är väldigt intressant och det verkar även logiskt 

med tanke på det konjunkturläge som var 2004 mot det som var 2008. År 2004 var 

konjunkturläget på en god nivå och på uppåtmarsch medan under 2008 var det betydligt 

oroligare då konjunkturen vände och gick mot recession.
70

 Detta scenario är en trolig 

anledning till varför justeringar av konjunkturrisken ökat och blivit alltmer nödvändigt att ta 

hänsyn till. 

När vi tittar på resultaten för skillnader mellan åren för olika grupper av företag(se bilaga 4), 

noterar vi även där en del intressant skillnader. Stora företag anser sig justera 

diskonteringsränta och/eller kassaflöden för råvarurisker i betydligt högre utsträckning(2004: 

20,83% mot 2008: 47,62%*). Detta kan förklaras av att råvarupriserna kring 2008 haft stora 

svängningar medan situationen 2004 var betydligt mindre svängig. Högt skuldsatta företag 

har även de börjat justera för råvarurisk i större utsträckning. Högt skuldsatta företag brukar 

ha högre kapitalkostnader och därför blir det extra viktigt att säkerställa att investeringar blir 

lönsamma så att räntekostnader exempelvis kan betalas. 

Små företag anser att de justerar mer för konjunkturrisker 2008 jämfört med 2004(2004: 

21.4%, 2008: 37,9%**). Som vi nämnde tidigare har konjunkturläget mellan åren ändrats och 

det är förmodligen därför vi ser detta resultat. Anledningen till att skillnaden är signifikant 

bland små företag och inte stora kan ha att göra med att mindre företag är mer känsliga för 

konjunkturer. Även tillväxtföretag justerar i högre utsträckning för 

konjunkturrisker(2004:11,9%, 2008: 33,3%*) Troligtvis är även dessa företag mer känsliga 

för konjunkturer, då finansieringskostnaderna förmodligen är högre då aktieägare och 

långivare kräver högre avkastning eftersom tillväxtföretag tenderar att vara mer riskfyllda.  

Företag med liten andel utländsk försäljning anser att de minskat att justera för 

inflationsrisk(2004:31,0%, 2008:9,09%). Vi tror det kan bero på dels det som nämndes innan 

att inflationen stabiliserats och dels för att dessa företag insett att just den risken kanske inte 

är så påtaglig i deras verksamhet då försäljningen till utlandet är låg.  
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Kapitel 5: Sammanfattande slutsatser 

I detta kapitel sammanfattar vi och presenterar de slutsatser vi har kommit fram till i vår 

undersökning. 

 

 

 Nuvärdesmetoden följt av återbetalningstidsmetoden och känslighetsanalys är de 

värderingsmetoder som används i störst utsträckning enligt vår studie. 

Nuvärdesmetoden och känslighetsanalysen är högt rekommenderade metoder och 

därför är de resultaten inte förvånansvärda. Återbetalningstidsmetoden är dock 

kritiserad men anses av en del utövare som praktisk och enkel att använda.  

 Den amerikanska studien visar att det skiljer sig väldigt mycket i nyttjandet av 

internräntemetoden. I den amerikanska studien har internräntemetoden ett procentuellt 

användande på hela 75,61% medan det procentuella användandet i vår studie endast 

var 28,7% 

 Den redovisningsmässiga avkastningsmetoden används i relativt stor utsträckning trots 

hård kritik i litteraturen. Metoden är lätt att manipulera och våra resultat visar att 

företag där ledningens ägarandel är liten så anses metoden användas mer frekvent. 

Kopplingar kan göras mot principal agent teorin, där de som förvaltar företaget kan 

agera osofistikerat då dåliga incitament eller inga incitament alls finns. 

 I våra resultat finner vi flest signifikanta skillnader i det ansedda användandet av 

värderingsmetoder bland: utdelande/icke-utdelande företag, företag där ledningens 

ägarandel är låg/hög, stora/små företag, högt/lågt skuldsatta företag och företag i olika 

branscher.  

 Förvånansvärt är att metoder som annuitetsmetoden, justerade nuvärdesmetoden och 

reala optioner används i så pass liten utsträckning, då metoderna rekommenderas och 

har många fördelar på respektive sätt. Svenska företag använder reala optioner i 

betydligt lägre utsträckning jämfört med amerikanska och europeiska företag. 

 Skillnaderna över tiden bland värderingsmetoder är relativt små. Dock är dessa 

skillnader intressanta då de sofistikerade metoderna har ökat i användning och de 

osofistikerade metoderna minskat i användning. Företagen tenderar alltså att agera 

mer sofistikerat år 2008 än år 2004. 

 En signifikant skillnad över tiden observeras i användandet av den diskonterade 

återbetalningstidsmetoden. Vi tror detta kan ha att göra med att metoden konkurrerar 

både med metoder som är enklare att använda, samt metoder som är mer 

rekommenderade och tillförlitliga. 

 Förändringen över tid visar att redovisningsmässiga metoder minskat att användas 

bland företag där ledningens ägarandel är hög, samtidigt som användningen anses som 
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oförändrad bland företag där ledningens ägarandel är liten. De resultaten kan kopplas 

till principal agent teorin. 

 Det vanligaste vid nya investeringar utomlands bland företagen i vår undersökning är 

att de använder en landsspecifik diskonteringsränta. Stora företag och företag med hög 

tillväxt är de som anser sig använda en landspecifik diskonteringsränta i högst 

utsträckning. 

 Det är främst i det ansedda användandet av en diskonteringsränta som används för 

investeringar i Sverige vid investeringar utomlands där vi ser skillnader mellan 2004 

och 2008. Generellt för alla företag är att de anser sig använda en diskonteringsränta 

lik den som för investeringar i Sverige i en signifikant lägre utsträckning 2008 jämfört 

med 2004. Detta tyder på att svenska företag har utvecklats och blivit mer 

sofistikerade i sina investeringsbeslut. 

 Att använda sig av CAPM vid estimering av kostnaden för eget kapital är den metod 

som företagen anser sig använda i störst utsträckning i vår undersökning. Det är dock 

stora skillnader i den procentuella användningen jämfört med de europeiska och 

amerikanska företagen som använder CAPM i högre utsträckning. 

 Användandet av metoden där företagen lyssnar till investerarnas avkastningskrav vid 

estimeringar av kostnaden för eget kapital är den metod där det skett störst 

förändringar mellan 2004 och 2008. Användningen av denna metod har minskat och 

detta visar att företagen går mot den mer sofistikerade utvecklingen. 

 Företag estimerar kostnader för eget kapital i högre utsträckning år 2008 än år 2004, 

vilket innebär att företag går åt den mer sofistikerade utvecklingen.  

 De vanligaste riskfaktorer som företagen justerar för, i sina investeringsbeslut är 

ränterisk, valutarisk och konjunkturrisk. Generellt visar det sig dock att majoriteten av 

företagen inte justerar för någon av de riskfaktorer som nämns i frågan. 

 I våra resultat observerar vi en signifikant skillnad där företagen anser att de justerar 

mer för konjunkturrisker 2008 jämfört med 2004. Detta resultat tycker vi är väldigt 

intressant och det verkar även logiskt med tanke på det konjunkturläge som var 2004 

mot den som var 2008. 

 Justering av råvarurisk tenderar även att öka mellan åren bland stora företag och 

tillväxtföretag. En trolig orsak är de svängningar som förekommit bland råvarupriser 

de senaste åren.  

 Generellt visar våra resultat på att företag justerar mer för riskfaktorer. På så vis går 

företagen åt det mer sofistikerade hållet.  

 I det stora hela visar våra resultat på att svenska börsnoterade företag blivit mer 

sofistikerade då vi ser sådana tendenser i samtliga huvudfrågor. 
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Kapitel 6: Förslag till vidare forskning 

 

I detta kapitel ger vi förslag till vidare forskning inom det forskningsområde vi behandlat. 

 

 

Vi tycker det vore intressant att forska vidare och göra samma undersökning om några år och 

se hur förändringarna över tiden ser ut den gången. En ny undersökning om några år skulle 

innebära en bättre tidsserie och förmodligen kan fler intressanta observationer göras.  

Det skulle även vara intressant att studera enskilda företag och hur utvecklingen skett mellan 

åren av det enskilda företaget. Vid en sådan studie kan det även vara intressant att tillämpa 

och kombinera den kvantitativa studien med en kvalitativ studie och mer på nära håll följa 

arbetsprocessen hos ett enskilt företag . Att studera företag på nära håll skulle kunna förklara 

beteenden bättre och få större insikt i varför metoderna används i den utsträckning som de 

görs. 
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Bilaga 1: Enkät 
 

 

 

Instruktioner: 1) Enkäten kretsar kring investerings- och finansieringsfrågor som beslutas på lednings- eller 

styrelsenivå i moderbolaget/koncernen. Detta ”top management”-perspektiv innebär att enkätfrågorna inte gäller 

små rutinbeslut. 2) När frågor ställs om investeringar nedan åsyftas såväl materiella (tex byggnader) och 

immateriella (tex FoU) som finansiella investeringar (tex företagsförvärv). Frågorna som rör investeringar 

handlar om alla icke-rutinmässiga investeringar som beslutas om på lednings eller styrelsenivå i 

moderbolaget/koncernen.  

 

OBS: Fyll nedan i en (1) ruta per rad 
 

1. Hur ofta använder ert företag nedanstående metod/er när beslut fattas rörande vilka investeringar som ska 

genomföras. Som stöd hittar ni den engelska versionen inom parantes. 
 

Aldrig                Alltid Aldrig                Alltid  

 0    1    2    3   4   0    1    2    3   4 

     a) Nuvärde-metoden (Net Present Value)       h) Lönsamhetsindex/kvotmått (Profitability index) 

     b) Internränte-metoden (Internal Rate of Return)      i) Redovisningsmässig avkastning (Accounting Rate of Return) 
     c) Annuitetsmetoden (Annuity method)      j) Känslighetsanalys (Sensitivity Analysis)  
     d) Vinstmulitpel-metoden (Earnings multiple approach)      k) Value at Risk (Value at Risk)  

     e) Justerat nuvärde-metoden (Adjusted Present Value)      l) Vi inkluderar “reala optioner” (Real Options) hos en  
     f) Återbetalningstid (Pay back period)            investering när vi utvärderar den 
     g) Diskonterad återbetalningstid (Discounted payback       m) Annan/andra metod/er; nämligen:              

                                period)                     
    

2. Hur ofta använder ert företag nedanstående diskonteringsränta/räntor när nya investeringar ska genomföras 

utomlands? När vi räknar på projekt som ska genomföras utomlands så använder vi… 
 

Aldrig                Alltid Aldrig                Alltid  

 0    1    2    3   4  0    1    2    3   4 

     a) en diskonteringsränta som normalt används för        d) en diskonteringsränta som är specifik såväl för det land där 
                               investeringar i Sverige          projektet ska genomföras som för det speciella affärsområdet  
     b) en diskonteringsränta som är specifik för det land där      e) en specifik diskonteringsränta för varje kassaflödeskompo- 

                         projektet ska genomföras                nent som har en egen riskexponering 
     c) en affärsområdesspecifik diskonteringsränta som       f) annan/andra diskonteringsränta/or; nämligen:  
                               används för liknande inhemska (svenska) projekt 
    

3. Estimeras kostnaden för eget kapital i ert företag?    Ja   Nej  (Om ”NEJ”, gå direkt till fråga 4). Om ”JA”; hur 

estimeras kostnaden för eget kapital i ert företag? 
 

Aldrig                Alltid Aldrig                Alltid  

 0    1    2    3   4   0    1    2    3   4 

     a) Med genomsnittlig historisk avkastning på         d) Vad våra investerare säger till oss att de kräver i avkastning 
                               företagets aktie          bestämmer kostnaden för eget kapital 
     b) Med Capital Asset Pricing Model (CAPM)      e) Genom (politiska) beslut där avkastningskravet regleras 

     c) Med CAPM plus några extra riskfaktorer       f) Kostnaden för eget kapital härleds ur följande ekvation: 

         Pris = Utdelning / (kostnad eget kapital – tillväxt)        

      g) Annan/andra metod/er; nämligen:  
    

4. När ni i ert företag beräknar en investerings värde, justerar ni diskonteringsräntan och/eller kassaflödena för 

följande riskfaktorer? 
 

                VI JUSTERAR                 VI JUSTERAR 
diskon-    kassa-     båda      ingen   diskon-    kassa-     båda      ingen  
terings-     flöden        terings-     flöden        
ränta ränta 

                  a) Risk för oväntad inflation                   f) Valutarisk  

                  b) Ränterisk (förändring i den generella                   g) Konkursrisk (sannolikhet för konkurs) 

                              räntenivån)                   h) Storlek (mindre företag är mer riskfyllda) 

                  c) BNP eller konjunkturrisk                   i) Marknadsvärde i förhållande till bokfört värde 

                  d) ”Term structure risk” (förändring i den långa                                            (=marknadsvärde på totalt eget kapital + totala skulder  

                              räntan i förhållande till den korta räntan)                                                  dividerat med bokfört värde på totala tillgångar)  
                  e) Råvaruprisrisk                   j) Aktiens (aktieprisets) utveckling den senaste tiden 

                   k) Annan/andra faktor/er; nämligen   
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5. Vilka faktorer påverkar ert företags val mellan kort- och långfristiga skulder? 
    

                       Mycket                          Mycket 
Ej viktigt           viktigt          Ej viktigt           viktigt         
 0    1    2    3   4   0    1    2    3   4 

     a) Vi använder kortfristiga skulder när korta räntor är låga      e) Vi förväntar oss förbättrad kreditvärdighet (högre rating); 

där- 
                               jämfört med långa räntor          för lånar vi kortfristigt till dess att vi får högre kreditvärdighet 
     b) Vi matchar löptiden på våra skulder med livslängden      f) Låna kortfristigt minskar sannolikheten att vårt företag vill ta  

                         på våra tillgångar          på sig riskfyllda projekt 
     c) Vi använder kortfristiga skulder när vi förväntar oss att      g) Vi använder långfristiga skulder för att minimera risken 
              långa räntor skall falla                                    att behöva ta upp nya lån under dåliga tider  

     d) Vi lånar kortfristigt så att avkastningen från investering-      h) Annan/andra faktorer; nämligen:  
               ar kommer aktieägarna till del istället för att förplikta oss 
                               att använda framtida vinster till att betala räntor till 
               kreditgivarna 
  

6. Har ert företag övervägt att ta lån (alternativt emittera obligationer) utomlands?    Ja   Nej  (Om ”NEJ”, gå 

direkt till fråga 7). Om ”JA”; vilka faktorer påverkar ett sådant beslut? 
    

                       Mycket                          Mycket 
Ej viktigt           viktigt          Ej viktigt           viktigt         
 0    1    2    3   4   0    1    2    3   4 

     a) Fördelaktig skattekonsekvens jämfört med Sverige,      d) Utländska regleringar kräver att vi upptar skulder utomlands  

                               dvs olika bolagsskattesatser      e) Utländska räntenivåer kan vara lägre än svenska 

räntenivåer 
     b) Att kapitalanskaffningen ”source of funds” hålls nära      f) Annan/andra faktorer; nämligen:  

                         kapitalanvändningen ”use of funds”         
     c) För att ge en ”naturlig hedge” (ex; om den utländska  
              valutan deprecierar slipper vi betala ränta i svenska  
               kronor)   
    

7. Har ert företag övervägt att ge ut konvertibla skuldebrev?    Ja   Nej  (Om ”NEJ”, gå direkt till fråga 8). Om 

”JA”; vilka faktorer påverkar ert företags beslut angående detta? 
 

                       Mycket                          Mycket 
Ej viktigt           viktigt          Ej viktigt           viktigt         
 0    1    2    3   4   0    1    2    3   4 

     a) Konvertibler ger möjlighet att emittera aktier fördröjt      e) Vi vill undvika kortsiktig utspädning av eget kapital 

                               till låg kostnad      f) Vår aktie är för närvarande undervärderad       

     b) Konvertibler skyddar kreditgivare mot oönskat      g) Med konvertibler går det att kräva lösen (konvertering) 

                         beteende från ledning eller aktieägare          av konvertiblerna om/när vi behöver 
     c) Konvertibler har lägre kostnad än vanliga skulder      h) För att locka investerare som är osäker på risknivån i vårt 
     d) Andra företag i vår bransch använder konvertibler                                    företag                                     

                               framgångsrikt      i) Annan/andra faktorer; nämligen:  
     

8. Har ert företag övervägt en nyemission av aktier?    Ja   Nej  (Om ”NEJ”, gå direkt till fråga 9). Om ”JA”; vilka 

faktorer påverkar ditt företags beslut om att emittera aktier? 
 

                       Mycket                          Mycket 
Ej viktigt           viktigt          Ej viktigt           viktigt         
 0    1    2    3   4   0    1    2    3   4 

     a) Om aktiekursen stigit den senaste tiden, är priset vi      h) Aktieemissioner ger investerare positivare uppfattning om 

fö- 
                               kan emittera till ”högt”          retagets framtidsprospekt än när vi lånar/emitterar obligationer  

     b) Aktier är vår ”minst riskfyllda” kapitalkälla      i) Våra investerares skattesats på reavinst (relativt skatte- 

     c) För att motivera personalen i bonus/optionsprogram                                 satsen på utdelning) påverkar benägenheten att emittera aktier 

     d) Aktier är vår billigaste kapitalkälla      j) Urholkning/utspädning av vissa aktieägares röstinflytande 
     e) Vi emitterar aktier för att hålla målet att ha soliditeten      k) Graden av marknadens undervärdering eller övervärdering 

                              (eller om man så vill skuldsättningraden) på en viss nivå                                av aktien påverkar benägenheten att emittera aktier                                                                                                 att behöva ta upp nya lån under dåliga tider  

     f) Vi emitterar aktier för att ha en lika stor egetkapital-      l) Oförmåga att erhålla tillräcklig finansiering via lån,  
              andel som andra företag i vår bransch                                    konvertibler eller andra skuldformer 

    g) Huruvida vår vinst senaste tiden har varit tillräcklig       m) Utspädning av vinst per aktie     
               för att finansiera våra aktiviteter, påverkar vår benäg-         i) Annan/andra faktorer; nämligen:  

                               enhet att emittera aktier 

  

9. Har ert företag ett mål för soliditeten (eller om man så vill skuldsättningsgraden)? Fyll i ett av alternativen. 
 

 nej, inget mål                           

 Ja, ett flexibelt mål (=målet är att soliditeten/skuldsättningsgraden ska hålla sig inom ett relativt brett intervall) 

 Ja, ett ganska strikt mål (=målet är att soliditeten/skuldsättningsgraden ska hålla sig inom ett relativt snävt intervall)              

 Ja, ett strikt mål (=målet är att soliditeten/skuldsättningsgraden ska ligga på, eller väldigt nära, en viss procentsats) 
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10. Vilka faktorer påverkar hur ni i ert företag väljer lämplig nivå på skulderna? 
 

                       Mycket                          Mycket 
Ej viktigt           viktigt          Ej viktigt           viktigt         
 0    1    2    3   4   0    1    2    3   4 

     a) Skattefördelen med avdragsgill ränta      i) Vi begränsar skulderna så att våra kunder/leverantörer 

     b) Olika typer av kostnader som uppstår i samband                                         inte oroar sig för att vi skall gå i konkurs 
                                med att konkurs inträffar eller riskerar att inträffa       j) Vi försöker ha tillräckligt med skulder så att vi inte är 

     c) Skuldsättningsgraden hos andra företag i vår bransch                           attraktiva för uppköp 
     d) Vår kreditrating (bedömd av ratinginstitut)      k) Om vi ökar skulderna vet våra konkurrenter att vi sannolikt  
     e) Transaktionskostnader och avgifter för att ta nya lån                               inte minskar output  
               eller emittera skuldebrev      l) Hög skuldsättningsgrad underlättar i förhandling med fack-   

     f) Den personliga skattekostnad som våra investerare                               föreningar/personal 

                              (=långivarna, eller de som köper obligationer) får                  m) För att säkerställa att högsta ledningen arbetar hårt och 

                              bära när de erhåller ränteinkomster från oss          effektivt, ser vi till att hålla tillräckligt hög skuldsättningsgrad 

     g) Finansiell flexibilitet (vi håller nere skulderna så vi har                               (vid en ”tillräckligt hög” skuldsättningsgrad är en stor del av 

                               tillräckliga interna medel tillgängliga för att kunna                                           kassaflödena låsta till räntebetalningar)                                        

                               genomföra nya projekt när de dyker upp)      n) Vi begränsar låneandelen så att vinsterna från nya/framtida 

     h) Volatiliteten i vår vinst och våra kassaflöden                                                   projekt kan fångas fullt ut av aktieägarna istället för att      

                                                                                                                                                        betalas ut som ränta till kreditgivarna  

      o) Annan/andra faktorer; nämligen:  

   

11. Vilka andra faktorer påverkar ert företags lånepolicy? 
    

                       Mycket                          Mycket 
Ej viktigt           viktigt          Ej viktigt           viktigt         
 0    1    2    3   4   0    1    2    3   4 

     a) Vi lånar/emitterar obligationer när vår senaste vinstut-      e) Vi dröjer med att låna/emittera obligationer på grund av  
                               veckling (operativt kassaflöde) inte är tillräckligt för att          transaktionskostnader och avgifter 
                               finansiera våra aktiviteter      f) Vi dröjer med återbetalning av skulder på grund av 

     b) Användande av skulder ger investerarna en positivare                                återfinansieringskostnader och avgifter 

                               uppfattning om företagets framtid än om aktier emitteras      g) Förändring i aktiekursen 
     c) Vi lånar/emitterar obligationer när räntenivåerna är      h) Vi ökar skulderna när vi har samlat på oss rejäla vinster               

                               särskilt låga      i ) Annan/andra faktorer; nämligen:                                                                         
     d) Vi lånar/emitterar obligationer när vår aktie är under- 

                                värderad av marknaden  
     

12. Var vänlig att efter bästa förmåga nedan fylla i en ruta för varje kategori som bäst beskriver ert företag. 
 

Andel av företagets Om alla optioner löstes, hur stor kapital- VD:s akademiska   Annan akademisk         VD:s ålder Hur länge VD har 

totala försäljning som andel av aktierna (ej röstandel) skulle då examen i ekonomi examen som VD har  < 40 år suttit på sin VD-stol 

sker utanför Sverige totalt ägas av företagets tre högsta chefer?   < Kandidatexamen     < Kandidatexamen  40-49 år i detta företag  

 0%  < 5%  Kandidatexamen  Kandidatexamen  50-59 år  < 4 år 

 1-24%  5-10%  Magisterexamen  Magisterexamen  > 60 år  4-9 år 

 24-49%  10-20%  Licentiatexamen   Licentiatexamen  > 9 år 

 > 50%  > 20%  Doktorsexamen         Doktorsexamen  

   
   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACK SÅ MYCKET för att ni har fyllt i denna 

enkät! Den ifyllda enkäten skickar ni till oss 
med det bifogade frankerade kuvertet senast 

måndagen den 18:e FEBRUARI. 
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Bilaga 2: Korrelationer mellan oberoende variabler  
 

 

* Korrelationer inom signifikansnivån <5% 

* *Korrelationer inom signifikansnivån <1% 
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Bilaga 3: Medelvärden för oberoende variabler år 2004 och 

2008 
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Bilaga 4: Signifikanta skillnader bland olika företagsgrupper 

mellan 2004 och 2008. 

 

Grupp av företag Värderingsmodeller Diskonteringsräntor Metoder att räkna 
kostnader för eget 

kapital 

Justera  
för olika risker 

VD med hög utbildning  -  - 3d(2004: 1,7, 2008: 0,96*)  - 

VD med låg utbildning 1f(2004: 2,5, 2008: 2,0*), 
1g(2004: 0,95, 2008: 0,35*) 

2a(2004: 1,95, 2008: 1,2**) 3a(2004: 0,65, 2008: 0,05*)  - 

VD med lång 
varaktighet 

1f(2004: 2,6, 2008: 1,78**) 
1g(2004: 1,1, 2008: 0,2**) 

 
2a(2004: 1,75, 2008: 
0,47(13%)) 

-  - 

VD med kort 
varaktighet 

- - 3d(2004: 1,9, 2008: 1,2*)   

Stora företag 1b(2004: 2,4, 2008: 1,5(16%))  - -  4e(2004:20,8, 2008:47,6*) 

Små företag - 2a(2004: 1,9, 2008: 1,2*) 3d(2004: 2,8, 2008: 1,15*)  4c(2004:21,4, 2008:37,9**) 

Tillverkande företag 1g(2004: 1,52, 2008: 0,6**) 
1h(2004: 0,6, 2008: 0,2*) 
1i(2004: 1,05, 2008:0,55(11%)) 

2a(2004: 1,95, 2008: 1,07*) 
2d(2004: 0,6, 2008: 1,25*) 

-  - 

Företag i övriga 
branscher 

- - -  - 

Utdelande företag - 2a(2004: 1,8, 2008: 1,25*) -  - 

Icke-utdelande företag 1f(2004: 2,45, 2008: 1,5***) - 3b(2004: 0,9, 2008: 
2,2(10,5%)) 3d(2004: 1,75, 
2008: 0,45***) 

 - 

Ledning med stor 
ägarandel 

1i(2004: 0,6, 2008: 0,07*) 2b(2004: 1,4, 2008: 0,32**) -  - 

Ledning med liten 
ägarandel 

- - 3d(2004: 1,75, 2008: 1,2*)   

Tillväxt företag - 2a(2004: 2,0, 2008: 0,6***), 
2d(2004: 0,35, 2008: 1,9**) 

-  4c(2004:11,9, 2008:33,3*) 

Icke-tillväxt företag - - -  - 

Högt skuldsatta företag - 2a(2004: 1,85, 2008: 1,25*) -  4e(2004:15,6, 2008:27,78*) 

Lågt skuldsatta företag 1e(2004: 1,1, 2008: 0,5***) 2e(2004: 0,75, 2008: 0,1**) 3d(2004: 2,8, 2008: 
1,25***) 

 4e(2004:38,89, 2008:6,67**) 
4j(2004:6,67, 2008:0*) 

Företag med 
skuldsättningsmål 

- - -  - 

Företag utan 
skuldsättningsmål 

1f(2004: 2,48, 2008: 2,0*) - 3d(2004: 1,6, 2008: 1,05**)   

Företag med mycket 
utländsk försäljning 

1g(2004: 1,1, 2008: 0,63*) - -  - 

Företag med lite 
utländsk försäljning 

- - 3c(2004: 1,5, 2008: 0,7*) 
3d(2004: 2,3, 2008: 1,1**) 

 4a(2004:31,0, 2008:9,09*) 

 VD gammal  -  -  -  - 

 VD ung  -  -  -  - 


