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Sammanfattning 
Världsekonomin har genom historien med jämna mellanrum drabbats av olika former av 

ekonomiska bubblor och kriser. Världsekonomin, som idag är inne i en av historiens tuffaste 

lågkonjunkturer, har präglats av stigande börskurser från 2003 till mitten på 2007. Under 

föregående år tog det däremot tvärstopp på världens börser, bland annat sjönk 

Stockholmsbörsen med 42 %. Som bakgrund till den här uppsatsen ligger de senaste årens 

stora kursrörelser på aktiemarknaden. 

Syftet med denna uppsats är att göra en företagsvärdering av det svenska byggföretaget 

Skanska AB och således komma fram till om Skanska AB i dagsläget antas vara ett över- eller 

undervärderat företag på Stockholmsbörsen. 

Uppsatsen är en blandning av kvalitativa- och kvantitativa metoder, där uppsatsen bygger på 

den teori som finns inom området finansiell analys samt utgår från mikroekonomiska teorier. 

Skanska AB ska värderas utifrån en kassaflödes- samt en relativvärdering och de slutsatser 

som presenteras utgår från både en deduktiv och en induktiv ansats. Data för analysen har 

inhämtats från Skanskas tidigare årsredovisningar samt analytikers prognoser etc. 

Teorikapitlet utgör en beskrivning av grundläggande mikroekonomiska utgångspunkter och 

antaganden. Uppsatsens teoretiska del består även av en beskrivning av de båda 

värderingsmetodernas beståndsdelar, samt en beskrivning över för- och nackdelar för 

respektive värderingsmetod och när respektive metod bör användas respektive inte bör 

användas. 

Förutom en kassaflödes- och en relativvärdering har även en makro-, känslighets- och 

branschanalys samt Skanskas syn på framtiden analyserats. Både bransch- och 

makroanalysen samt Skanskas syn på framtiden pekar på att såväl byggbranschen som 

Skanska kommer att gå två tuffa år till mötes, då företagen väntas erhålla en minskad 

efterfrågan, lägre tillväxt samt lägre kassaflöden m.m. Kassaflödesvärderingen visade att 

Skanska är ett undervärderat företag medan relativvärderingen pekade på att Skanska är ett 

övervärderat företag. 

Slutsatsen för den här uppsatsen är att Skanska är undervärderat enligt 

kassaflödesvärderingen, samtidigt som det är övervärderat enligt relativvärderingen. Trots 

detta blir slutsatsen att Skanska-aktien idag är kraftigt undervärderad och erhåller en 

köprekommendation på lång sikt. En slutsats har även framkommit i känslighetsanalysen 

som visade på att företagsvärdet är känsligt för förändringar i företagets fundamenta. 

Skanska ges en köprekommendation med en långsiktig riktkurs på 158 kr per aktie. 
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Abstract 
Throughout history, the economy has gone through different forms of economic crises. 

Today’s economic situation is facing a difficult dilemma, and the world is currently in the 

middle of a financial crisis. From 2003 until the middle of 2007, the stock market shares in 

Sweden have shown an increase in share prices. However, during 2008, the Stockholm stock 

market plummeted by 42%. The dramatic stock price fluctuations from last year’s market 

serve as a background to this thesis. 

The aim with this thesis is to make a firm valuation for the Swedish company Skanska, and to 

investigate whether or not Skanska is over- or undervalued in today’s stock market.  

The conclusion of this thesis is built upon the theory of microeconomics and financial 

analysis. The valuation of Skanska consists of a cashflow- and a relative valuation. The data 

that is used in the analysis is collected from Skanska’s earlier annual reports and from the 

analyst’s point of view.  

In the 4th chapter on theory, a description of the assumptions and the point of departure of 

basic microeconomics are given. The theory chapter also describes cashflow- and relative 

valuation while presenting the advantages and disadvantages of each method.  

With the exception of cashflow- and relative valuation, a macro-, sensitive- and a business 

analysis, as well as Skanska’s view of its future, has been made. The business-, macro 

analysis and Skanska’s outlook on its future both reveal the following predictions; the 

construction business will face difficult times for the next two years, and the firm’s demand, 

growth and cash flows will decrease. According to the cashflow analysis, Skanska is an 

undervalued firm. However, according to the relative valuation, Skanska is considered to be 

an overvalued firm.  

In conclusion, Skanska is an undervalued firm and has achieved a buy recommendation in 

the long run. Sensitive analysis concludes that the firm value is sensitive to changes in the 

firm’s growth, cost of capital, etc. Furthermore, Skanska gets a target price of 158 kr per 

share.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Världsekonomin är idag inne i en av historiens värsta finansiella kriser, om inte den värsta så 

i alla fall den värsta sedan andra världskrigets slut.1 Den finansiella krisen har orsakat 

enorma problem under 2008. Problemen har inte bara infunnit sig på de finansiella 

marknaderna utan spridit sig genom hela den globala ekonomin och världen som helhet. 

Den finansiella krisen har bland annat lett till att såväl privatpersoner, företag samt 

offentliga sektorer runt om i världen inte har vågat investera i nya projekt. Detta i sin tur 

leder till en kraftigt minskad efterfrågan på företagens produkter och tjänster. Minskad 

efterfrågan leder till minskade intäkter för företagen. När intäkterna sjunker och resultaten 

likaså, måste företagen spara pengar. Detta har bland annat uppenbarat sig genom att ett 

flertal företag har behövt varsla personal under 2008. Varsel leder oftast till högre 

arbetslöshet, som i sin tur leder till högre kostnader för staten i form av mer 

bidragsutbetalningar samt lägre skatteintäkter för staten. Ovanstående var en stark 

bidragande orsak till att de flesta av världens börser sjönk mycket kraftigt under 2008. 

Stockholmsbörsen sjönk t.ex. med närmare 42 procent under föregående år.2 Däremot har 

aktiekurserna från början på 2004 fram tills mitten på 2007 präglats av stigande kurser. 

Figur 1.1 – OMX-index utveckling från 2004-20093 

 

Under historiens gång har världen genomgått flera finansiella kriser och bubblor. Frågan man 

nu ställer sig efter förra årets kraftiga börsnedgång är: Är denna pessimism befogad eller 

kommer tillgångarnas värde återigen att öka i framtiden? 

                                                           
1
 http://www.dn.se/ekonomi/finanskrisen-ar-over-ar-2012-1.569455 

2
 http://www.dn.se/ekonomi/darfor-kraschade-borsen-2008-1.478040 

3
http://www.euroland.se/SiteFiles/regional/regional.asp?GUID=AECECF1494231E408A82B21ADF09E5EE&Mar

ketID=7 
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1.2 Problemformulering 

Som bakgrund för den här studien ligger den nuvarande finansiella krisen samt övriga 

ekonomiska kriser och finansiella bubblor. De senaste årens stora kursrörelser på världens 

aktiebörser har lett till att aktiepriserna fluktuerat enormt mycket under de senaste åren. 

Med denna uppsats ska Skanska, ett av Stockholmsbörsens alla företag, värderas enligt en 

kassaflödes- och en relativvärdering. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en företagsvärdering på det svenska byggföretaget 

Skanska AB och således bedöma om Skanska AB i dagsläget är ett över- eller undervärderat 

företag på Stockholmsbörsen. 

1.4 Metod 

Företagsvärderingen begränsar sig till att värdera Skanska utifrån en kassaflödes- och en 

relativvärdering. Kassaflödesvärderingen kommer att begränsas genom att endast värdera 

företaget genom metoden fritt kassaflöde till företaget. I denna uppsats avgränsas Skanskas 

betavärde till att fastställas med hjälp av ett bottom-up beta. Den företagsspecifika 

information som har använts för att genomföra värderingen har samlats in från företagens 

årsredovisningar från år 2004 till år 2008.  

Uppsatsen har utgått från de modeller och teorier som existerar inom 

företagsvärderingsområdet samt utifrån mikroekonomiska teorier, dvs. en deduktiv ansats 

har använts. Studien har även en induktiv ansats, vilket innebär att studiens slutsatser även 

har erhållits utifrån tidigare erfarenheter. 

Uppsatsen har utförts genom en blandning av kvantitativa metoder (där man beräknar och 

använder sig av statistiska underlag etc.4) och kvalitativa metoder (där enstaka händelser 

och små detaljer ges stor vikt i undersökningarna5). Uppsatsen tog form genom en 

undersökning av olika teorier inom både mikroekonomi och finansiell analys samt dess för- 

och nackdelar. Denna information har främst hämtats från olika kurslitteraturer, samt från 

olika tidskrifter och vetenskapliga artiklar inom området för finansiell analys. Informationen 

sammanställdes sedan så att en företagsvärdering av Skanska kunde möjliggöras. Den 

information som användes vid analysdelen har nästan uteslutande hämtats från företagens 

årsredovisningar från år 2004 till år 2008. Även olika prognoser från Konjunkturinstitutet, 

svenska fondförvaltare etc. har erhållits och tagits i beaktande vid värderingen. Parametrar 

har även erhållits utifrån historiska och statistiska data. Övriga analyser som tagits i 

beaktande vid värderingen är makroanalys, känslighetsanalys, branschanalys samt Skanskas 

syn på framtiden. Utifrån kassaflödes- och relativvärderingen har således en slutsats 

uppkommit.  

                                                           
4
 Vetenskapsteori för nybörjare, sid 22, Torsten Thurén 2 uppl. Liber 

5
 Vetenskapsteori för nybörjare, sid 112, Torsten Thurén 2 uppl. Liber 
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Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd genom kapitel 1 som utgör en introduktion till uppsatsen, samt 

uppsatsens syfte och metod. Kapitel 2 redogör bland annat för Skanskas historia, nuvarande 

verksamhet samt en beskrivning över de konkurrenter som använts i de båda 

värderingsmetoderna. Kapitel 3 går igenom de teorier som har använts och börjar med en 

beskrivning av de grundläggande mikroekonomiska teorierna för att sedan göra en 

beskrivning av ett aktiebolag samt hur aktiebolaget kan värderas. Slutligen tar kapitlet upp 

hur en värdering görs utifrån en kassaflödes- samt en relativvärdering. Kapitel 4 utgör 

uppsatsens analyskapitel där Skanska värderas utifrån en kassaflödes- och en 

relativvärdering. I analyskapitlet genomförs även en bransch-, makro-, känslighetsanalys 

samt Skanskas syn på framtiden för de kommande 2 åren. I kapitel 5 knyts arbetet samman 

och utifrån den teori som finns samt gjorda analyser redogörs här för uppsatsens slutsats. 
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2. Skanska 
Skanskas affärsidé: 

”Skanskas affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa 

och arbeta.”6 

Skanskas vision: 

”Skanska ska vara ledande på sina hemmamarknader – kundens första val – inom 

byggverksamhet och projektutveckling.”7 

2.1 Historia 

År 1887 bildades det svenska aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet, som då började tillverka 

betongprodukter. Företaget övergick snabbt till att bli ett byggbolag. Skånska 

Cementgjuteriet har haft en betydande roll för den svenska infrastrukturen under 

1900-talet, de har varit med och byggt upp vägar, bostäder etc. Redan på 1950-talet tog sig 

företaget in på den internationella marknaden, då man bland annat blev verksamt i Asien. År 

1965 listades företaget på Stockholmsbörsen. År 1971 tog företaget steget in på den 

amerikanska marknaden, som idag utgör Skanskas största delmarknad. År 1984 fick 

byggkoncernen sitt nuvarande officiella namn, nämligen Skanska AB. Skanska som idag är en 

världsledande byggkoncern hade sin mest expansiva fas under 1990-talet, detta tack vare en 

hög och stabil tillväxt samt snabbt ökande försäljningssiffror och väl genomförda uppköp av 

ett flertal olika företag.8  

2.2 Kort om Skanska idag 

Skanskas verksamhet är uppdelad i följande fyra verksamhetsområden:  

Byggverksamhet, står för 73 procent av Skanskas totala EBIT9, den omfattas av såväl hus-, 

anläggnings- och bostadsbyggande. Verksamheten bedrivs på Skanskas utvalda 

hemmamarknader i Sverige, Norge, Polen, Finland, Estland, Tjeckien, Slovakien, 

Storbritannien, USA och Latinamerika. Byggverksamheten står för 93 procent av Skanskas 

totala intäkter. Byggverksamheten lägger särskild tyngd på storstadsregioner pga. att dessa 

ofta präglas av en högre tillväxt än vad landet som helhet gör. 

Bostadsutveckling, initierar och utvecklar bostadsprojekt för försäljning. Bostadsutvecklingen 

redovisade under 2008 ett negativt EBIT och står för 4 procent av Skanskas intäkter. Denna 

verksamhetsgren är en ledande aktör på de nordiska bostadsmarknaderna men är även aktiv 

i Tjeckien, Estland och Slovakien. 

Kommersiell utveckling, står för 19 procent av Skanskas EBIT. Denna verksamhetsgren 

fokuserar främst på kommersiella fastighetsprojekt såsom kontor, köpcentra etc., där man 
                                                           
6
 Skanskas Årsöversikt 2008, sid 6 

7
 Skanskas Årsöversikt 2008, sid 6 

8
 http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Historia/ 

9
 EBIT = Earnings Before Interest and Taxes, dvs företagens rörelseresultat 
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initierar, utvecklar och säljer projekten. Kommersiell utveckling är verksamt i Norden, Polen, 

Tjeckien samt Ungern. Denna verksamhetsgren står för 3 procent av koncernens intäkter. 

Infrastrukturutveckling, står för 8 procent av koncernens EBIT. 

Infrastrukturutvecklingsgrenen arbetar bl.a. med att utveckla och avveckla 

privatfinansierade infrastrukturprojekt, t ex sjukhus, skolor och vägar. Verksamhetsgrenen är 

aktiv där Skanskas byggverksamhet är aktiv.  

Skanskas intäkter kommer främst från USA som står för 29 procent av koncernens intäkter, 

se figur 2.1 nedan.  

Figur 2.1 - Geografisk fördelning av Skanskas intäkter10 

 
         

 
 

       
        
        
        
        

        
        
        
        
        
                                                Den vinst som genereras från byggverksamheten delas antingen ut till aktieägarna genom 

utdelning eller investeras i någon av de tre utvecklingsverksamheterna. Byggverksamhetens 

intäkter genereras från byggkontrakt med externa kunder eller genom interna byggkontrakt. 

Skanska är idag en världsledande koncern som har 9 olika hemmamarknader i t ex Europa, 

USA och Latinamerika. Skanska har idag cirka 58 000 anställda och dess huvudkontor ligger i 

Solna. Skanskas VD som tillträdde posten i april 2008 heter Johan Karlström. Skanska är listat 

på OMX Nordiska Börs och redovisade under 2008 en avkastning på eget kapital (ROE) på 

15,9 % samt ett rörelseresultat på 4 086 Mkr. I figur 2.2 nedan visas Skanska-aktiens 

utveckling sedan år 2000 fram tills första kvartalet 2009. 

  

                                                           
10

 Skanskas årsredovisning 2008 sid 2. 
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Figur 2.2 – Skanska aktiens (blå linje) utveckling på Stockholmsbörsen under 2000-200911 

 

2.3 Skanskas konkurrenter 

De konkurrenter som Skanska ska jämföras med i kassaflödesvärderingen är de svenska 

företagen, Peab, NCC och JM. I relativvärderingen kommer Skanska även att jämföras med 

det tyska företaget Bilfinger & Berger. 

2.3.1 Peab 

Peab är ett renodlat bygg- och anläggningsföretag som grundades år 1959. Peab bedriver 

främst sin verksamhet i Sverige men har även verksamheter i Norge och Finland. Peabs 

verksamhet är uppdelad i fyra olika delverksamheter; Bygg Sverige, Bygg utland, Anläggning 

samt Förvaltning. Bygg Sverige står för den största delen av företagets omsättning. Peab 

redovisade ett rörelseresultat för 2008 på 1 349 Mkr. VD för företaget är Mats Paulsson och 

Peab har 14 116 anställda.12 

2.3.2 NCC 

Formellt sett bildades NCC-koncernen den 1 januari 1989. Detta skedde genom en fusion av 

de två bolagen ABV och JCC. NCCs organisation är uppdelad i fyra olika segment; 

Construction, Property Development, NCC Roads och NCC Housing. NCC har bland annat 

byggt Globen och Turning Torso. NCC är verksamma på den nordiska marknaden. Olle Ehrlén 

är företagets VD och NCC har 19 942 anställda. NCCs rörelseresultat för år 2008 uppgick till 

2 219 Mkr.13  

2.3.3 JM 

År 1945 bildades John Matsson Byggnads AB som numera är JM AB. JM utgör en konkurrent 

till Skanska främst inom bostadsmarknaden, där JM är en ledande produktutvecklare på 

bostäder och bostadsområden. JM:s tyngdpunkt ligger i att bygga nya bostäder i attraktiva 

lägen, så som universitetsorter och storstadsområden. JM är verksamt i Sverige, Danmark, 

                                                           
11

 http://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/kurslistor/aktie.jsp?orderbookId=5257 
12

 http://www.peab.se/FS_peabWeb/PublicFiles/Finansiellinfo/08_ar_sv.pdf 
13

 http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-koncernen/ 
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Finland, Norge och Belgien, varav störst verksamhet bedrivs i Stockholm, Öresundsregionen, 

Oslo och Göteborg. JM har cirka 2 000 anställda och VD för företaget är Johan Skoglund. 

Rörelseresultatet uppgick till 1 083 Mkr för år 2008.14 

2.3.4 Bilfinger & Berger 

Bilfinger & Berger bildades år 1975 genom en fusion utav tre olika byggföretag, där var och 

ett av de tre företagen har en historia som sträcker sig ända tillbaka tills slutet på 1800-talet. 

Bilfinger & Berger är ett bygg- och serviceföretag som härstammar från Tyskland. Bilfinger & 

Berger är ett ledande företag på såväl den nationella- som på den internationella 

marknaden. De är främst ledande inom bland annat bostäder och infrastuktur. Bilfinger & 

Berger hade vid 2008 års utgång 60 923 anställda och redovisade ett EBIT för 2008 på 

2 862 mkr (298 million euro x 9,605515).16  

                                                           
14

 http://www.jm.se/default.aspx?id=4868 
15

 http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16749 
16

http://www.bilfingerberger.com/C1257130005050D5/vwContentByKey/W27PUJWJ319VENSDE/$FILE/GB08_
en.pdf 
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3. Teori 

3.1 Grundläggande mikroekonomiska teorier 

Nationalekonomiska teorier skapas genom utvecklandet av olika modeller. En ekonomisk 

modell utgör en förenklad bild av verkligheten. Nationalekonomisk teori utgår från följande 

två principer:17 

- Optimeringsprincipen, innebär att individer strävar efter att välja bästa möjliga 

konsumtionsmönster, dvs. maximera nyttan. 

- Jämviktsprincipen, innebär att priserna justeras tills utbudet på en vara, tillgång etc. 

är lika stort som efterfrågan på varan, tillgången. 

En varas efterfrågekurva utgörs av samtliga individers reservationspriser, dvs. det pris då 

individen är likgiltig mellan att köpa eller att inte köpa varan. Med andra ord en individs 

reservationspris utgör det högsta pris en individ är villig att betala för varan/tillgången. En 

efterfrågekurva visar också hur många enheter som konsumeras vid ett givet pris. Omvänt 

visar utbudskurvan hur många enheter företagen etc. är villiga att sälja vid ett givet pris. 

Jämviktspriset utgörs av den nivå då utbudet är lika stort som efterfrågan. Jämviktspriset 

visas diagrammatiskt där utbudskurvan korsar efterfrågekurvan. Då utbudet ökar och/eller 

efterfrågan sjunker leder det till ett minskat jämviktspris och vice versa. 18 

En individs konsumtionsmöjlighet framgår av individens budget set. En individs budget set 

består av en kombination av samtliga tillgångar som erbjuds på marknaden som en individ 

har möjlighet att konsumera vid nuvarande pris och budget.19 Inom grundläggande 

mikroekonomisk teori antas alltså att individer strävar efter att erhålla en så stor nytta som 

möjligt. En individ antas också ha möjlighet att konsumera idag eller att sätta in pengarna på 

banken och därmed erhålla en ränta på pengarna och istället kunna konsumera i framtiden. 

Räntan utgör kompensation för att individen avstår från konsumtion idag. Inom 

mikroekonomisk teori är alternativkostnaden ett vanligt förekommande begrepp. 

Alternativkostnaden utgör det individen går miste om, t.ex. för en individ som väljer att 

konsumera idag utgörs alternativkostnaden av den ränta individen hade erhållit om han 

istället hade valt att spara pengarna på banken. En individ kan också välja att låna pengar 

idag för att kunna konsumera ännu mer i den nuvarande perioden. 

Priset på en vara i period t utgörs av:20 

𝑃1 =  
𝑃2

(1 +  𝑟)𝑡
 

𝑃2  =  𝑃1  × (1 +  𝑟)𝑡   

                                                           
17

 Varian 2006, sid 3 
18

 Varian 2006, sid 1-8 
19

 Varian 2006, sid 22 
20

 Varian 2006, sid 182-184 
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Där, 

P1 = pris i period 1 

P2 = pris i period 2 

r = realräntan 

t = antal perioder 

Det pris som erhålls i period 2 härleds från nivån på den reala räntan samt priset för 

konsumtion i period 1. Då räntan ökar väljer fler individer att spara pengar i period 1 istället 

för att låna. Det innebär att kostnaden för låntagarna ökar, samtidigt blir de individer som 

sparar pengar rikare när räntan stiger. Detta innebär att konsumtionen i period 1 ökar (om 

konsumtion följer utvecklingen för en normal vara) medan sparandenivån sjunker. Eftersom 

en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en krona idag, måste priset i period 1 

härledas från priset i period 2 omräknat till dagens penningvärde. Detta innebär alltså att de 

framtida förväntade priserna måste diskonteras tillbaka till nuvärde, dvs. räknas om till 

dagens penningvärde. Framtida priser och kassaflöden omräknas till nutid med hjälp av 

diskonteringsräntan och de antal perioder som priset diskonteras med. Diskonteringsräntan 

reflekterar pengars tidsvärde, till detta läggs ett riskpremium vilket avspeglar 

avkastningsströmmens risk. 

Placerare strävar efter att få högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Avkastningen 

för en riskfylld tillgång är inte känd i förväg. Avkastningen kan prognostiseras med en mängd 

olika utfall, där varje utfall hänförs till en sannolikhet om hur trolig respektive avkastning är. 

Om en investerare ska välja mellan att investera i en av två tillgångar, som har samma 

förväntade avkastning, väljer hon tillgången med lägst risk. Risken i en tillgång uttrycks oftast 

i form av standard avvikelser, dvs. tillgångens avvikelser från medelvärdet. Investerare antas 

söka de tillgångar med lägst risk för samma avkastning eller högst förväntad avkastning för 

en given risk. 

En tillgångs avkastning bestäms enligt följande formel: 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =
 𝑃𝑡 −  𝑃𝑡−1  + 𝑈𝑡𝑑𝑡

𝑃𝑡−1
  

Där, 

Pt = pris år t 

Pt-1 = pris år t-1 

Utdt = utdelning år t 
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Vilken tillgång en investerare väljer att investera i kan härledas med hjälp av investerarens 

nyttofunktion. Som ovan angavs föredrar en investerare högre avkastning istället för lägre 

avkastning samt lägre risk framför högre risk. En nyttofunktion kan skrivas som: 

𝑈 = 𝑢(𝑊) 

Där, 

U = nyttan 

W = antal enheter (förmögenhet) 

Det första antagandet som görs är att U´ > 0, dvs. individens nytta ökar då W ökar. En 

investerares val beror även på den riskattityd som individen har. Vanligtvis delas individers 

riskattityder in i tre olika grupper, riskaversion (riskogillare), riskneutral samt riskgillare. En 

individs riskattityd bestäms oftast utifrån individens attityd till ett ”fair game”21.22 

- En riskaverse individ är en individ som ogillar risker och en nyttofunktion för en 

riskaverse individ illustreras som en konkav nyttokurva, där nyttan av en extra enhet 

W minskar för varje W. För att en riskaverse individ ska ta på sig ytterligare en enhet 

risk, kräver individen desto högre avkastning. En riskaverse individ väljer att avstå 

från ett fair game och söker efter mindre riskfyllda tillgångar. 

- En individ som är likgiltig till ett fair game är riskneutral, dvs. är likgiltig mellan att 

avstå från att investera i en riskfylld tillgång eller att investera i den riskfria tillgången. 

- En individ som är riskgillare investerar i ett fair game och föredrar mer riskfyllda 

tillgångar framför mindre riskfyllda tillgångar. 

De flesta investerare antas vara riskogillare, vilket innebär att mer riskfyllda tillgångar måste 

vara billigare jämfört med riskfria tillgångar. Detta på grund av att samtliga investerare med 

en riskaverse attityd annars skulle välja att investera i den riskfria tillgången. Investerarna 

kräver således en riskpremie för att investera i den mer riskfyllda tillgången istället för att 

investera i den riskfria tillgången. 

3.2 Värdering och kännetecken för ett aktiebolag 

Aktieägarna utgör en viktig del av företagets finansiering, dels för företaget och dels för nya 

investeringsprojekt. Ett aktiebolag kan bestå av allt från en ägare upp till flera miljoner 

ägare, där ägarna äger företagens aktier. I de större aktiebolagen har aktieägarna ett 

begränsat inflytande på företagets styrning och beslut avseende utdelning etc. En ägare till 

någon av företagets aktier har ett begränsat ansvar och kan inte förlora mer än vad han 

satsat i företaget.23 Aktieägarna strävar efter att erhålla en så hög avkastning som möjligt på 

sina aktier. Om företaget inte lyckas leva upp till investerarnas krav, har aktieägarna rätt att 

                                                           
21

 Ett investeringsalternativ som inte erhåller någon riskpremie, dvs. där investeraren inte erhåller någon extra 
avkastning då han tar på sig mer risk. 
22

 Varian 2006, sid 225 
23

 http://www.bolagsverket.se/dokument/pdf/infomtrl/9.pdf 
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sälja sina aktier i företaget. Detta är möjligt tack vare aktiemarknader där köpare och säljare 

möts för att förhandla om äganderätter. Aktiemarknaden gör det möjligt för investerare att 

sprida sina risker, genom att investera i flera olika branscher, tillgångsslag m.m. 

Aktieägarnas avkastning erhålls dels genom prisökningar på företagets aktievärde och dels 

genom eventuell utdelning som företaget delar ut till aktieägarna. Utdelningen baseras på 

företagets resultat och finansiella ställning. Ett stort och stabilt företag delar vanligtvis ut en 

högre utdelning jämfört med vad ett tillväxtföretag gör. Däremot antas prisökningen på ett 

tillväxtföretags aktier att stiga mer än vad ett stabilt företags aktier väntas göra. Värdet på 

ett aktiebolag kan fastställas utifrån en DCF-metod24. En DCF-metod värderar ett företag 

utifrån företagets förväntade framtida kassaflöden som sedan diskonteras tillbaka till nutid. 

En form av DCF-metod är kassaflödesvärderingen. 

3.3 Kassaflödesvärdering 

Ordet värde definieras inom ekonomi som ”åtråvärdheten hos varor, tjänster och andra 

nyttigheter; även om det belopp till vilket något kan bl.a. bytas, köpas eller säljas.”25 Då ett 

företag värderas så värderas det utifrån någon form av värderingsanalys. Värderingsanalys 

definieras som ”analysmetod vars syfte är att värdera varje del av t.ex. en tillverkning eller 

konstruktion för att bl.a. uppnå nödvändig funktionalitet till minsta möjliga kostnad.”26 

Värde enligt kassaflödesvärderingen:27 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒 =   
𝐶𝐹𝑡

1 + 𝑟𝑡

𝑡=𝑛

𝑡=1

 

Där CFt är kassaflöde i period t, n utgör tillgångens livslängd, r utgör företagets 

diskonteringsränta.  För att en tillgång ska erhålla något värde krävs att tillgången någon 

gång i framtiden måste generera ett positivt kassaflöde. Värdet enligt 

kassaflödesvärderingen beräknas alltså som nuvärdet av de framtida förväntade kassaflöden 

som både nuvarande- och framtida tillgångar väntas generera. De framtida kassaflödena 

diskonteras sedan med företagets kapitalkostnad. Enligt kassaflödesvärderingen kan ett 

företag värderas antingen utifrån eget kapital, vilket innebär att endast det egna kapitalet 

värderas, eller så kan hela företaget värderas. Då hela företaget värderas tas hänsyn till både 

det egna kapitalet samt till företagets belånade kapital. Då hela företaget värderas används 

följande formel28: 

𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  
𝐹𝐾𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

𝑡=𝑛

𝑡=1

 

                                                           
24

 DCF metod, discounted cash flow, värderar företaget utifrån företagets framtida förväntade kassaflöden. 
25

 http://www.ne.se/v%C3%A4rde/1597789 
26

 http://www.ne.se/v%C3%A4rdeanalys 
27

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
28

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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FKFFt utgör företagets förväntade kassaflöde år t och WACC är företagets viktade 

genomsnittliga kapitalkostnad. Kassaflödesvärderingen utgår från följande 5 steg:29 

1. Fastställ företagets diskonteringsränta. 

2. Fastställ nuvarande vinster och kassaflöden. 

3. Bestäm företagets tillväxttakt och därefter uppskatta företagets framtida 

kassaflöden. 

4. Fastställ när företaget kommer att övergå till sin stabila tillväxtnivå. 

5. Använd rätt värderingsmodell, t.ex. FKFF används då hela företaget värderas och 

FKFE används då endast företagets egna kapital värderas. 

Kassaflödesvärderingen är en av de mest grundläggande företagsvärderingsmodellerna. 

Övriga värderingsmodeller, såsom relativ- och optionsvärderingen, bygger på 

kassaflödesvärderingen. Kassaflödesvärderingen antar bland annat att företaget är en going 

concern, dvs. verksamt för evigt. Värdet på en tillgång enligt kassaflödesvärderingen 

bestäms av de förväntade framtida kassaflöden som tillgången väntas generera. Eftersom en 

krona imorgon inte är lika mycket värd som en krona idag, måste företagens förväntade 

framtida kassaflöden diskonteras tillbaka till nutid. För att kunna prognostisera de framtida 

förväntade kassaflödena krävs ett antagande eller en uppskattning av företagets förväntade 

framtida tillväxttakt. 

Kassaflödesvärderingen lämpar sig bäst för företag med positiva kassaflöden och där 

kassaflödena kan fastställas med någorlunda hög tillförlitlighet. Kassaflödesvärderingen 

fungerar mindre bra på företag med negativa vinster och som väntas erhålla negativa 

kassaflöden även under de närmaste åren. För cykliska företag brukar företagens 

kassaflöden försöka jämnas ut över åren. Kassaflödesvärderingen fungerar även mindre bra 

på företag som genomgår en rekonstruktion, vilket innebär att de ofta får sälja en del av 

företagets tillgångar, eller ändra kapital- och ägarstruktur etc. Detta innebär att även risken i 

företaget ändras och att värdera sådana företag utifrån historiska data kan vara missvisande. 

Fördelar med kassaflödesvärderingen är: 30 

- Eftersom kassaflödesvärderingen i huvudsak bygger på företagets enskilda data, 

påverkas denna värdering mindre av marknadspsykologi. 

- Om en investerare tänker på att de köper företag istället för aktier, så är detta den 

rätta modellen för vad du får ut av köpet. 

- Kassaflödesvärderingen tvingar dig också att förstå både företagets verksamhet och 

företagets konkurrenssituation. 

 

 

                                                           
29

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
30

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 



13 
 

Nackdelar med metoden är:31 

- Kassaflödesvärderingen kräver betydligt mer indata jämfört med övriga 

värderingsmodeller. Dessa data kan vara svåra att erhålla samt lätta att manipulera. 

- Det är inte någon garanti att resultatet visar om ett företag är över- eller 

undervärderat. 

3.3.1 Företagets kapitalkostnad 

Första steget i kassaflödesanalysen är att fastställa företagets kapitalkostnad (WACC), vilken 

beräknas genom CAPM och kostnaden för lånat kapital. Företagets kapitalkostnad används 

för att konvertera företagets framtida förväntade kassaflöden till nutid samt utgör den 

avkastning en investerare eller långivare kan förvänta sig då de investerar i företaget.  

3.3.1.1 CAPM – Capital Asset Pricing Model 

CAPM är en modell som skapats av Sharpe, Lintner och Mossin. CAPM är standardmodellen 

för att beräkna den avkastning en investerare kan förvänta sig genom att investera i 

företaget. CAPM bygger på följande antaganden:32 

1. Det förekommer inga transaktionskostnader. 

2. Alla tillgångar kan handlas i hur små eller stora delar som helst. 

3. Investerarna använder samma placeringshorisont samt erhåller samma riskfria ränta. 

4. Samtliga investerare kan både låna och låna ut till den riskfria räntan samt erhåller 

samma information vid samma tidpunkt. 

5. Investeringsbesluten påverkas inte av skattekostnader. 

6. Placeringarna prognostiseras i form av förväntad avkastning och standardavvikelse. 

7. Investerarna har homogena förväntningar samt antas vara riskogillare. 

Tack vare att samtliga investerare erhåller samma riskfria ränta samt har homogena 

förväntningar om framtiden kommer alla investerare att erhålla samma tangentportfölj33. 

Detta leder också till att samtliga investerare erhåller samma effektiva front, men 

investerarna väljer hur de vill allokera sin optimala portfölj, dvs. hur investeraren vill fördela 

portföljen mellan riskfria- och riskfyllda tillgångar.  

En investerare kan välja att investera i en riskfri tillgång, där man med säkerhet vet vilken 

avkastning man kommer att erhålla (rf). En investerare kan även välja att investera i en 

riskfylld tillgång, t ex en aktieindexfond. Den riskfyllda tillgången är då beroende av 

aktiemarknadens utveckling, då aktiemarknaden går bra erhåller investeraren en hög 

avkastning på sin aktiefond och vice versa. Den förväntade avkastningen på den riskfyllda 

tillgången erhålls genom följande formel:34 

                                                           
31

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
32

 Damodaran 2002, sid 69 
33 Tangentportföljen utgörs av marknadsportsföljen, som består av samtliga riskfyllda tillgångar på marknaden i 

proportion till respektive tillgångs marknadsvärde. 
34

 Varian 2006, sid 231 
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rm =   ms  × πs  

rm = förväntad avkastning på den riskfyllda tillgången 

ms = förväntad avkastning i ”state” s 

πs = Sannolikheten att ”state” s inträffar 

En tillgångs standardavvikelse, dvs. tillgångens avvikelse från det förväntade värdet, 

betecknas som σm. Som ovan nämndes är ett självklart antagande att förväntad rm > rf, detta 

på grund av att en riskaverse investerare aldrig skulle investera i den riskfyllda tillgången om 

inte den förväntade avkastningen var högre än avkastningen på den riskfria tillgången. En 

investerare har även möjlighet att investera i en kombination av en riskfri- och en riskfylld 

tillgång, där den andel av portföljen som består av riskfyllda tillgångar betecknas med x. Ju 

högre andel riskfyllda tillgångar portföljen innehåller, desto högre förväntad avkastning samt 

högre risk innehåller portföljen. Priset på risk beräknas enligt följande formel:35 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝å 𝑟𝑖𝑠𝑘 =  
𝑟𝑚 −  𝑟𝑓

𝜎𝑚
 

Risken i en riskfylld tillgång då marknaden endast utgörs av en enda riskfylld tillgång bestäms 

av tillgångens risk i form av dess standardavvikelse. Då marknaden består av flera riskfyllda 

tillgångar bestäms risken för en tillgång i förhållande till risken för samtliga ryskfyllda 

tillgångar, t ex risken för en aktie fastställs i förhållande till hur riskfylld hela aktiemarknaden 

är. 

𝛽𝑖 =  
𝑅𝑖𝑠𝑘  för  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔 å𝑛𝑔  𝑖

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑒𝑛  𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛
    

Aktiemarknaden som helhet erhåller ett betavärde på 1. En aktie som har ett betavärde som 

understiger 1 är mindre riskfylld jämfört med aktiemarknaden som helhet 

(marknadsportföljen) och vise versa. Tillgång i:s totala risk fastställs nu genom βiσm. Priset på 

risk bestäms genom total risk multiplicerat med priset på risk. Detta ger en riskjustering 

enligt följande36: 

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 =  βi  ×  σm × P 

                             =  βi  ×  σm × 
𝑟𝑚 − 𝑟𝑓

𝜎𝑚
 

                             =  𝛽𝑖(𝑟𝑚 −  𝑟𝑓) 

                                                           
35

 Varian 2006, sid 238 
36

 Varian 2006, sid 241 
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Om tillgång i har en högre riskjusterad avkastning jämfört med tillgång j skulle samtliga 

investerare investera i tillgång i. Detta leder till att i jämvikt måste samtliga riskjusterade 

avkastningar vara lika. Detta innebär att följande måste gälla:37 

𝑟𝑖 −  𝛽𝑖(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) =  𝑟𝑗 − 𝛽𝑗 (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Ovanstående formel visar att den riskjusterade avkastningen på tillgång i och j måste vara 

lika i jämvikt. Eftersom avkastningen på en riskfri tillgång redan på förhand är bestämd 

erhåller den ingen risk, dvs. har ett β-värde på noll. Detta resonemang innebär att följande 

måste gälla för varje tillgång:38 

𝑟𝑖 −  𝛽𝑖(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) = 𝑟𝑓 −  𝛽𝑓(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) = 𝑟𝑓  

Ovanstående formel kan också skrivas som: 

𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 +  𝛽𝑖(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Den avkastning en investerare kan förvänta sig genom att investera i en tillgång utgörs av 

den riskfria räntan adderat med tillgångens riskjustering. Den sista termen (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) i 

formeln ovan utgör den extra risk som investeraren kräver för att bära den risk som 

tillgången erhåller,  𝑟𝑚 − 𝑟𝑓  utgör marknadens riskpremie.   

Ovanstående formel utgör CAPM och CAPM vilken alltså består av den riskfria räntan, 

marknadens riskpremie samt av företagets betavärde. För detta krävs ytterligare ett 

antagande om att det måste finnas tillgångar som är helt riskfria. CAPM mäter kostnaden för 

eget kapital eller den avkastning en investerare kan förvänta sig då de investerar i företaget.  

Riskfri ränta (Rf) 

För att en tillgång ska vara riskfri krävs det att det inte föreligger någon konkursrisk. En 

tillgång är riskfri när den förväntade avkastningen är lika med den faktiska avkastningen. I 

och med att det inte får finnas någon konkursrisk är statspapper de enda tillgångar som kan 

vara riskfria, detta är på grund av att staten har möjlighet till att trycka mer pengar om det 

skulle behövas. Det bästa exemplet på en riskfri tillgång utgörs av en nollkupongs 

statsobligation.39 

Betavärde 

Den företagsspecifika risken mäts genom företagets betavärde. Betavärdet visar företagets 

variabilitet i förhållande till marknadsportföljen (en portfölj som består proportionerligt av 

samtliga tillgångar som finns på marknaden), där marknadsportföljen erhåller risken 1. Ett 

företag som har ett betavärde på 1,5 och marknadsportföljen stiger med 1 %, innebär det att 

företaget med ett betavärde på 1,5 stiger med 1,5 % och vice versa. 

                                                           
37

 Varian 2006, sid 242 
38

 Varian 2006, sid 242 
39

 Damodaran 2002, sid 154-155 
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Betavärdet kan fastställas utifrån tre olika metoder; historiska data (regressionsbeta), genom 

företagets fundamentala data eller genom företagets redovisningsdata. Bottom-up metoden 

är en variant av ett fundamentalt beta. En fördel med att beräkna betavärdet som ett 

bottom-up beta är att det bland annat tar hänsyn till företagets nuvarande debt-to-equity 

ratio40. Bottom-up beta innebär alltså att värderaren inte är beroende av företagets 

historiska aktiepriser. De historiska aktiepriserna behövs endast för de jämförbara företagen, 

då branschens genomsnittliga regressionsbeta ska fastställas. Ytterligare fördelar med 

bottom-up beta är att det tillåter analytiker etc. att beakta förändringar både i branschen 

och i företagets finansiella struktur. Bottom-up beta använder sig av genomsnittsbetat för 

ett antal företag, vilket tenderar att vara ett bra estimat för branschens betavärde. Bottom-

up beta kan fastställas utifrån följande fem steg:41 

1. Identifiera den bransch eller de branscher företaget är verksamt inom. 

2. Hitta liknande börsnoterade bolag och fastställ deras regressionsbeta och fastställ 

sedan ett genomsnittsbeta för branschen. 

3. Fastställ ett betavärde för branschen då den är obelånad (unlevered).  

 

Unlevered betabusiness = Genomsnittsbetat för jämförande företag / (1+(1-t)(D/E 

ratiojämförbara företag)) 

 

4. Fastställ betavärdet för företaget som analyseras, då företaget är obelånat. 

 

𝑂𝑏𝑒𝑙å𝑛𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 =   (𝑜𝑏𝑒𝑙å𝑛𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑗  𝑥 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣𝑖𝑘𝑡𝑗

𝑗=𝑘

𝑗=1

 

 

5. Fastställ debt-to-equity ratio för det företag som ska analyseras och använd sedan 

detta för att beräkna företagets betavärde då företaget är belånat (levered). 

Riskpremien (rm – rf) 

Den tredje parametern i CAPM utgörs av riskpremien, dvs. den ytterligare avkastning en 

investerare kan förvänta sig att få genom att investera i marknadsportföljen istället för i en 

riskfri tillgång. 

I praktiken brukar riskpremien fastställas utifrån historiska data som visar 

marknadsportföljens samt den riskfria räntans avkastning. På årsbasis beräknas sedan 

skillnaden mellan de båda tillgångarnas avkastningar och detta värde får sedan representera 

den historiska riskpremien. Riskpremien beräknas utifrån en mogen och stabil 

aktiemarknads historiska utveckling. För företag som är verksamma i flera olika länder, 

däribland utvecklingsländer, får i vissa fall riskpremien justeras för en särskild 

                                                           
40

 Företagets skulder i förhållande till företagets eget kapital. 
41

 Damodaran 2002, sid 196 
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landriskpremie. Marknadens riskpremie kan även erhållas genom att använda sig av 

analytikernas prognoser och uppfattningar om vad marknadsriskpremien är.42 

3.3.1.2 Kostnad för lånat kapital (rd) 

Vid bestämmandet av företagets kapitalkostnad utgör kostnaden för eget kapital en stor del. 

Företagens kapitalstruktur består i de flesta fall även av lånat kapital, t ex banklån. Då 

företagets kapitalkostnad ska reflektera såväl kostnaden för eget kapital som kostnaden för 

lånat kapital utgör även kostnad för lånat kapital en viktig del av företagets kapitalkostnad. 

Nettokostnaden för lånat kapital kan beräknas enligt följande formel: 

𝑟𝑑  𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 =  𝑟𝑓 +  𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑘𝑢𝑟𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘 × (1 − 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠𝑒𝑛)  

Ovanstående formel innebär att kostnaden för lånat kapital ökar när räntan och/eller 

företagets konkursrisk ökar. Att kostnaden för lånat kapital ökar då företagets konkursrisk 

ökar beror på att långivarna kräver en högre ränta då företagens betalningsförmåga minskar. 

De räntekostnader som företaget betalar är avdragsgilla i företagets deklaration och således 

ska bruttokostnaden för lånat kapital multipliceras med (1 – skattesatsen).43 

För företag som är finansierat med utestående likvida obligationer kan kostnaden för 

främmande kapital fastställas genom avkastningen på dessa obligationer. Avkastningen på 

de utestående obligationerna beror på företagets konkursrisk. Företagets konkursrisk 

fastställs vanligtvis med hjälp av olika kreditvärderingsinstitut som värderar företagets 

betalningsförmåga. Konkursrisken fastställs med hjälp av historiska data om företagens 

kassaflöden, nuvarande marknadsvärden på företagets tillgångar, debt-to-equity ratio m.m. I 

de fall, främst för mindre företag, då kreditvärderingsinstituten inte gjort någon bedömning 

om företagets kreditvärdighet kan företagets kreditvärdighet fastställas utifrån företagets 

räntetäckningsgrad. Räntetäckningsgraden beräknas enligt följande formel:44 

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑡ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟
 

Ju högre räntetäckningsgrad desto lägre är företagets konkursrisk och vice versa. 

3.3.1.3 WACC – Weighted Average Cost of Capital 

WACC är företagets genomsnittliga kapitalkostnad och beräknas enligt följande formel:45  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = ((D/ D + E) ×  rd )  +  (( E / D + E) ×  re))) 

Där, 

D = räntebärande skulder 

                                                           
42

 Damodaran 2002, sid 160-163 
43

 Damodaran 2002, sid 208 
44

 Damodaran 2002, sid 49 
45

 Damodaran 2002, sid 217 
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E = räntebärande eget kapital 

rd = kostnad för främmande kapital 

re = kostnad för eget kapital = CAPM 

För att en investerare eller en bank ska vara intresserad av att investera i företaget kräver de 

någon form av avkastning för den risk de tar på sig genom att investera i företaget istället för 

att sätta in pengarna på banken. Den avkastning en aktieägare förväntar sig är alltså 

företagets kostnad för eget kapital och den avkastning företagets långivare förväntar sig 

motsvaras av företagets kostnad för lånat kapital. Generellt sett har långivarna ett lägre 

avkastningskrav jämfört med vad aktieägarna har, detta beror på att om företaget går i 

konkurs har långivarna ofta förtur på företagets eventuella tillgångar.  

Det egna kapitalet utgörs av marknadsvärdet på det egna kapitalet, dvs. antalet utestående 

aktier multiplicerat med aktiekursen, och värdet på skulderna utgörs här av bokföringsvärdet 

på skulderna. I WACC tas endast räntebärande fordringar och räntebärande skulder upp. 

3.3.2 Tillväxt 

Nästa steg i kassaflödesvärderingen är att fastställa företagets tillväxthastighet. Detta är 

oftast den mest problematiska delen i kassaflödesanalysen och man skiljer på två sorters 

olika tillväxt. Den första utgör företagets höga tillväxttakt och den andra utgörs av företagets 

stabila tillväxttakt. Företagets förväntade höga tillväxttakt kan fastställas på tre olika sätt:46 

1.  Den första metoden att fastställa företagets förväntade tillväxt är genom att se hur 

företagets vinster har utvecklats historiskt sett. Detta tillväxtmått kan skilja sig åt 

beroende på om man använder sig av ett aritmetiskt eller geometriskt medelvärde 

samt beroende på hur lång tidsperiod man använder sig av för att beräkna den 

historiska tillväxten. 

2. En annan variant är att följa de prognoser som aktieanalytiker ger för specifika 

företag. 

3. Den tredje metoden går ut på att fastställa företagets förväntade tillväxt utifrån 

företagets fundamenta. För att fastställa tillväxten för ett stabilt företag enligt denna 

metod, krävs två parametrar; den första parametern utgörs av företagets avkastning 

på sysselsatt kapital (ROC), medan den andra parametern utgörs av företagets 

återinvesteringsgrad. Återinvesteringsgraden, mäter hur stor del av företagets vinster 

som återinvesteras i företaget för att generera framtida tillväxt. Om företaget har en 

varierande återinvesteringsgrad från år till år, t ex beroende på om företaget 

investerar i stora projekt med jämna mellanrum, då fastställs företagets 

återinvesteringsgrad bäst genom ett genomsnitt över de senaste årens 

återinvesteringsgrad. 
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Eftersom ett företag på lång sikt inte kan växa mer än ekonomin i helhet, kommer således 

företagets tillväxttakt att gå mot den stabila tillväxttakten, dvs. företaget växer i enlighet 

med landets BNP. Längden på hur länge ett företag kan erhålla hög tillväxt beror på 

följande:47 

1. Storleken på företaget, det är mer troligt att små företag kan erhålla 

överavkastningar och upprätthålla dessa överavkastningar under en längre tid än vad 

större företag kan klara av, detta på grund av att de har större utrymme att växa och 

skaffa sig en större marknad.  

2 Nuvarande tillväxtshastighet och överavkastningar, företag som har hög avkastning 

på kapital och hög överavkastning idag, kommer troligen att behålla hög avkastning 

den närmaste framtiden. Med överavkastning menas den avkastning som överstiger 

företagets kapitalkostnad. 

3 Storleken och hållbarheten på företagets konkurrensfördelar, detta är den mest 

kritiska komponenten när det gäller att bestämma längden på en hög tillväxtsperiod. 

Om det är betydande hinder för att ta sig in på marknaden och det är lätt att behålla 

konkurrensfördelar leder detta till att företagen kan behålla en hög tillväxt under en 

längre period. Om det däremot är lätt för nya företag att ta sig in på marknaden, 

leder det till att konkurrensfördelarna och överavkastningarna minskar. 

3.3.3 Framtida kassaflöde 

Framtida kassaflöde är de vinster som företaget väntas generera i framtiden. Dessa 

kassaflöden kan antingen beräknas utifrån fritt kassaflöde till aktieägarna (FKFE) eller genom 

fritt kassaflöde till företaget (FKFF).  

Beräkning av FKFF 

Det tredje steget i kassaflödesvärderingen utgörs av att prognostisera företagens förväntade 

framtida kassaflöden. Då företaget värderas utifrån FKFF metoden diskonteras de förväntade 

framtida kassaflödena med WACC som diskonteringsränta. Som nämndes under avsnittet 

om företagets tillväxttakt kan ett företag inte växa med en högre tillväxttakt jämfört med 

ekonomin i helhet i all evighet, utan på sikt kommer företagets tillväxttakt att motsvara 

tillväxten för hela ekonomin. FKFF utgår från företagets justerade rörelseresultat efter skatt. 

Under senare år är det mycket vanligt förekommande att analytiker och investerare tvingas 

att justera de vinster som företaget redovisar, detta pga. att företagens ledningar brukar 

manipulera vinsterna allt mer. Detta gör de för att slå analytikernas prognoser och för att bli 

väl mottagna av såväl aktiemarknaden samt av övriga intressenter. FKFF beräknas genom 

följande formel:48 

𝐹𝐾𝐹𝐹 =

  𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐸𝐵𝐼𝑇 ×   1 −  𝑇   –  𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 −  𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 
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Nettoinvesteringar utgör här investeringar subtraherat med disinvesteringar, T utgörs av 

skattesatsen, medan rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och 

kortfristiga skulder. Viktigt att ha i beaktande är att en ökning av rörelsekapitalet är en 

investering och leder därmed till ett negativt kassaflöde. På grund av att man inte kan 

fastställa ett företags kassaflöde för evigt måste man någon gång i framtiden avbryta 

värderingen och istället beräkna ett slutvärde (”terminal value”) som avspeglar företagets 

värde vid den tidpunkten. Detta görs enligt följande formel:49 

𝑆𝑙𝑢𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  
𝐹𝐾𝐹𝐹𝑠𝑙𝑢𝑡 å𝑟

(𝑊𝐴𝐶𝐶 −  𝑔𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙 )
 

Vid tidpunkten för slutvärdet antas företaget vara en going koncern och företagsvärdet vid 

den tidpunkten beräknas då som en perpetuity50. Man antar alltså att företaget är verksamt 

för evigt samt har en och samma stabila tillväxtnivå (gstabil) för evigt. Företagets totala värde 

utgörs således av summan av företagets förväntade framtida kassaflöden diskonterade till 

nuvärde samt slutvärdet diskonterat till nuvärde. 

Företagens resultaträkningar visar oss både EBIT och nettoinkomsten etc., men det är två 

saker som främst måste beaktas när ett företag ska värderas. Det första är att erhålla så 

uppdaterade estimat som möjligt. Detta är speciellt viktigt för företag som förändras snabbt 

och kraftigt, årsredovisningen innehåller ibland information som är flera månader gammal. 

Tyvärr lämnar inte företagen information för samtliga variabler som tas upp i 

årsredovisningen när de endast redovisar sina kvartalsrapporter. Den andra parametern att 

beakta är att de rapporterade vinsterna visar lite likhet med de sanna vinsterna, pga. 

redovisningsregler och företagets egna handlingar. 

Företagens utgifter bör klassificeras enligt följande:51 

1 Rörelseutgifter, utgifter som genererar intäkter till företaget endast under den 

nuvarande perioden. 

2 Kapitalutgifter, utgifter som genererar intäkter till företaget över flera perioder, t ex 

byggandet av en ny fabrik. 

3 Finansiella utgifter, är utgifter som härleds till lånat kapital, t ex den ränta som 

företaget betalar på sina banklån är en finansiell kostnad. 

Ovanstående leder till att rörelseresultatet beräknas enligt följande: 

𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 = 𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 − 𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 

Redovisningsmått på vinster kan därmed ibland vara missvisande, pga. att ovanstående 

kostnader ibland är felklassificerade. Första felklassificeringen är att utgifter för forskning 

och utveckling tas upp som en rörelsekostnad, men bör tas upp som en kapitalkostnad.  
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Att beräkna företagets rörelseresultat kan kompliceras ytterligare, bland annat pga. vilken 

skattesats som används vid värderingen, effektiv- eller marginell skattesats. Ytterligare ett 

problem som kan uppstå är om företaget visar förlust, dvs. kan erhålla skattefördelar vid 

eventuella framtida vinster. Den effektiva skattesatsen utgörs av den skatt företaget har 

betalat dividerat med beskattningsbar inkomst, medan marginalskatten utgörs av den skatt 

företaget får betala på den sist intjänade kronan. Företag har ofta flera redovisningsböcker, 

t ex en för skattemässiga ändamål och en för aktieägarna och övriga intressenter. Inkomsten 

som rapporteras till aktieägarna är ofta betydligt högre än den inkomsten som redovisas för 

skatterättsliga ändamål. Den marginella skattesatsen är mer relevant för företaget när det 

ska fatta ett beslut om nya investeringar. För företagsvärdering är däremot den 

genomsnittliga skattesatsen mer relevant att använda, dvs. ett genomsnitt över den betalda 

skatten dividerat med rörelseresultatet. 

3.3.4 Är företaget över- eller undervärderat? 

På marknaden förekommer olika former marknadseffektivitet som speglar hur väl respektive 

form av marknadseffektivitet reflekterar över den information som finns tillgänglig på 

marknaden. 

Svag form av marknadseffektivitet 

I den här typen av marknad avspeglar aktiepriserna all det historiska data som finns i de 

historiska aktiepriserna. Aktiepriset väntas här följa en random walk, där sannolikheterna för 

upp- respektive nedgång bestäms utifrån de historiska värdena. Om svag form av 

marknadseffektivitet förekommer kan man därmed inte värdera det framtida aktiepriset, då 

denna form endast tar hänsyn till historiska priser. 

Semi-stark form av marknadseffektivitet 

I den här marknadsformen avspeglas all den information som är tillgänglig för allmänheten i 

aktiepriserna. Aktiepriserna ändras direkt när ny information släpps ut på marknaden. För 

att göra en korrekt värdering måste således all information tas med i värderingen. 

Stark form av marknadseffektivitet   

Aktiepriserna reflekterar här all tillgänglig information, dvs. även insiderinformation. 

Som ovanstående visar innebär marknadseffektivitet att när ny information släpps ut på 

marknaden, avspeglar sig detta omgående i aktiepriset. Inom kassaflödesvärderingen antas 

att marknaden ibland gör misstag med att prissätta enskilda aktier, men att dessa på sikt går 

mot sitt riktiga värde. 

Om ett företag är över- eller undervärderat bestäms utifrån det diskonterade företagsvärdet 

samt nuvarande värde på företagets eget kapital och skulder. Om det diskonterade 

företagsvärdet är högre än summan av företagets skulder samt marknadsvärdet på eget 

kapital, innebär detta att företaget i dagsläget är ett undervärderat företag på börsen. 

Företaget anses vara övervärderat då summan av företagets skulder och marknadsvärdet på 
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eget kapital är högre än nuvärdet av företagets framtida förväntade diskonterade 

kassaflöden. 

3.4 Relativvärdering 

Relativvärderingen är den mest använda värderingsmetoden. För att kunna göra en 

relativvärdering krävs det att man förstår företagets fundamenta. Relativvärderingen är den 

vanligaste värderingsmetoden oavsett om du ska köpa aktier, en ny bil, båt eller liknande. 

Om du t.ex. ska sälja en båt jämför du vad liknande båtar säljs för på marknaden. En tillgångs 

värde bestäms enligt relativvärderingen beroende på hur liknande tillgångar är prissatta på 

marknaden. Priserna standardiseras genom gemensamma variabler, t ex EBIT, 

tillväxthastighet, årsmodeller (för båtar). I relativvärderingen antar man att marknaden i 

genomsnitt är effektiv, vilket innebär att tillgångarna är i genomsnitt rätt prissatta av 

marknaden. Detta innebär att investerare försöker hitta felprissatta aktier genom att 

jämföra aktien med liknande företag. Även relativvärderingen antar att marknaden rättar till 

dessa felprissättningar i framtiden. 

Relativvärderingen kan jämföras antingen genom att jämföra företagets nuvarande multiplar 

med andra jämförbara företags nuvarande multiplar (cross-sectional). Man kan också 

jämföra ett företags nuvarande multiplar med dess historiska multiplar. Det senare 

alternativet fungerar bäst om det är ett moget och stabilt företag med en lång historia. 

Relativvärderingen fungerar bäst, då det finns ett stort antal jämförbara företag på 

marknaden, som i genomsnitt är korrekt prissatta. En annan fördel är att den är väldigt enkel 

att använda. Ytterligare orsaker till varför relativvärderingen är så populär är att den kräver 

betydligt mindre explicita antaganden jämfört med kassaflödesvärderingen. Den går också 

betydligt snabbare att genomföra. Relativvärderingen är också lättare att förstå och 

presentera samt tar hänsyn till nuvarande marknadsvärden istället för till verkligt värde. 

Detta leder till att en relativvärdering hamnar betydligt närmare marknadsvärdet jämfört 

med en värdering enligt kassaflödesvärderingen.52 

Relativvärderingen fungerar sämre då det är unika företag som ska värderas, dvs. företag 

som inte har så många jämförbara (liknande) företag, eller företag som uppvisar små eller 

inga intäkter samt företag som uppvisar negativa resultat. Ytterligare en nackdel med 

relativvärderingen är att den är lätt att missförstå och missbruka. 

En annan nackdel är att den är ”för” lätt att använda, eftersom man lätt kan räkna ut 

multiplar för företaget man värderar och för jämförbara företag är det lätt att man erhåller 

irrelevanta värden, där viktiga faktorer så som kassaflöde, risk och tillväxt helt ignoreras. 

Eftersom relativvärderingen utgår från nuvarande marknadsförhållanden kan det leda till att 

det företag man värderar riskerar att värderas för högt om marknaden redan övervärderar 

de jämförbara företagen, eller att man värderar företaget för lågt om de jämförbara 
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företagen är undervärderade. Ytterligare en nackdel med relativvärderingen är att den kan 

vara lätt att manipulera, och ger därför utrymme för bias.53 

Som ovan nämndes måste företagens multiplar bli standardiserade och på så vis bli 

jämförbara mellan företagen. Relativvärderingen utgår från följande grundläggande steg för 

att använda multiplarna på ett korrekt sätt:54 

1. Multiplarna ska vara lika definierade och har mätts på samma sätt för samtliga 

företag. 

2. Den som värderar måste vara uppmärksam på fördelningen av multiplarna. 

3. Analysera och förstå hur företagens fundamentala förändringar påverkar multiplarna.  

4. Hitta jämförbara företag.  

Tolkningen av jämförbara företag är en subjektiv tolkning, då det inte finns två företag som 

är helt identiskt lika i avseende för risk, tillväxt och kassaflöden.  

3.4.1 Vanliga nyckeltal som används inom relativvärderingen 

P/E- tal  

P/E-talet är en vinstmultipel och inom relativvärderingen är P/E-talet både den mest 

använda och mest fel använda multipeln. En anledning till att P/E-talet är en så populär 

multipel är att den är lätt att använda och lätt att beräkna. En nackdel med P/E-talet är 

däremot att den inte tar hänsyn till företagets fundamenta. P/E-talet erhålls genom följande 

formel:55 

𝑃/𝐸 =  
𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒
 

Generellt sett brukar investerare och analytiker hävda att ett företag med lägre P/E-tal är 

billigare än ett företag med ett högre P/E-tal, detta på grund av att företaget med högre 

P/E-tal har högre förväntad tillväxt. Allt i övrigt lika leder ett högre betavärde till att 

företagets P/E-tal minskar. P/E-talen tenderar att öka mer när risken i företaget minskar 

jämfört med när företagets tillväxt ökar. Det går även att jämföra företagets eller 

marknadens nuvarande P/E-tal med dess historiska genomsnitt för att se om företaget eller 

marknaden är över- eller undervärderat i dagsläget. Den vanligaste bedömningsformen om 

ett företag är över- eller undervärderat är dock att företagets P/E-tal jämförs med de 

jämförbara företagens P/E-tal. P/E-talet bör användas med försiktighet när cykliska bolag 

värderas och inte användas över branschgränserna.56 
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PEG 

Även PEG-talet är ett nyckeltal som fokuserar på vinsten, men PEG är en multipel som tar 

ytterligare ett steg jämfört med P/E-talet. PEG tar nämligen hänsyn till företagets tillväxt. 

Denna multipel uppkom just på grund av att P/E-talet inte tar hänsyn till företagets 

tillväxttakt, vilket PEG gör. PEG beräknas enligt följande formel:57 

𝑃𝐸𝐺 = (𝑃/𝐸) / 𝑔𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑  

PEG har här beräknats med hjälp av den fundamentala tillväxttakten. Den fundamentala 

tillväxten beräknas som: 

 1 –  payout ratio × (ROE) 

En fördel med PEG är att den tar hänsyn till både risk, tillväxt och företagets pay-out ratio58. 

Detta gör att även PEG är en multipel som används mycket av analytiker och investerare. De 

flesta analytiker brukar jämföra PEG med företag inom samma bransch. Generellt sett kan 

det tolkas att företag med lägre PEG tenderar att vara undervärderade och företag med 

högre PEG tenderar till att vara övervärderade. Då PEG är lika med 1 anses företaget vara 

korrekt värderat. Ett företag med ett PEG som understiger 1 anses däremot varar 

undervärderat och vice versa. När PEG är lika med 1 är P/E talet och tillväxttakten lika. PEG 

tenderar att sjunka när tillväxttakten sjunker och vice versa. 

P/S-tal  

Eftersom att både vinst- och bokföringsmässiga multiplar är baserade på redovisningsmått 

och därmed styrs av olika redovisningsprinciper, kan det vara bra att även använda ett 

nyckeltal som styrs lite mindre av redovisningsreglerna. Ett sådant nyckeltal är P/S-talet. En 

fördel med P/S-talet är att det tar hänsyn till företagens nuvarande marknadsvärde på det 

egna kapitalet och inte bara styrs av olika redovisningsprinciper. Ett P/S-tal visar aktiekursen 

i förhållande till företagets försäljning per aktie. P/S-talet beräknas som:59 

𝑃

𝑆
=

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒

𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒
 

P/S-talet visar således hur börsen värderar företagets försäljning per krona. Ur 

värderingssynpunkt är ett lågt P/S-tal att föredra, ju lägre P/S-tal desto mer undervärderat 

antas företaget vara. Generellt sett kan sägas att ett P/S-tal som understiger 1 innebär att 

aktien är undervärderad. P/S-talet är ett bra mått främst för nya bolag som börjar visa upp 

en bra försäljning men där resultaten fortfarande är negativa.60 
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Räntetäckningsgrad 

Ett företags räntetäckningsgrad anger företagets förmåga att täcka sina räntekostnader. Ju 

högre räntetäckningsgrad desto bättre täcker företagets vinster företagets räntekostnader. 

Om t.ex. räntetäckningsgraden är 1,0 innebär det att företaget gör ett resultat på +/- 0 efter 

finansiella kostnader. Räntetäckningsgraden kan däremot variera mycket beroende på om 

ekonomin är inne i en hög- eller lågkonjunktur. En låg soliditet i kombination med en låg 

räntetäckningsgrad kan vara ett tecken på att företaget har finansiella problem. 

Räntetäckningsgraden beräknas som tidigare setts som företagets EBIT dividerat med 

företagets räntekostnader.61 

Avkastning på eget (ROE) och sysselsatt (ROC) kapital 

ROE och ROC är två multiplar som mäter företagens avkastningsförmåga. ROE mäter 

företagets avkastning på eget kapital medan ROC mäter företagets avkastning på sysselsatt 

kapital. ROE och ROC beräknas enligt följande formler: 62 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡

𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

𝑅𝑂𝐶 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇(1 − 𝑇)

𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Soliditet 

Soliditet är ett nyckeltal som mäter företagets betalningsförmåga på lång sikt. Ett företags 

soliditet beräknas som värdet på eget kapital dividerat med värdet på företagets tillgångar. 

De värden som används vid beräkningen av företagets soliditet erhålles från företagens 

balansräkningar och utgörs således av bokföringsmässiga värden. Ett företag som har en 

soliditet på 100 % innebär att företaget endast är finansierat med eget kapital. Om 

soliditeten istället uppgår till 0 % är företaget endast finansierat med lånat kapital. 

Företagets soliditet är ett bra mått för hur riskfyllt företaget är, ju mer ett företag är 

finansierat med eget kapital desto mindre riskfyllt är företaget.63  
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4. Analys 

4.1 Kassaflödesvärderingen 

Värdet på företaget enligt FKFF beräknas alltså enligt nedan:  

Värdet på företaget =   
FKFFt

(1 + WACC)t
 

4.1.1 Skanskas kapitalkostnad 

4.1.1.1 CAPM – Skanskas kostnad för eget kapital 

Riskfria räntan 

Från 1980 och fram tills idag har den riskfria räntan aldrig varit så låg som den är nu. Detta är 

på grund av att riksbankerna runt om i världen nu har sänkt sina styrräntor för att stimulera 

investerare att återigen börja investera i diverse olika projekt. Varje år sedan 2003 genomför 

Swedbank en årlig undersökning där de frågar de svenska fondförvaltarna om till vilken nivå 

de uppskattar både riskpremien och den riskfria räntan till. I den senaste undersökningen 

deltog 81 % av de svenska fondförvaltarna. I den senaste undersökningen framgår att 

fondförvaltarna i genomsnitt prognostiserar den riskfria räntan till 4,1 %.64 Således kommer 

4,1 % att användas som riskfri ränta i värderingen. 

Betavärde 

Skanskas betavärde har beräknats utifrån ett bottom-up beta. De jämförbara företagen är de 

svenska byggaktiebolagen NCC, Peab och JM. Data för de tre företagen blev enligt följande 

tabell: 

Tabell 4.1 – Data för branschen 

Företag Beta D E Market 
D/E 

Tax rate 

NCC 1,09 7180 6865 1,05 0,28 

PEAB 1,4 5897 6462 0,91 0,28 

JM 1,63 2164 3241 0,67 0,28 

Average 1,37 5080,33 5522,67 0,88 0,28 

      

 

Som det framgår i tabellen erhåller branschen ett genomsnittligt betavärde på 1,37 och ett 

genomsnittligt debt-to-equity ratio på 0,88. Med hjälp av ovanstående data kan branschens 

unlevered beta fastställas som: 

𝑈𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑡𝑎, 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑒𝑛 =  1,37 / (1 + (1 − 0,28)  ×  0,88)  =  0,84 

                                                           
64

 Swedbank, the required rate of return, augusti 2008 



27 
 

Branschens betavärde då företagen är obelånade uppgår alltså till 0,84. När branschens 

unlevered beta har beräknats är det enkelt att beräkna Skanskas levered beta, dvs. då 

Skanska även är finansierat med lånat kapital: 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑆𝑘𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎  =  0,84 × (1 + (1 − 0,31)  ×  0,39)  ≈  1,07 

Skanskas betavärde enligt bottom up metoden fastställs därmed till 1,07, vilket indikerar på 

att Skanska är något mer riskfyllt jämfört med marknadsportföljen som har ett betavärde på 

1,0. 

Marknadens riskpremie  

Eftersom Skanska är verksamma på nio olika hemmamarknader beräknades först en 

genomsnittlig riskpremie för samtliga dessa länder, i förhållande till hur stor del av Skanskas 

intäkter som kommer från dessa länder. För de flesta länder som Skanska har som sina 

hemmamarknader är nuvarande riskpremien på 5 %, men för vissa länder t ex Argentina, 

Polen, som inte är lika ”stabila” marknader som Sverige, USA etc., tillkommer en 

landriskpremie. Skanskas riskpremie blir därmed enligt denna metod 5,70 %. Enligt en 

årligen återkommande undersökning från Öhrlings PWC uppskattar de riskpremien till 4,9 

%.65 I den här värderingen har riskpremien uppskattats till 4,9 % i enlighet med Öhrlings PWC 

undersökning. 

Med hjälp av den riskfria räntan, Skanskas betavärde samt marknadens riskpremie fastställs 

Skanskas kostnad för eget kapital till följande: 

𝑅𝑒  =  4,10 +  (1,07 ×  4,9)  =  9,35 % 

Skanskas kostnad för eget kapital uppgår till 9,35 %. Detta är den avkastning en investerare 

förväntar sig att erhålla då de investerar i företaget. 

4.1.1.2 Kostnad för lånat kapital 

Efter att Skanskas kostnad för eget kapital fastställts, beräknas företagets kostnad för lånat 

kapital. Skanskas kostnad för lånat kapital har erhållits genom den riskfria räntan adderat 

med Skanskas konkursrisk.  

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑡ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 (𝑚𝑘𝑟) =
4 086

212
= 19,27 

Skanska har en räntetäckningsgrad på 19,27, vilket innebär att de har högsta kreditbetyg. Att 

Skanska har högsta kreditbetyg avspeglar väl den balansräkning som Skanska har. Faktum är 

att Skanska har en av branschens starkaste balansräkningar. Eftersom Skanska anses vara ett 

stort och moget företag samt har en räntetäckningsgrad på över 8,5 ska den riskfria räntan 
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adderas med 1,25 procentenheter.66 Skanskas bruttokostnad för lånat kapital uppgår således 

till 5,35 %. Netto lånekostnaden uppgår till 3,852 %.  

4.1.1.3 WACC – Weighted Average Cost of Capital 

Skanskas diskonteringsränta, WACC, beräknas som ett vägt genomsnitt av kostnaderna för 

företagets räntebärande eget kapital och räntebärande skulder i förhållande till företagets 

totala räntebärande kapital. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  ((0,03852 𝑥  
5,9

21
 )  × (0,0935 × (15,1/21)))  = 7,80 % 

Skanskas genomsnittliga kapitalkostnad uppgår till 7,80 %, vilket alltså utgör företagets 

diskonteringsränta. Anledningen till att WACC används som diskonteringsränta är att WACC 

speglar företagets genomsnittliga kapitalkostnad då företaget både är finansierat med eget- 

och lånat kapital. 

4.1.2 Beräkning av tillväxttakt 

Skanskas förväntade tillväxthastighet har fastställts utifrån företagets fundamenta. Skanskas 

styrelse bedömer att företaget har kapacitet, att så länge företagets finansiella situation är 

stabil och tillfredsställande, att dela ut mellan 50-80 % av årets resultat. Skanska har haft en 

kraftigt varierande tillväxt över de senaste 6 åren, där tillväxten pendlat mellan 1,1 % och 

9,3 %. I och med detta har Skanskas tillväxt fastställs enligt ett aritmetiskt medelvärde över 

de senaste 6 årens tillväxt. Skanskas tillväxthastighet uppgår därmed i genomsnitt till 

6,017 %. Vanligtvis värderar kassaflödesvärderingen företaget de närmaste åren enligt den 

tillväxttakt som erhölls som hög tillväxttakt. Den höga tillväxttakten används vanligtvis för de 

närmaste 5 åren för att sedan övergå till den stabila tillväxttakten i oändligheten. På grund 

av den finansiella krisen kommer även Skanskas tillväxttakt att justeras. Skanskas tillväxt 

antas uppgå till -10 % för 2009 och för år 2010 antas tillväxten återigen vara positiv och 

uppgå till 1,5 %. Från och med år 2011 väntas Skanska övergå till sin stabila tillväxt. Den 

stabila tillväxttakten antas uppgå till 2,435 %. 

Trots att Skanska har en god erfarenhet och ett gott rykte bland både kunder och 

konkurrenter samt är verksamt på stora delar av världskartan och har en bra orderingång 

antar jag en vikande tillväxt för Skanska under år 2009 och 2010. Detta på grund av den 

hårda konjunkturnedgång vi nu går igenom, detta trots att Skanska har en av branschens 

starkaste ”balansräkningar” vilket gör att de står väl rustade inför framtida 

konjunkturnedgångar samt enkelt kan avsätta medel för tillgångar som väntas generera 

framtida inbetalningar till företaget.  

4.1.3 FKFF – Fritt Kassaflöde till Företaget 

Det sista steget är således att räkna ut Skanskas framtida förväntade kassaflöden samt 

slutvärdet och diskontera dessa värden till nuvärde. Efter justering av företagets EBIT blev 

Skanskas FKFF från 2004 till 2008 enligt nedan: 
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Tabell 4.2 – Beräkning av FKFF 

År Jus.EBIT x 
(1-t) 

Nettoinv. förändr. I 
WC 

FKFF 

2008 2 188,19 3630 -1879 521,32 
2007 3 060,30 115 -4432 7 402,92 
2006 2 509,50 614 -90 1 983,04 
2005 2 498,00 -3117 -456 5 958,36 
2004 1 387,02 -3348 -1419 6 294,76 

 

Samtliga siffror ovan är hämtade från Skanskas årsredovisningar från år 2004 till år 2008. 

Skanskas genomsnittliga FKFF under perioden har uppgått till 4 425 Mkr och beräknats 

genom ett aritmetiskt medelvärde. Posten justering av EBIT innefattar nedskrivningar av 

projekt, utgifter för forskning och utveckling och dylikt. Skattesatsen utgörs av en effektiv 

skattesats, dvs. årets skattekostnad dividerat med EBIT.  

FKFF år 0 har alltså beräknats som ett genomsnitt av Skanskas genomsnittliga FKFF från år 

2004 till år 2008 och fastställts till 4 425 Mkr. Som tidigare nämnts antas FKFF sjunka med 

10 % under år 2009 för att sedan öka med 1,5 % under 2010 och sedan övergå till företagets 

stabila tillväxttakt. Skanskas slutvärde beräknas år 2019. Skanskas slutvärde uppgår till 

93,5 mdr. 

𝑆𝑙𝑢𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  
5019,6

0,078 − 0,02435
 = 93 531 Mkr 

Skanskas slutvärde uppgår till 40,9 miljarder kronor omräknat till dagens penningvärde. 

Totalt uppgår Skanskas företagsvärde till 72,9 miljarder kronor, se tabell nedan: 

Tabell 4.3 – Beräkning av företagsvärdet 

  FKFF PV 

 FKFF0 4425,00 4104,75 

 FKFF2009 3982,50 3426,90 

 FKFF2010 4042,24 3226,57 

 FKFF2011 4140,68 3065,94 

 FKFF2012 4241,52 2913,31 

 FKFF2013  4344,81 2768,28 

 FKFF2014 4450,62 2630,46 

 FKFF2015  4559,00 2499,51 

 FKFF2016  4670,03 2560,38 

 FKFF2017 4783,76 2432,92 

 FKFF2018 4900,26 2311,80 

  48540,41 31940,81 
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Slutår  5019,59  

Slutvärde 93531,64 40931,95 

Företagets värde   72872,76 

 

I detta värde ingår således både Skanskas skulder och eget kapital. Till skulder hör Skanskas 

räntebärande skulder, vilka uppgår till 5,9 mdr. För att komma fram till om Skanska är ett 

över- eller undervärderat företag enligt kassaflödesvärderingen, ska företagets skulder dras 

bort från företagets totala värde enligt kassaflödesvärderingen. Man erhåller då Skanskas 

värde enligt kassaflödesvärderingen för det egna kapitalet. Detta värde jämförs sedan med 

marknadsvärdet på företagets egna kapital. En jämförelse av Skanskas egna kapital enligt 

kassaflödesvärderingen och börsvärdet visar att Skanska i dagsläget är klart undervärderat. 

När de räntebärande skulderna dras bort från företagsvärdet och denna summa sedan slås 

ut per aktie erhåller Skanska ett värde per aktie enligt kassaflödesvärderingen på 158 kr. 

Detta utgör således Skanskas riktkurs på lång sikt. 

4.2 Relativvärderingen 

Som Skanskas konkurrenter tas här upp JM, NCC, Peab samt Bilfinger & Berger. Förutom att 

Bilfinger & Berger tillkommit används här samma konkurrenter som användes vid 

kassaflödesvärderingen. 

P/E- tal 

Skanskas genomsnittliga P/E-tal över de 5 senaste åren uppgår till 12,40, dvs. aktiekursen är i 

genomsnitt drygt tolv gånger så stor som företagets vinst per aktie. Skanska har idag ett 

nuvarande P/E-tal på 11,4967. Generellt sett brukar sägas att ett företag som idag har ett 

P/E-tal som är lägre än det historiska genomsnittet är ett undervärderat företag. Detta 

innebär alltså att Skanska idag är något undervärderat jämfört med Skanskas historiska 

genomsnittliga P/E-tal. Med historiska genomsnittet menas här ett genomsnitt över de 

senaste 5 årens värden. Det kan också vara missvisande att lägga för stor vikt vid historiska 

värden, då fundamenta ändras över tiden, t.ex. ändras företagets förväntade tillväxt, 

riskpremier mm. När fundamenta ändras leder det till att även företagens P/E-tal ändras. 

Det historiska P/E-talet för branschen uppgår till 11,23. Vid en jämförelse med branschens 

genomsnittliga P/E-tal är Skanska något övervärderat. Branschens nuvarande P/E-tal ligger 

på 11. Bilfinger & Berger ses här som en outlier då de har ett nuvarande P/E-tal på 26,58, 

detta beror på att de har en låg vinst per aktie. Därför har branschens nuvarande P/E-tal 

beräknats utan Bilfinger & Bergers värde, då erhölls ett nuvarande P/E-tal för branschen på 

7,10. Skanska är övervärderat enligt nuvarande P/E-tal jämfört med de övriga företagen 

både med och utan Bilfinger & Bergers nuvarande P/E-tal. Skanska är däremot klart 

övervärderat då Bilfinger & Bergers värden tas bort från branschens nuvarande P/E-tal. En 
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förklaring till att Skanska erhöll ett högre P/E-tal jämfört med branschen kan exempelvis vara 

att Skanska har ett lägre betavärde än de övriga företagen. 

PEG  

Skanskas genomsnittliga PEG är 4,87, dvs. Skanskas genomsnittliga P/E-tal dividerat med 

Skanskas genomsnittliga fundamentala tillväxttakt, för de senaste 5 åren. Företagets 

nuvarande PEG är 2,46, vilket tyder på att Skanska idag är undervärderat jämfört med sitt 

historiska PEG-tal. Dock anses här att en justering för det historiska genomsnittliga PEG-talet 

måste göras. För år 2006 hade Skanska ett pay-out ratio på drygt 95 %, vilket kan ses som en 

outlier. Då 2006 års värden inte tas med i beräkningen uppgår Skanskas historiska PEG-tal till 

2,25. Med denna justering tenderar Skanska på att vara ett övervärderat företag idag. 

Jämför man PEG-talen mellan Skanska och deras konkurrenter går det att utläsa att Skanskas 

genomsnittliga PEG för de senaste 5 åren ligger betydligt högre än branschens 

genomsnittliga historiska PEG i den gjorda relativvärderingen. Tillsammans har de 5 

företagen ett genomsnittligt PEG-tal på 1,84 för de senaste 5 åren. Detta faktum indikerar 

att Skanska är ett övervärderat företag. Nuvarande genomsnittliga PEG-tal för branschen 

uppgår till 1,17. Även detta indikerar att Skanska är ett övervärderat företag. Liksom för P/E 

antas även företag med låga PEG-tal vara undervärderade. 

Avkastning på eget (ROE) och sysselsatt (ROC) kapital  

Skanskas genomsnittliga avkastning på eget kapital uppgår till 20,1 % jämfört med 21,7 % för 

branschen i genomsnitt. ROE visar alltså att Skanska har något lägre avkastning på eget 

kapital jämfört med branschen som helhet. Vid en jämförelse mellan Skanska och branschen 

avseende avkastning på sysselsatt kapital framgår att Skanska har en något högre avkastning 

på sysselsatt kapital (21,8 %), jämfört med branschens genomsnittliga avkastning på 

sysselsatt kapital (21,6 %). Men skillnaderna är så pass markanta att samtliga företag i stort 

sett har lika stor avkastning på både eget kapital samt på sysselsatt kapital när en jämförelse 

görs med branschen i genomsnitt. 

Räntetäckningsgraden (ICR – Interest Coverage Ratio) 

Skanska har en genomsnittlig räntetäckningsgrad för de senaste 5 åren på 17,65. Vilket 

innebär att Skanskas rörelseresultat (EBIT) täcker företagets räntekostnader 17,65 gånger. I 

relativvärderingen framgår att Skanska tillsammans med JM har den klart högsta 

räntetäckningsgraden. Den genomsnittliga räntetäckningsgraden för branschen uppgick till 

10,92, vilket innebär att Skanska har en mycket bra räntetäckningsgrad jämfört med 

branschgenomsnittet. 

P/S-tal 

Skanskas genomsnittliga försäljning per aktie ger ett P/S-tal på 0,35 vilket innebär att de har 

en försäljning på 35 öre per aktie. Branschens genomsnittliga dito uppgår till 0,38 vilket visar 

att branschen i genomsnitt har en något högre försäljning per aktie jämfört med Skanska. 

Nuvarande P/S-tal för branschen uppgår till 0,26 medan Skanskas nuvarande P/S-tal uppgår 



32 
 

till 0,25. Detta visar att även branschens nuvarande försäljning per aktie överstiger Skanskas 

försäljning per aktie, detta dock marginellt. 

Soliditet 

Soliditet, som visar företagets långsiktiga betalningsförmåga eller andelen eget kapital i 

förhållande till företagets totala tillgångar. Den genomsnittliga soliditeten för byggbranschen 

för de senaste 5 åren uppgår till 26,9 medan den för Skanska uppgår till 25,6. Denna multipel 

visar att Skanska har en något lägre andel eget kapital i förhållande till totala tillgångar, 

jämfört med vad branschen har. Generellt sett brukar större företag ha en lägre andel eget 

kapital jämfört med vad yngre företag har. 

Sammanfattningsvis visar relativvärderingen att Skanska är undervärderat jämfört med dess 

historiska P/E-tal men övervärderat i förhållande mot branschens historiska och nuvarande 

P/E-tal. Samma resonemang gäller för PEG-talet. Både ROE och ROC visar att Skanska har 

ungefär samma avkastning på både eget kapital som på sysselsatt kapital jämfört med 

branschgenomsnittet. Vid en jämförelse av företagens räntetäckningsgrad framgår att 

Skanska har en betydligt bättre räntetäckningsgrad jämfört med branschgenomsnittet. Både 

P/S-talet och soliditeten visar att Skanska har något lägre värden för dessa multiplar jämfört 

med branschgenomsnittet. 

4.3 Skanskas syn på framtiden 

Skanskas VD Johan Karlström poängterar tydligt att år 2008 har varit ett bra år för Skanska 

som helhet samt att företaget står väl rustat inför framtiden. Företaget kunde antyda en 

svag avmattning på framförallt bostadsmarknaden i Norden redan under våren 2008. Han 

påpekar dock att de goda åren nu är över för den här gången och att Skanska och hela 

byggsektorn nu står inför ett år med betydligt lägre efterfrågan på deras tjänster. När 

efterfrågan på marknaden minskar leder det till att konkurrensen om projekten ökar. Detta 

leder i sin tur leder till att det företag som får utföra projekten får göra det till ett lägre pris 

jämfört med det pris som de normalt begär för projektet. När efterfrågan på den 

kommersiella marknaden minskar så leder det till minskade skatteintäkter vilket i sin tur 

leder till minskade offentliga investeringar. Trots allt negativt som väntas under 2009 lyfter 

ändå Johan Karlström fram positiva bilder för år 2009, t ex har både material- och 

markpriserna börjat sjunka i värde. Sjunkande material- och markpriser innebär att de blir 

billigare för företagen att fullgöra sina projekt. Positivt är också att Skanska är ett 

diversifierat företag som är verksamt på flera olika marknader, både geografiskt och 

verksamhetsmässigt. Han är också positivt inställd till alla de stimulanspaket som satts i bruk 

runt om i världen och hävdar att dessa kommer ge effekt i slutet på år 2009. 

Stimulanspaketen kommer förhoppningsvis att leda till både ökade offentliga investeringar 

samt till att stabilisera världens kreditmarknader. Det sistnämnda är oerhört viktigt för att 

Skanskas kunder ska ha möjlighet att finansiera sina projekt.68 
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Skanska ser alltså en framtid som präglas av kraftigt minskande efterfrågan på deras 

tjänster, men samtidigt har Skanska en av branschens starkaste balansräkningar och står väl 

rustade i nuvarande lågkonjunktur. Trots detta är det oundvikligt att undgå betydligt lägre 

vinster de närmaste två åren. 

4.4 Branschanalys 

Under våren har allt fler byggföretag fått erfara att det är betydligt svårare att erhålla 

banklån och detta påverkar även företagens kunder som måste uppfylla hårdare krav. I maj 

månad kom Sveriges Byggindustrier med en prognos för 2009 och 2010. De påpekade att 

byggbranschen hämmas av stramare kreditvillkor och en lägre efterfrågan på företagens 

tjänster. I prognosen för 2009 framgår att bygginvesteringarna väntas minska med 6 % och 

närmare 20 000 jobb väntas försvinna. Största minskningen spås drabba 

bostadsinvesteringar, som väntas minska med 24 % i år. Däremot spås 

anläggningsinvesteringarna öka med 10 %. Anledningen till att anläggningsinvesteringarna 

förväntas öka beror mycket på att kommunerna planerar för diverse olika 

renoveringsprojekt. Sveriges Byggindustrier förväntar sig en vändning av konjunkturen under 

hösten 2009, då konjunkturen väntas stabilisera sig tack vare alla de räddningspaket och 

räntesänkningar som genomförts under den senaste tiden. 

Tabell 4.4 – Sveriges Byggindustriers prognos för år 2009 och 201069 

 
Sveriges Byggindustriers prognos, maj 2009 

 

Bygginvesteringar 2009 2010 
Totalt  -6%  2%  
Bostäder  -24% -1% 
Lokaler  1% -1% 
Anläggningar  10% 8% 

 

4.5 Makroanalys 

Såväl världsekonomin som den svenska ekonomin försämrades kraftigt under 2008. Enligt 

Konjunkturinstitutet, som ett par gånger om året uppdaterar läget i den svenska ekonomin 

och prognostiserar den närmaste framtiden, kommer ekonomin att försämras ytterligare 

under 2009. Konjunkturinstitutet spår en negativ BNP-tillväxt på -3,9 % för 2009 men en 

ökning av BNP med 0,9 % under 2010. Vidare prognostiserar Konjunkturinstitutet att 

250 000 personer kommer att mista jobben fram till och med slutet av år 2010. 

Nedskärningarna väntas drabba industribranschen hårdast. BNP väntas alltså falla med 3,9 % 

trots den expansiva penning- och finanspolitik som genomförts under det senaste året. Detta 

beror självklart på den djupa globala konjunkturnedgången världen nu befinner sig i. 

Sysselsättningsgraden väntas vara på liknande nivåer som under 90-talskrisen i Sverige. 
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Riksbanken sänkte styrräntan till 0,25 % i april 2009, detta gjordes för att ytterligare försöka 

stimulera till nya investeringar samt på grund av att trycket på hög inflation fortsatt är lågt. 

Riksbanken förväntas låta reporäntan förbli låg även under 2010. Ytterligare 

stimulansåtgärder som Riksbanken väntas utfärda är att tillhandahålla likviditet för 

banksystemet. 

BNP-tillväxten för OECD-länderna väntas minska med 3,1 % under 2009 för att sedan vända 

uppåt med 0,7 % under 2010. På konjunkturinstitutets hemsida visas en sammanställning 

över OECD-ländernas BNP-utveckling sedan år 1980 och där framgår att BNP-tillväxten för 

OECD-länderna aldrig har varit lägre än den var under 2008. Detsamma gäller för den 

svenska reporäntan som nu befinner sig på mycket låga nivåer historiskt sett. 

Konjunkturinstitutet visar också statistik över den tioåriga svenska statsobligationsräntan vid 

slutet av varje år från 1980 till 2008. I tabellen nedan framgår att den 10-åriga 

statsobligationsräntan aldrig har varit på lägre nivåer, under den gällande perioden, än vad 

den var vid 2008 års utgång.70 

Figur 4.1 – Den svenska 10 års statsobligationsräntans utveckling sedan 1980 

 

 Diagrammet ovan visar alltså en klart negativ trend för den svenska 10-åriga 

statsobligationsräntan.  

Arbetslösheten väntas under år 2010 uppgå till 10,7 %, vilket är den högsta arbetslösheten 

sedan 1997 då arbetslösheten uppgick till 11,8 %. Andelen offentligt sparande i proportion 

till BNP väntas uppgå till -2,7 respektive -4,6 för 2009 respektive 2010. Det offentliga 

sparandet väntas bli det lägsta sedan 1995 då motsvarande siffra uppgick till -7,3. 
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Konjunkturinstitutet hävdar dock att det dröjer till år 2012 innan en tydlig återhämtning kan 

urskiljas på arbetsmarknaden. 

4.6 Känslighetsanalys 

Kassaflödesvärderingen är väldigt känslig för olika antaganden. T.ex. kan en ändring av 

diskonteringsräntan med en procentenhet leda till att företagets värde ändras med flera 

miljarder. Känslighetsanalysen är till för att visa hur värderingen påverkas då olika 

parametrar ändras. Om den riskfria räntan, rf, ökar till 5 % innebär det att både företagets 

kostnad för lånat kapital samt kostnaden för eget kapital ökar. Detta leder i sin tur till att 

WACC ökar till 8,63 %. Företagsvärdet beräknat med en diskonteringsränta på 8,63 % 

minskar till 63,3 mdr jämfört med 72,9 mdr vid en diskonteringsränta på 7,8 %. 

Om den riskfria räntan skulle öka med 0,9 procentenheter skulle det leda till att 

företagsvärdet minskade med 9,6 mdr för Skanska. Om WACC istället hade uppgått till 10 % 

skulle värdet på Skanska uppgå till 52,1 mdr, dvs. en riktkurs på 109 kr per aktie jämfört med 

nuvarande riktkurs på 158 kr per aktie. 

Om Skanskas tillväxt fortsätter ner även under år 2010, t.ex. en tillväxt för Skanska på -5 % 

för år 2010, kommer företagsvärdet istället att hamna på 68,7 mdr, dvs. en minskning på 4,2 

mdr. 

Ovanstående känslighetsanalys visar att en liten ändring av någon parameter kan få stor 

effekt på företagets slutliga värde enligt kassaflödesvärderingen. I samtliga fall ovan 

hamnade Skanskas riktkurs över deras nuvarande aktiekurs.   
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5. Slutsats 
Enligt kassaflödesvärderingen är Skanska idag ett undervärderat företag. Skanskas totala 

värde enligt kassaflödesvärderingen uppgår till 72,9 mdr, varav Skanskas värde på eget 

kapital uppgår till 67 mdr. Utslaget per aktie ger kassaflödesvärderingen ett värde för 

Skanskas eget kapital på 158 kr per aktie. Detta utgör alltså Skanskas långsiktiga riktkurs 

enligt kassaflödesvärdering. Riktkursen kan sedan jämföras med nuvarande aktiekurs på 

85,50 kr71, vilket tydligt visar att Skanska är ett klart undervärderat företag på börsen. En 

anledning till att Skanska är undervärderat är att värdet på företagets egna kapital har 

sjunkit drastiskt under det senaste året. Börsvärdet sjönk med 36,5 % under 2008. Trots att 

justeringar gjorts för förväntad tillväxt på grund av den nuvarande konjunkturnedgången, är 

Skanska ett klart undervärderat företag. Slutsatsen blir således att Skanska får en 

köprekommendation på lång sikt. Att företaget är undervärderat idag jämfört med sitt 

långsiktiga värde betyder inte att Skanska kommer nå sin riktkurs under det närmaste 

halvåret, utan att Skanska är en bra aktie att köpa på lång sikt. Detta visades även i 

känslighetsanalysen, då Skanska trots en ökning av både WACC med nästan 

2 procentenheter samt en minskning av tillväxten för år 2010 med 6,5 procentenheter, ändå 

är en undervärderad aktie. 

Utifrån relativvärderingen ges olika svar, sett till Skanskas historiska nyckeltal är Skanska idag 

en något undervärderad aktie. Eftersom det kan vara missvisande att jämföra ett företags 

historiska värden med dess nuvarande värden, på grund av förändringar i företagets 

fundamenta, så ges inte allt för stor vikt vid denna indikation. Om relativvärderingen 

analyseras utifrån ett branschgenomsnitt är Skanska idag övervärderat enligt P/E-talet både 

enligt historiska värden och nuvarande värden. Även PEG-talet visar att Skanska för tillfället 

är ett övervärderat företag jämfört med branschen, både historiskt sett och enligt nuvarande 

värden. Utifrån avkastning på eget- och sysselsatt kapital ligger Skanska på liknande nivåer 

som för resten av branschen, vilket indikerar att de har en liknande avkastning på både eget- 

och sysselsatt kapital. Däremot visar räntetäckningsgraden att Skanska har en betydligt 

bättre räntetäckningsgrad jämfört med branschen i genomsnitt, vilket är positivt eftersom 

de då har bättre förmåga att betala sina räntekostnader. Det är också positivt i den 

nuvarande konjunkturnedgången att ha en hög räntetäckningsgrad. Faktum är att Skanska 

har en av branschens starkaste balansräkningar och står väl rustat inför framtiden. Detta gör 

också att de lättare klarar av framtida investeringar och konjunkturnedgångar. Vid en 

jämförelse av både P/S-talet och soliditeten har Skanska något lägre värden jämfört med 

branschen i genomsnitt. 

Skillnaden mellan kassaflödesvärderingen och relativvärderingen är att relativvärderingen 

värderar företaget på kortare sikt medan kassaflödesvärderingen värderar Skanska med ett 

längre perspektiv. Detta gör det också möjligt att komma fram till två helt olika slutsatser, 

vilket även den här värderingen har gjort. Enligt relativvärderingen som gjordes på Skanska 
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framgår det att Skanska i dagsläget är övervärderat jämfört med sina konkurrenter. 

Rekommendationen på kort sikt enligt relativvärderingen blir således att sälja Skanska. Men 

trots att Skanska inte är en köpkandidat enligt relativvärderingen visar den på att Skanska 

har liknande avkastning och soliditet som de övriga företagen samt en betydligt bättre 

räntetäckningsgrad än branschgenomsnittet. Detta visar som ovan nämndes på att Skanska 

står väl rustade inför framtida konjunkturnedgångar samt även för framtida 

investeringsprojekt. 

Som makroanalysen ovan visade kommer även 2009 och 2010 att bli tuffa år för såväl den 

svenska ekonomin som för världsekonomin. Detta kommer att leda till två utmanande år för 

många företag, däribland Skanska med bland annat vikande efterfrågan på deras tjänster. 

Detta leder oavkortat till lägre tillväxt, FKFF, avkastning på både eget och sysselsatt kapital 

etc. Men trots den turbulenta tid vår värld nu går igenom blir den slutliga slutsatsen att 

Skanska är en köpvärd aktie på lång sikt, de huvudsakliga motiveringarna är att Skanska 

värderas betydligt högre enligt kassaflödesvärderingen jämfört med nuvarande börskurs, 

samt att världens börser föll kraftigt under föregående år på grund av den finansiella krisen 

och borde således återhämta sig. Ytterligare motiveringar till att Skanska får en 

köprekommendation är att de har en mycket stabil balansräkning med en nettokassa på 

9,2 miljarder kr. Skanska visar också upp ett stabilt pay-out ratio och stabila avkastningar på 

både eget- och totalt kapital. Detta utgör alltså skäl till varför Skanska får en 

köprekommendation på lång sikt med en riktkurs på 158 kr. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Beräkningar för Skanskas kapitalkostnad 

Tabell 7.1 – beräkning av bottom-up beta 

Företag Beta D E Market 
D/E 

Tax rate 

NCC 1,09 7180 6865 1,05 0,28 

PEAB 1,4 5897 6462 0,91 0,28 

JM 1,63 2164 3241 0,67 0,28 

Average 1,37 5080,33 5522,67 0,88 0,28 

      

Unlevered beta      

0,84      

Levered Beta      

1,07      

      

Skanska 1,07 5,9 15,1 0,39 0,31 

 

Tabell 7.2 – Skanskas kapitalkostnad 

CAPM 9,35%    

     
Rf           Rm-Rf     B   
4,10% 4,90% 1,07   
     
Rd 5,35%    
     

Rf Konkursrisk    1-Tc   
4,10% 1,25% 0,72   
     

WACC 7,80%    
     
Re               E Rd    D E+D 
9,35% 15,1 5,35% 5,9 21 
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7.2 Bilaga 2 – Skanskas värde enligt kassaflödesvärderingen 

Tabell 7.3 – Skanskas FKFF från år 2001 – 2008 

År EBIT*(1-
t) 

Just. 
EBIT 

Just EBIT * (1-
t) 

Inv. Desinv. Nettoinv. Avskr föränd. I 
WC 

FKFF 

2008 4086 930 2188,19 13177 9547 3630 1383 -1879 437,19 

2007 5406 1120 3060,30 9728 9613 115 1287 -4432 7377,30 

2006 4762 1280 2509,50 9119 8505 614 1147 -90 1985,50 

2005 5000 1687 2498,00 6936 10053 -3117 1073 -456 6071,00 

2004 3853 1870 1387,02 6629 9977 -3348 1232 -1519 6254,02 

 

Tabell 7.4 – Skanskas tillväxthastighet 

      

                 År ROC Utdelning EPS Återinv. 
grad 

Growth 

2008 18,3% 5,25 7,44 0,29 5,39% 
2007 25,0% 8,25 9,78 0,16 3,91% 
2006 22,5% 8,25 8,68 0,05 1,11% 
2005 23,3% 6,5 9,27 0,30 6,96% 

2004 19,9% 4 7,58 0,47 9,40% 

2003 17,1% 3 6,6 0,55 9,33% 

      

    Average 6,017% 
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Tabell 7.5 – Skanskas företagsvärde 

  FKFF PV 

 FKFF0 4425,00 4104,75 

 FKFF2009 3982,50 3426,90 

 FKFF2010 4042,24 3226,57 

 FKFF2011 4140,68 3065,94 

 FKFF2012 4241,52 2913,31 

 FKFF2013  4344,81 2768,28 

 FKFF2014 4450,62 2630,46 

 FKFF2015  4559,00 2499,51 

 FKFF2016  4670,03 2560,38 

 FKFF2017 4783,76 2432,92 

 FKFF2018 4900,26 2311,80 

  48540,41 31940,81 

    

Slutår  5019,59  

Slutvärde 93531,64 40931,95 

Företagets värde   72872,76 

 

 

7.3 Bilaga 3 – Beräkningar av nyckeltal 

Tabell 7.6 – Skanska nyckeltal 

           

År Aktiekurs EPS P/E 
tal 

Utdelning Payout 
ratio 

ROE Fund 
g 

PEG ROC EBIT 

2008 77,5 7,44 10,42 5,25 0,71 0,16 0,05 2,23 0,18 4086 

2007 122 9,78 12,47 8,25 0,84 0,21 0,03 3,78 0,25 5406 
2006 135 8,68 15,55 8,25 0,95 0,21 0,01 15,31 0,23 4762 
2005 121 9,27 13,05 6,5 0,70 0,22 0,07 1,95 0,23 5000 
2004 79,75 7,58 10,52 4 0,53 0,21 0,10 1,08 0,20 3853 
2003 63,5 6,6 9,62 3 0,45 0,20 0,11 0,90 0,17  

Senast 85,5 7,44 11,49    0,05 2,46   
Average 
5 

107,05 8,55 12,40 6,45 0,75 0,20 0,05 4,87 0,22 4621 
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Tabell 7.7 – Skanska nyckeltal fortsättning 

Räntekostnader ICR Utestående 
aktier 

MV 
Equity 

Sales P/S 
tal 

EK Summa 
T 

Soliditet 

212 19,27 423,1 32790,25 143674 0,23 19249 83478 0,23 
385 14,04 418,6 51069,2 138781 0,37 20724 78941 0,26 
244 19,52 418,6 56511 125 603 0,45 19337 71307 0,27 
210 23,81 418,6 50650,6 124 667 0,41 18587 71311 0,26 
332 11,61 418,6 33383,35 121 263 0,28 16066 62509 0,26 

          
   36175,05 143674 0,25    

276,6 17,65 419,5 44880,88 130797,6 0,35 18793 73509,2 0,26 
276,6 17,65 419,5 44880,88 130797,6 0,35 18793 73509,2 0,26 

 

Tabell 7.8 – Sammanställning nyckeltal 

 P/E tal PEG ROE ROC ICR P/S tal Soliditet 

Skanska 12,40 4,87 0,20 0,22 17,65 0,35 0,26 

NCC 9,13 -4,15 0,24 0,20 6,61 0,25 0,23 

JM 6,95 0,33 0,31 0,32 17,41 0,81 0,40 

Peab  10,11 1,30 0,24 0,18 5,54 0,30 0,23 

B & B 17,58 6,87 0,09 0,16 7,40 0,22 0,24 

Branschhistorisk 11,23 1,84 0,22 0,22 10,92 0,38 0,27 

Branschnuvarande 11,00 1,17    0,26  

 

 


