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Sammanfattning
Kapitalkostnaden för börsnoterade företag bedöms utifrån information från den 
finansiella marknaden. Små och onoterade företag saknar den nödvändiga finansiella 
marknadsinformationen för bestämning av kapitalkostnaden.

Eftersom det inte finns nödvändig finansiell information för en extern investerare så är 
det svårt att värdera ett onoterat företag med Capital Asset Pricing Model, som är baserad 
på finansiell marknadsinformation och endast mäter den systematiska risken. Den 
systematiska risken i en aktie bidrar till marknadsrisken i en aktieportfölj. Det är förväntat 
att denna metod inte kan användas när vi inte har tillräckligt med offentlig finansiell 
information. Den kräver historiska data som oftast inte är tillgänglig för små, medelstora 
och onoterade företag. Därför är det viktigt att hitta modeller som på ett rättvisst sätt kan 
avspegla kapitalkostnaden för dessa typer av företag. En sådan modell är AHP-modellen 
(Analytical Hierarchy Process) som har utvecklats av Cotner & Fletcher (2000). AHP-
modellen är oberoende av kapitalmarknadsinformation och därför kan anses som en 
alternativ värderingsmodell för små, medelstora och onoterade företag.

Syfte: Syftet är att ge en beskrivning, empiriskt testa och analysera AHP-modellen för att 
skatta kapitalkostnaden för onoterade bolag. 

Metod: Empirisk datainsamlig för den här undersökningen är utförd genom insamling av 
sekundärdata i form av artiklar och annan relevant litteratur.  

Slutsats: Det är svårt att tro att modellen kan ersätta CAPM och användas som alternativ 
modell för att estimera kapital kostnaden för både noterade och onoterade företag. 
Däremot kan modellen möjligtvis användas av onoterade bolags ledning som har ganska 
god insyn i företaget och därmed på ett subjektivt sätt kan estimera risknivåer och 
kapitalkostnad för företaget. En extern granskare har sämre förutsättningar för en sådan 
bedömning. 



Abstract
The cost of capital for traded companies is basically assessed on information from the 
financial market. Small and non-traded companies are lack of this necessary financial 
market information in order to determine an appropriate equity risk premium and to 
compute the cost of capital.
In the absence of financial information necessary for an external investor, it is difficult to 
evaluate a non-traded company with the Capital Asset Pricing model (CAPM), which is 
based on the financial market information. It measures only the systematic risk, which is 
the contribution of one share to the market risk of a portfolio. It is therefore important to 
find models that reflect the small and non-traded companies’ real business value and their 
unique characteristics. The shortcomings of current models, such as CAPM, have led to 
attempts to develop new alternative models that can make a proper measure for the 
unlisted companies’ cost of capital.  One such model is the AHP model (Analytical 
Hierarchy Process) developed by Cotner & Fletcher (2000). The AHP model is based on 
the fact that investors do not necessarily depended on financial market information in 
order to mature a capital cost for the unlisted companies. 

The AHP model is based on the idea that the owners of unlisted traded companies do not 
see their company as part of a well diversified portfolio. Therefore not only the systematic 
risk should be considered for an appropriate estimation of the risk premium in the capital 
cost. Capital cost should be based on total risk 

Purpose: To provide a comprehensive description, empirical testing and analysis of the 
AHP model to show how to estimate the cost of capital for untraded companies. 

Method: Data collection for this paper is based on secondary data which means data in 
the form of articles and other relevant literature.

Conclusion: It is difficult to believe that the AHP model can replace the CAPM and be 
used as an alternative model for the estimate cost of capital for both traded and non 
traded companies. However, the model might be used by non-traded company executives 
who have fairly good insight into the company and thus can estimate the risk levels and 
risk premium for the company in a reasonable manner. As a conclusion, it can be 
assumed that the AHP model is not an appropriate analytical tool to be used by banks 
and fund managers that have basically diversified investments.
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1. Inledning
I detta kapitel presenteras bakgrunden till den aktuella problematiken genom att behandla svårigheterna 
att värdera onoterade företag. Samtidigt förses läsaren en första inblick i det valda problemområdet.

1.1 Bakgrund till problematiken
Varje dag befinner vi människor oss i situationer där vi måste fatta beslut. Vi fattar beslut 
ibland med lite rationalitet och ibland med våra känslor. Beroende på vilket beslut vi fattar 
kommer det att medföra olika konsekvenser. I vardagslivets beslutfattande behöver man 
kanske inte riskera så mycket genom sitt beslut. Man kanske då inte behöver utföra en 
fullständig analys av risker och konsekvenser av besluten. Men inom 
värdepappersmarknaden är det inte lika lätt att fatta beslut om en investering.
Konsekvenserna kan bli mer omfattande. Varje investerare behöver då information om 
ekonomiska parametrar. Därför vill investerare inför varje investeringsbeslut bedöma risk 
och avkastning. Investeringsbesluten är beroende av investerarens riskaversion och 
avkastningen är associerad med risken. 

Damadoran (2002) beskriver risken som sannolikheten att vi kommer att få en avkastning 
på en investering som avviker från den avkastning vi förväntar oss att få.
Risk är den mest svårfångade variabeln inför en investering, eftersom risk inte alltid kan 
mätas. Risk uppstår alltså av variationen i kassaflöden. Ju större variation, desto större 
risk. Faktorer såsom finansiell struktur, konkurrenskraft, och kvaliteten på ledningen
skapar risk liksom den möjlig ömsesidig påverkan mellan dessa faktorer. Sådana faktorer 
måste särskilt skattas när det gäller värdering av ett onoterat företag. För noterade företag 
kan statistik på kapitalmarknaden utnyttjas för att få information. Capital Asset Pricing 
Model är en av de mest populära modellerna inom den finansiella marknaden. Där 
kvantifieras risken i betavärdet(β). Detta riskmått i CAPM uttrycker förhållandet mellan 
en tillgångs avkastningsvariation och variansen i marknadsportföljen och är ett mått på 
bidraget till den systematiska risken i en väldiversifierad portfölj. Modellen mäter 
avkastningskravet utifrån den riskfria räntan och en riskpremie, som utgörs av en med 
betavärdet justerad generell riskpremie för marknaden. Orsaken är att investeraren endast 
behöver få en avkastning som ger kompensation för investeringens bidrag till risken i en 
väldiversifierad investeringsportfölj.1 Investeraren behöver alltså inte kompenseras för 
den del av risken som är specifikt beroende av för företaget oberoende av händelser på 
marknaden.

Betavärdet i CAPM kan bedömas ur börsstatistik, där det finns stor mängd information 
om företagen och dess tidigare resultat. Därför kan CAPM endast appliceras på
börsnoterade företag. Således kan börsnoterade företag fastställa ett lämpligt 
avkastningskrav med hjälp av CAPM. När det gäller investeringar i ett onoterat företag, så 
har investerarna inte tillgång till börsinformation. Då Damadoran (2002) menar att det 
bör användas tre till fem års datainformation för att få ett pålitligt värde på 
betaskattningen, finns här en betydande svårighet i bestämningen av kapitalkostnaden. 
Enligt Damodaran(2002) är anledning att det saknas nödvändig information och det blir 
svårt att uppskatta riskmåtten, betavärdet.  

Damodaran(2002) menar också att ett annat problem är att det inte finns någon 
marknadspris på ett onoterat bolag att utgå ifrån. Han förklarar att de noterade företagen 
handlas på en börs och har ett börsvärde samt börsens indikationer kan bidra till att 
                                               
1  Capital Asset Pricing Model (CAPM) beskriver relationen mellan risk och avkastning och anger att den 
förväntade riskpremien motsvarar dess beta gånger marknadens riskpremie.



2

bedöma ett företagsvärde med hjälp av CAPM. Information om kapitalkostnaden, dvs. 
avkastningskravet på det sysselsatta kapitalet är nödvändig för att man i sin tur ska kunna 
värdera ett företag. Även om indikationerna inte återspeglar ett rättvist företagsvärde, kan 
en intresserad köpare ändå bedöma marknadsvärdet för en aktie. På så sätt kan en 
bedömning göras för vad hela företaget är värt, men den möjligheten finns inte för 
onoterade företag.

De onoterade företagen är oftast privat ägda där ägarna arbetar i företaget. Därmed ingår 
inte aktierna i en portfölj och ägarna måste beakta både marknadsrisk och 
företagsspecifikrisk. CAPM ger därför inte ett riktigt estimat för bedömning av 
kapitalkostnad och värdering av onoterade företag. CAPM mäter bara den systematiska 
risken och används när endast marknadsrisk som skall beaktas vid fastställandet av 
avkastningskrav för företag. I en väldiversifierad portfölj elimineras den företagsspecifika 
risken. Det behövs det alternativa värderingsmodeller för värdering av onoterade företag
när den företagsspecifika risken inte elimineras i ägarnas investeringar. AHP-modellen
(Analytical Hierarchy Process, Cotner & Fletcher 2000) kan vara en sådan alternativ 
modell, eftersom den har sin utgångspunkt i att ägare av onoterade företag inte ser sitt 
företag som en del av en väldiversifierad portfölj. Den totala risken utgör grund för 
riskpremien för kapitalkostnaden, som skall användas vid värdering av dessa företag. 

En investerare kan lättare och snabbare köpa och sälja aktier på börsen än att förvärva ett 
onoterat företag. Aktiehandel kan ske när som helst. Risken som en investerare tar på sig 
kommer att vara beroende på hur stor och väldiversifierad portföljen är. Ett onoterat 
bolag kan inte säljas lika snabbt och kapitalkostnaden för ett onoterat bolag blir då mer 
beroende av den totala risken och risken är följaktligen högre. Detta betyder att det utgår
en högre likviditetsrisk för onoterade företag.

David (1999) menar att eftersom småföretagen har begränsad tillgång till kapital. Medel 
som krävs för att korrigera eventuella misstag är därför inte är lika lättillgängliga som för 
större företag. De stora företagen kan genom diversifiering allokera kapital till många 
investeringar. En förlust för av en investering kan utjämnas med vinst för de andra.
Många små företag har ägare med odiversifierade portföljer, eftersom de kanske bara äger 
det företag de arbetar i, därför är det viktigt att bedöma en rimlig kapitalkostnad för 
onoterade företag som inte är helt diversifierade. David (1999) menar också att eftersom 
CAPM enbart mäter betavärden (den systematiska risken) ger den inte ett tillfredsställande 
estimat på företagets risk. David (1999) menar således att varje investerare kräver en 
fullständig riskanalys av sina investeringars förväntade avkastning. Ett underskattat eller 
överskattat kapitalkostnadspremium kan ha negativa konsekvenser som kan inverka på 
den slutliga investeringens beslutfattande och kapitalet kan förbrukas till fel ändamål. En 
underskattad kapitalkostnad för en investering kan leda till att kapitalet förbrukas till 
investeringar som visar sig ge lägre avkastning.

Det sker många köp och försäljningar av privatägda företag varje år, således har de 
onoterade företagen en stark roll i ett lands ekonomi. Eftersom avkastningskravet är ett 
viktigt underlag för en företagsvärdering är det viktigt att finna ett godtagbart sätt att 
komma fram till hur stort detta skall vara. Problemet är alltså hur denna kapitalkostnad 
för ett onoterat företag skall bedömas.
(Jonson et al. 2009) redovisar en studie som gjordes av Petersen, Plenborg & Schøler 
(2000) att investerare använder sig av tre metoder vid estimering av kapitalkostnad. Dessa 
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är ”pure play”-, ”accounting beta2”- och ”equity risk premium”-metoden. Enligt Petersen, 
Plenborg & Schøler (2000) är ”pure play” den mest använda metoden. Denna metod är 
baserad på att investerare försöker hitta ett noterat företag som opererar i samma bransch, 
samt att det har liknande struktur som det privata onoterade företaget. Investeraren och 
analytiker använder då marknadsbetavärde för det noterade företaget som ett 
approximativt värde för det onoterade företagets beta. (Jonson et al. 2009) menar att det 
kan vara svårt att hitta representativa noterade företag för att använda denna metod och 
detta är det största nackdelen av denna metod. Enligt denna studie av Petersen, Plenborg 
och Schøler (2000) fungerar inte heller ”accounting beta”- och ”equity risk premium”-
metoderna helt tillfredställande och att någon annan fungerande metod inte finns. Därför 
föreslås vidare forskning av alternativa modeller för estimering av kapitalkostnad för 
onoterade företag.

Problemet är huruvida ett onoterat företag skall kunna värderas när det inte finns 
tillgänglig information. AHP-modellen utgår från annan information än vad som används 
i CAPM. För att kunna skatta risken krävs inte information från börsen (Cotner & 
Fletcher 2000). Genom att använda sig av AHP-modellen, en multi-kriteriemodell, 
behöver inte en investerare nödvändigtvis förlita sig till börsens indikationer för att kunna 
bedöma en kapitalkostnad. Cotner & Fletcher (2000) menar att AHP modellen bör 
tillämpas ur en företagsägares perspektiv och bedöma risker utifrån subjektiva kriterier.

Det finns tidigare undersökningar som studerar möjligheterna att med AHP bedöma 
kapitalkostnad för onoterade företag. Engzell & Sundberg (2006) har tillämpat AHP-
modellen genom att använda sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder. De har 
tillämpat modellen på två börsnoterade företag och har intervjuat de verkställande 
direktörerna i företagen. I denna studie skall till skillnad mot Engzell & Sundbergs (2006) 
studie endast extern information om företaget användas. Detta görs för att kunna testa 
om en extern investerare kan använda sig av AHP-modellen utan att förlita sig på den 
kännedom om företaget som en ägare av ett litet företag har såsom Cortner & Fletcher
(2000) har förutsatt.

Studien kommer därför att fokusera på att granska förutsättningarna, testa AHP-modellen 
ur en extern investerares perspektiv och om det går att tillämpa praktiskt.
I den här studien kommer AHP modellen tillämpas på ett noterat företag, dels för att det
finns mycket information tillgänglig, dels för att det skall kunna gå att jämföra med 
CAPM. Meningen med den här undersökningen är alltså att granska förutsättningarna av 
AHP- modellen och om AHP- modellen kan användas av en extern investerare för att 
värdera ett företag.

                                               
2 Accounting betas innebär en estimering av marknadsrisk utifrån ett företagets redovisningsinformation. 
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1.2 Syfte
Syftet med uppsatsen är att granska förutsättningarna, empiriskt testa och analysera AHP-
modellen för att skatta kapitalkostnaden.

1.3 Frågeställningar
Arbetets fokus kommer att ligga på att besvara följande huvudfrågor:

a) Går AHP modellen att tillämpas i praktiken och kan denna användas av en extern 
investerare? 

b) Om AHP modellen inte går att tillämpa direkt, hur kan man vidareutveckla och 
förbättra modellen?  

c) Vad blir utfallet av en jämförelse av kapitalkostnad mellan AHP och CAPM med 
hänsyn till systematisk risk och total risk?
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2. Teoretiskreferensram
I detta kapitel presenteras teorier och modeller som ligger till grund för denna uppsats.
Kapitlet börjar med att definiera risk och avkastning, systematisk risk och icke sytematisk risk, vilket 
ger en kort inblick till det följande avsnittet om CAPM. Därefter presenteras Cotner & Fletchers 
(2000) AHP modell som har fokus på den här undersökningen.

2.1 Risk och avkastning
Enligt Damadoran (2002) är definition av risk inom finans mångtydig och bred. Han 
beskriver risken som sannolikheten att vi kommer att få en avkastning på en investering 
som skiljer sig från den avkastning vi förväntar oss att få. Risker innefattar inte bara de 
dåliga resultaten som är lägre än väntat, utan de som är bättre än väntat. Investerare kan 
sällan förutsäga avkastningen och tar därför självklart risker.

(Bodie et al., 2008) påstår att den faktiska eller realiserade avkastningen kommer nästan 
alltid att avvika från den förväntade avkastning som investerare förväntar sig i början av 
investerings perioden. Därför är det viktigt att bedöma en rimlig kapitalkostnad för att 
kunna bedöma ett riktigt företagsvärde. Alla investerare är intresserade av hur mycket risk 
de tar på sig på den kapital som skall investeras.

2.2 Icke sytematisk risk och diversifiering
Enligt (Brealey et al., 2004) kan företagsspecifik risk minskas till en betydligt lägre nivå 
genom diversifiering. Grunden bakom detta är att alla riskkällor är oberoende av varandra 
och en exponering för att minska risknivån på en av riskkällorna kan inte ha mycket 
påverkan på den totala risknivån. Investeringsstrategin leder till en mycket låg nivå när det 
gäller oberoende riskkällor, t ex genom att investera i olika fonder eller aktier. Detta är
grundtanken bakom diversifiering. Detta bruka kallas ”försäkringsprincip”, eftersom alla 
försäkringsbolag är beroende av riskreduktion genom diversifiering. Genom diversifiering 
elimineras den icke-systematiska risken och investerare betalar bara för den systematiska 
risken de utsätter sig för. Detta är grundidén bakom CAPM.

Damadoran (2002) kallar risken som kan elimineras genom diversifiering "unik risk”, 
företagetspecifik risk, icke-systematisk risk eller diversifierbar risk. Damadoran (2002)
menar att det finns två grundorsaker till varför diversifiering minskar risken till en låg nivå 
eller eliminerar den företagsspecifika risken. Den första är att varje investering i en 
väldiversifierad portfölj är bara en liten del av portföljen. Den andra är att ekonomiska 
förändringar som skulle påverka ökning eller minskning av värdet på investeringarna eller 
en liten grupp av investeringarna endast kommer att ha en liten effekt på din totala 
portfölj.

2.3 Sytematisk risk
Gemensamma makroekonomiska faktorer är källor till risk och alla företag är därför 
utsatta för risk. Inte ens en omfattande diversifiering kan eliminera den. 
Portföljens standardavvikelse faller när antalet investeringsobjekt ökar, men 
standardavvikelsen kan inte reduceras till noll. Den risk som kvarstår även efter 
omfattande diversifiering kallas marknadsrisk. Marknadsrisk är en risk som hela 
marknaden är utsatt för. Denna risk brukar också kallas för "systematisk risk" eller icke-
diversifierbar risk.



6

CAPM-modellen förutsätter att risken har två delar, företagsspecifik och marknadsrisk. 
Företagsspecifik risk omfattar all information som påverkar främst ett företag. När det 
gäller marknadsrisk så är nästan alla företag utsatta. Risken omfattar ett antal ekonomiska 
variabler, såsom bruttonationalinkomst, inflation och räntor. Denna risk beskrivs här 
nedan i den följande modellen. 

         R= E(R) +m + Ɛ
här är R den faktiska avkastningen, E (R) är den förväntade avkastningen, m är 

marknadens oförutsedda risker och Ɛ är företagsspecifika komponenter. Den faktiska 
avkastningen kan skilja sig från den förväntade avkastningen på grund av antingen 
marknadsrisk eller företagets särskilda åtgärder. Damodaran (2002)

Även om en investerare har diversifierat sin portfölj väl kommer dessa inte att kunna 
eliminera all risk, portföljen kommer fortfarande att vara utsatt till makro ekonomiska 
förändringar som påverkar de flesta aktier i marknaden. Följaktligen, dessa 
makroekonomiska risker bildar tillsammans marknadsrisken (systematiska risken) som i
CAPM mäts med betavärdet (Brealey, et al. 2004).

2.4 Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Teorier bakom CAPM bygger på en relation mellan risk och avkastning och den 
förväntade riskpremien motsvarar dess beta gånger marknadens riskpremie. Modellen 
spelar en viktig central roll i den moderna finansiella teorin.  

(Bodie et al., 2008) menar att CAPM-modellen ger oss förståelse för förhållandet mellan 
en riskfylld tillgång och dess förväntade avkastning. Detta samband ger oss två vitala 
funktioner. Den första är att det ger en insikt i avkastningen vid utvärdering av eventuella 
investeringar. Exempelvis kan en investerare vara intresserad av att veta om den 
förväntade avkastningen för en aktie är större eller mindre i förhållande till andra 
investeringar på kapitalmarknaden med samma risk. Den andra funktionen är att det gör 
ett kvalificerat antagande om den förväntade avkastningen på aktier som ännu inte är 
offentliga för handel på marknaden.

CAPM klarar inte helt empiriska test, men modellen används av investerare eftersom den 
är lätt att hantera och räcker för viktiga applikationer för investerare att fatta beslut.

Grundidéerna för Capital Asset Pricing Model (CAPM) lades fram först på 1952 av Harry 
Markowitz. Modellen utvecklades tolv år senare av Sharpe (1964), Lintner (1965) samt 
Mossin (1966) och har sedan dess använts mycket inom portföljteorin. 
CAPM definieras på följande sätt:
          re =rf +  (rm- rf),
där re är en den förväntade avkastningen som en investerare får för att kompensera för 
risken av att investera, rf är den riskfria räntan som bestäms utifrån långa 
statskuldsobligationer, där det inte finns någon konkursrisk och återinvestering. 
Damadoran (2002). I denna studie kommer 10-åriga statsobligationer att användas som rf

för beräkningar i analysdelen. rm är förväntad avkastning på marknadsportföljen, således 
är rm- rf marknadens riskpremie. Damadoran (2002a) menar att marknaden i Sverige är 
mogen och stabil och han anser att marknadsriskpremien i Sveriges är 5 %. 

Beta (β) är förhållandet mellan avkastningen på företaget och avkastningen på
Marknadsportföljen visar en investerings bidrag till den systematiska risken i en portfölj.
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Ju högre värde på beta desto större systematisk risk och därmed högre förväntad 
avkastning (Sharpe, 1991, och Brealey et al., 2004).

Marknadsriskpremien är den extra premie som en investerare kräver för att kompensera 
för den risk de tar på sig när de investerar i marknadsportföljen.

Teorin bakom CAPM är baserad på ett antal antaganden. Dessa antaganden är följande
(Sharpe 1991 och Markowitz 2005):

 Aktörerna utvärderar placeringar i termer av förväntad avkastning och
standardavvikelse, sett över en period.

 Aktörernas nyttofunktioner uppvisar ickemättnad och riskaversion.
 Alla tillgångar är möjliga att dela upp i oändligt många små delar, t ex blankning 

tillåts.
 Alla aktörer har möjlighet att låna och låna ut obegränsade belopp till den riskfria

räntan.
 Alla investerare är fullt diversifierade och innehar en portfölj bestående av alla 

handlade tillgångar.
 Skatter och transaktionskostnader påverkar inte investeringsbesluten.
 Alla aktörer har samma tidshorisont.
 Alla aktörer möter samma riskfria ränta.
 Informationen är kostnadsfri och åtkomlig för alla vid samma tidpunkt

Dessa antaganden har presenterats med avsikten att påpeka att CAPM också har brister 
även om modellen har stor spridning och användning inom finansiella marknaden.

2.5 Systematisk risk och total risk
Jag har presenterat två modeller för att få fram kapitalkostnaden för onoterade företag 
med hänsyn till systematisk och total risk. Det gäller att bedöma om investeraren har en
diversifierad investeringsportfölj eller inte. Om investeraren har det så bör en modell för 
avkastningskravet baseras på uppskattning av systematisk risk. Om investeraren inte har 
en diversifierad portfölj en modell som bygger på den totala risken användas för att 
bedöma lämpligt avkastningskrav.

Velez (2005) menar att vi måste inse att de flesta av de onoterade företagens investeringar 
inte ger en diversifiering. Vidare menar han att de metoder som omfattar total risk bygger 
på subjektiva bedömningar av risk. De metoder som bygger på analys av historiska data 
omfattar endast den systematiska risken.

Det måste definieras klart om de onoterade företagens riskfyllda investeringars kassaflöde 
är värderade utifrån ett avkastningskrav grundat på total risk eller enbart på systematisk 
risk. Det finns mycket som tyder på att onoterade företag (särskilt små 
företag) har ytterligare några orsaker till ökad risk som skall beaktas. Velez (2005) menar 
att de finansiella målen för små och onoterade företag måste omdefinieras med hänsyn till 
flera dimensioner: avkastning, risk, likviditet, diversifiering, överförbarhet, flexibilitet, 
kontroll och ansvar.
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Velez (2005, sid 11) förklarar i följande citat:

“there is need to comment on the nature of risk from the viewpoint of small enterprise owner-manager. 
Contrary to precepts of existing financial thought, there is good reason to believing both systematic and 
unsystematic risk are important to owner-manager of small enterprises. […] The principal sources of 
unsystematic or enterprise or specific risk, which appear to require attention, and which should be made 
explicit in the financial objective function of small and non traded enterprises.”

Velez (2005) anser sammanfattningsvis empiriska erfarenheter visar att
småföretagseffekterna spelar en stor roll för ett lands ekonomi. Orsakerna kan relateras 
till den begränsade tillgången på information om aktiers värde. Därför konfronteras
investerare i små och onoterade företag med större unik eller icke-systematiskt risk. 
Onoterade företag kan förväntas ge en högre avkastning än vad som kan estimeras med 
CAPM. 

Ralph (2005) menar att en av huvudfrågorna som är associerade med 
investeringsbedömning i företag är bedömning av kapitalkostnaden som definierar den 
avkastning som krävs för att kompensera riskfyllda investeringar.
Följaktligen kan en missbedömd kapitalkostnad leda till att de begränsade resurserna 
används till investeringar som kan ge för låg avkastning. Detta kan i sin tur resultera i 
missbedömningar av företagsvärdet. De felbedömda investeringarna kan också leda till 
extra kostnader och en potentiell förlust av konkurrenskraften. En riktig uppskattning av 
kapitalkostnaden är avgörande för att fatta de rätta investeringsbesluten.

Kostnaden för eget kapital kan bedömas med (Palliam 2005):

där k motsvarar kostnaden för eget kapital, D1 förväntad utdelning i period 1, P0 priset 
för tillgången i period noll och g utdelningens tillväxttakt.

Beta () definieras enligt Palliam (2005):

  
Beta () för onoterade företag kan inte observeras, eftersom den beräknas som 
kovariansen av en aktiens avkastning med marknaden (r, m) som är dividerat med 
variansen för marknadsportföljens avkastning (

m). 

Denna definition av beta används sedan i Capital Asset Pricing Model (CAPM):

E( Ri ) =Rf +  (Rm- Rf), där

E(Ri) är den förväntade avkastningen, Rf riskfri ränta och (Rm - Rf) marknadsportföljens 
riskpremie.

Trots CAPM:s stora och spridda användning har vissa forskare ändå ifrågasatt betavärden 
som den enda riskfaktor för att förklara den förväntade avkastningen på ett värdepapper. 
Palliam (2005) menar att betydelsen av beta som enda mått på risk borde minska.
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Han förespråkar en annan modell som kan förklara förhållande mellan risk och 
avkastning som är baserat på andra faktorer. Vidare menar Palliam att ägare och förvaltare 
av småföretag inte ser sina företag som en del av en diversifierad portfölj, utan mer som 
ett investeringsprojekt. Därför kan CAPM ha begränsad användning. Då icke-
systematiska riskfaktorer också är relevanta. Följaktligen är det rimligt att överväga den 
totala risken för att uppskatta en kapitalkostnad för onoterade företag.

2.6 AHP-modellen

2.6.1 Estimering av kapitalkostnad för onoterade företag
Cotner & Fletcher (2000) presenterar det som kallas ”Analytical Hierarchy Process” för 
att skatta kapitalkostnaden för onoterade företag. Utifrån ägarnas perspektiv menar 
Cotner & Fletcher (2000) att de onoterade företagen möter den totala risken, d.v.s. såväl 
direkt och indirekt som systematisk och icke sytematisk risk. För att kunna estimera den 
totala risken behövs en modell för avkastningskravet på eget kapital utifrån den totala 
risken. Cotner & Fletcher (2000) menar att hur än ägarna av onoterade företag upplever 
risken behöver de ändå ta hänsyn till såväl kvantitativa som kvalitativa faktorer för 
bedömning av total risk. 

AHP-modellen byggdes ursprungligen utifrån en modell som Saaty (1980) utvecklade 
under 70-talet. Modellen bygger på identifikation av faktorer som kan påverka företagets 
totala risk och att på ett systematiskt sätt utvärdera vad dessa faktorer har för påverkan på 
företagets risk. Cotner & Fletcher (2000) menar att AHP-modellen är ett praktiskt verktyg 
och ett alternativ till de olika traditionella metoderna för att uppskatta kapitalkostnadens 
riskpremie. AHP tar hänsyn till både objektiva och subjektiva kriterier som bör inkluderas 
i ett noterade företags totala risk.

Palliam (2005) visar att AHP- modellen bygger på ett val av ett antal alternativa risknivåer 
och att dessa relateras till ett antal kriterier dvs riskfaktorer. Därefter viktas dessa faktorer
i förhållande till varandra och ger ett resultat i form av en förväntad avkastning eller ett 
avkastningskrav för en investering.
Metoden består enligt Cotner & Fletcher (2000) av fem steg enligt figur 1

Figur 1. AHP-modellens teoretiska tillämpningsprocess Källa: Engzell& Sundberg (2006, S 19)                                                   
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2.6.2 Steg 1 – Val av risknivåer
Enligt Cotner & Fletcher (2000) är det första steget att definiera risknivån. Detta
steg bygger på att välja riskpremie i fem lämpliga steg med hänsyn till företagets storlek, 
omsättning och bransch. I tabell 1 nedan identifieras risknivån utifrån deskriptiva termer 
och tilldelas numeriska värden. Cotner & Fletcher (2000) förespråkar att kapitalkostnaden 
för onoterade företag bör ligga mellan 20 % till 30 % och marginalen för spridning av 
risknivåer bör vara ungefär 50 % plus/minus.  

Tabell 1. Nivå på riskpremie. Källa: Cotner & Fletcher (2000), sid 28.                                                                                       
                    
   Beskrivning av risk                                              Riskpremium  
   Väldigt låg    6%
   Låg    9%
   Medium 14%
   Hög 21%
   Väldigt hög 30%

Enligt Cotner & Fletcher (2000) skall medium motsvara företagets genomsnittliga risk 
medan väldigt hög ska motsvara en risk sammankopplad med det mest riskfyllda projektet 
för företaget som ägarna bedömer. Eftersom riskpremierna varierar mellan företagen och 
branscherna, exempelvis om det är handels- eller tillverkningsbolag, så bör det tas hänsyn 
till företagets strategi och kapitalomsättning. 

Cotner & Fletcher (2000) menar att risken för ett företag som är verksamma inom 
läkemedelsbranschen blir antagligen annorlunda än ett företag som säljer elektricitet, 
eftersom läkemedelsföretags forsknings- och utvecklingskostnader blir större.
AHP- modellens viktigaste styrka är att den går att tillämpa på alla företag i alla branscher. 
Modellen tar hänsyn till både operationella och strategiska faktorer som spelar en viktig 
roll för ett företags totala risk.
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2.6.3 Steg 2 – Bestämma riskfaktorer
I nästa steg skall riskfaktorer identifieras. Cotner & Fletcher (2000) har rekommenderat 
fem grupper av faktorer som var och en har underfaktorer. Val av skattning av 
riskpremier är grundad på utgångsvärdena i tabell 1. Dessa faktorer presenteras i tabell 2 
nedan.
Tabell 2. Riskfaktorer. Källa: Cotner & Fletcher (2000).
Omsättningsfaktorer
Omsättningsnivå
Omsättningsvarians
Omsättningstillväxttakt
Operationella faktorer
Andel fasta kostnader
Operationell hävstång                                                                                                                       
Finansiella faktorer
Räntetäckningsgrad
Skuldkapacitet
Sammansättning av skulden
Management
Förtroende förledning
Organisationserfarenhet
Kontroll
Strategiska faktorer
Leverantörer
Kunder
Nya aktörer
Konkurrens
Substitutprodukter                                                                                                                                                

Cotner & Fletcher (2000) menar att utifrån rörelseresultatets historiska data och beroende 
av variansen i intäkterna kan det bedömas hur stabilt ett företag har varit. På det sättet 
kan riskpremien för omsättningsfaktorn estimeras. Ju högre och stabilare ett företags 
intäkter är desto lägre bör risken upplevas. Enligt Cotner & Fletcher (2000) bör det när 
det gäller operationella faktorer tas hänsyn till om en större del av företagets totala 
kostnader består av fasta kostnader. Om så är fallet bör detta tolkas som en högre risk, 
eftersom en liten förändring av intäkterna leder till en relativt stor effekt på resultatet och 
på kassaflöde.

De finansiella riskerna påverkas dels av de fasta finansiella kostnaderna och dels av 
skuldsättningsgraden som vid förändring av försäljningen påverkar rörelseresultat och 
kassaflödet. Det är därför viktigt att beakta räntetäckningsgraden
((EBIT+ränteintäkter)/ränteutgifter), skuldkapacitet (outnyttjade skulder, förmåga att ta 
in externt kapital) och sammansättningen av skulderna (skuldernas löptider och rörliga 
räntor).
Cotner & Fletcher (2000) menar att en av AHP-modellens starkaste sida är att den tar 
hänsyn till alla interna och externa faktorer inom företaget, exempelvis ledarskap och 
ägarskap.
Denna punkt är viktig eftersom den relaterar till ledningens förmåga att skapa värde vilket 
delvis kan avgöras genom att se huruvida det finns en väl utvecklad strategisk plan samt 
om det är troligt att de anställda kommer att genomföra den. Ledningen i ett företag kan 
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spela en viktig roll för att kunna uppnå de uppsatta målen genom sina erfarenheter och 
strategier.

Denna punkt relaterar till företagets erfarenhet. Den tredje underpunkten är kontroll och 
ägarskap. Under denna punkt betraktas risker kopplade till minoritetsägande eller andra 
relevanta ägarandelar.
Den sistnämnda huvudgruppen av riskfaktorer är strategiska faktorer. Här läggs fokus på 
företagets konkurrenskraft och konkurrensfördel gentemot konkurrenter. Enligt Cotner 
& Fletcher (2000) det är viktigt att tänka på hur dessa faktorer påverkar det direkta 
kassaflödet. Sålunda bör man exempelvis se på företagets marknadsposition, som kan leda 
till en bättre lönsamhet över tiden.

2.6.4 Steg 3 – Relatera risknivåer till riskfaktorer
Det tredje steget är ”relatera risknivåer till riskfaktorer”. Detta steg går ut på att 
användaren av modellen bedömer tillståndet för varje faktor (kriterium) i modellen. Sedan 
relateras det till ett av alternativen. På det sättet väljs en lämplig riskpremienivå i 
förhållande till detta kriterium. Här kommer frågan om hur variansen för intäkterna skall 
kopplas till någon av de fem risknivåerna.

Salo & Hämäläinen (1997) menar att detta steg är en av modellens största svagheter 
eftersom det är ett mycket subjektivt antagande och olika personer kan uppfatta 
framställningen av kriterierna annorlunda och kan därmed bedöma dem fel numeriskt.  
Tanken är att hur man ska jämföra och relatera exempelvis riskfaktorerna objektivt till de 
valda risknivåerna. Det är inte lätt att göra sådana bedömningar. 

2.6.5 Steg 4 – Vikta riskfaktorerna mot varandra
Det fjärde steget i AHP-modellen är att vikta riskfaktorer mot varandra. Detta steg bygger 
på att skatta den relativa betydelsen av varje kriterium till den totala risken i 
organisationen. Beräkningen av dessa vikter sker via parvisa systematiska 
jämförelsetekniker där varje riskfaktor viktas mot varje annan riskfaktor som är 
integrerade med den analytiska hierarkiprocessen.
Detta steg bygger på att sätta ett numeriskt förhållande mellan de aktuella faktorerna. 
Exempelvis där en hög kvot (1:1) betyder att faktorerna är ungefär lika betydelsefulla 
medan en låg kvot (1:9) betyder att den ena är mer betydelsefull än den andra. Därmed 
bedöms först den relativa betydelsen av varje huvudkriterium. Sedan beräknas och 
bestäms en relativ betydelse (och vikt) för vart och ett av subkriterierna till det associerade 
huvudkriteriet. Sist multipliceras vikten av ett subkriterium av vikt för det associerade
huvudkriteriet. 
Resultatet är den relativa betydelsen av ett subkriterium till den totala risken i 
organisationen. Cotner & Fletcher (2000) menar att detta steg kräver också diskussion 
innan konsensus uppnås. De illustrerar detta enligt tabell 3.

Tabell 3. Viktberäkning för underfaktorernas riskfaktor Källa: Cotner & Fletcher (2000), sid 30.      
Underfaktorer Underfaktorns 

betydelse för 
Huvudfaktorn

Huvudfaktorns vikt 
i AHP

Underfaktorns 
vikt i AHP

Omsättningsvarians 70 % 20 % 07*02=14%
Omsättningstillväxttakt 30 % 20% 03*02=6%
                                                    
Engzell & Sundberg (2006) menar att det bör ifrågasättas hur konsekvent valen av 
relevans och vikter görs genom ömsesidig förståelse. Författarna menar att om man till 



13

exempel väljer att riskfaktor A är viktigare än riskfaktor B och att riskfaktor B är viktigare 
än C så måste A>C skall kunna tolkas på ett logiskt sätt, såsom inom matematiken. Det är 
lätt att upptäcka när man bara har tre faktorer. Om det finns fler faktorer eller om man 
upptäcker att man måste lägga till en faktor i efterhand kan det hända att A<C vilket 
logiskt inte bör vara möjligt. B kan inte vara större och mindre än A samtidigt.
Engzell & Sundberg (2006) menar att om antalet faktorer är fler än antalet vikter i den 
valda skalan, då ett alternativ läggs till i efterhand, så kan detta kasta om och påverka 
redan gjorda val. Således blir modellen och matrisen matematiskt inkonsekventa. Engzell 
& Sundberg föreslår att detta kan mätas genom ett ”konsekvensindex” som är baserade 
på egenvärden. Beräkningen av ett sådant kommer att visas senare.

2.6.6 Steg 5 – Beräkna genomsnittliga riskpremien
När numeriska värden för riskfaktorn som motsvarar den beskrivande termen valts ut 
multipliceras vikterna för de valda risknivåerna och summeras ihop. Resultatet blir ”The 
Weighted Average Risk Premium” för företaget. Slutligen adderas riskfria räntan till
riskpremien och kostnaden för kapitalet har erhållits.
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3. Metod
I första delen av detta kapitel presenteras det praktiska tillvägagångssättet och synen på AHP-modellens 
tillämpning. I den andra delen av kapitlet presenteras ett alternativ förslag till justering och ytterligare 
utveckling av AHP.

3.1 Sekundärdatainsamling
Metod valet visar hur man har gått tillväga för att undersöka den valda problematiken, hur 
man har samlat in data och vilka källor man har använt sig av i datainsamlingen. Den här 
undersökningen bygger på insamling av sekundärdata i form av artiklar och annan 
relevant litteratur. Jag började med denna undersökning genom att först söka information 
om vad som tidigare har skrivits inom ämnet. Därefter började jag huvudsakligen söka 
artiklar och material för undersökningen. Innan jag började med denna undersökning 
studerade jag djupare Palliam (2005) studien om ”Application of a multi-criteria model for 
determining risk premium” Jag gjorde det för att kunna ha en bättre uppfattning om 
applicering av AHP- modellen.

Sekundärdatainsamling för denna undersökning har huvudsakligen skett genom 
sökdatabaser vid Karlstads universitet, samt av kurslitteraturen. Internetsökning har också 
kopplat mig till data och artiklar vid Linköpings, Göteborgs och Lunds universitet. Den 
mest använda sökdatabasen vid Karlstads universitet var ”premier business source”. Det 
empiriska underlaget har jag samlat in från SKF hemsida. Därifrån har jag hämtat SKF:s 
finansiella data som underlag för bedömningar av risknivåer för olika riskfaktorer i AHP-
modellen.

Denna studie bygger på en kvantitativ forskningsmetodik. Utgångspunkten är Cotner & 
Fletchers (2000) artikel, där den testade modellen, AHP- modellen, beskrivs. Kvantitativ 
metod kräver ofta insamling av en mängd fakta för analys med statiska metoder, medan 
kvalitativ metod ofta innebär tolkningar av insamlad data eller observation genom 
deltagande (Kvale 1997).

Starrin & Svensson (1994) menar att första skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ har 
att göra med precision. Det innebär att data som ges en grov skattning är kvalitativ medan 
data som ges en precis skattning är kvantitativ. Andra skillnader handlar om subjektivitet 
och objektivitet. Kvalitativa data anses således vara data som handlar om rent subjektiva 
uppfattningar medan kvantitativa data är data som är objektiva och oberoende av 
subjektiva upplevelser.

Syftet med den här undersökningen är att granska förutsättningarna för att använda AHP-
modellen på extern information från företaget.
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3.2. Tillämpning av AHP – modellen
AHP- modellen kommer att appliceras på SKF som Cotner & Fletcher (2000) har 
redovisat. Det har tidigare nämndes att AHP- modellen är en sådan modell som bör 
anpassas för varje företag beroende företagens finansiellstruktur, bransch och 
ekonomiskställning.

Steg1
I steg ett för AHP – modellen kommer det först att bestämmas fem lämpliga 
risknivåer som är underlag för riskfaktorerna i steg 2 som det redovisades i teori 
kapitlet. Dessa riksnivåer har jag bedömt efter SKF företagens ekonomiska 
ställning genom att observera redovisningsdata med hänsyn till 
marknadsinformationen. Den lägsta risknivån är baserad på den riskfria räntan. 
Marginal spridning mellan risknivåer är ungefär 50 % plus/ minus som Cotner 
& Fletcher( 2000) har redovisad. Medelvärdet risknivån är beräknad på en extra 
riskpremie som en följd av finansiella krisen.

Steg 2
     I steg 2 efter val av risknivåerna i nästa steg bestäms risknivåerna för varje 

riskfaktor som är baserad på SKF:s finansiella redovisningsdata. Cotner & 
Fletcher(2000) redovisar ingen kvot eller beräkningssätt för bedömning av 
risknivåerna för riskfaktorer. Därför har det blivit väldigt svårt att bedöma 
risknivåerna. För val av riskfaktorer för SKF har jag observerat SKF:s 
finansielldata och marknadens finansiellinformation om SKF. 

Steg 3
I det tredje steget relateras SKF:s risknivåer till riskfaktorer. Med detta menas att 
bedöma tillståndet för varje faktor (kriterium) i modellen.

Steg 4
I fjärde steg efter relatering av risknivåer till riskfaktorer för SKF viktades 
riskfaktorer mot varandra. Under detta steg har det skattats relativa betydelsen 
av varje kriterium till den totala risken i organisationen genom beräkningen av 
parvisa systematiska jämförelsetekniker, där varje SKF:s riskfaktor viktas mot 
varannan riskfaktor som är integrerade med den analytiska hierarkiprocessen.

Steg 5
I det sista steget av AHP- modellen har jag beräknad ett genomsnittligt 
riskpremium genom att ta de numeriska värdena för SKF:s riskfaktor som 
motsvarar den beskrivande termen som har valts ut multiplicerad med vikterna 
för de valda risknivåerna och sedan summerats ihop. Därefter adderades riskfria 
räntan till riskpremien och kostnaden för kapitalet har beräknats.

     Figur 2: Tillämpning process av AHP-modellen

Med tanke på att de större företagen är mindre riskfyllda i förhållande till de små 
företagen, så kan SKF:s risknivåer i det sammanhanget uppfattas som höga och 
fundersamma för läsaren. Cotner & Fletcher (2000) redovisar ingen gångväg för att kunna 
bedöma risknivåerna och spridningen. Däremot menar författarna att man bör hålla sig 
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mellan 6-30 % och spridnings marginal mellan varje risknivå bör vara 50 procent plus/ 
minus.

Efter den här appliceringens process kastades AHP- modellen om och testades igen 
genom att eliminera vissa riskfaktorer i steg 2. Detta gjordes för att eliminera de 
riskfaktorer som är svåra att bedöma ur extern redovisningsdata. Denna process beskrivs 
tydligare i det näst kommande kapitlet (kapitel 3.2.1) under anpassning av AHP modellen.

3.2.1 Anpassning av AHP modellen
Det har tidigare nämnts att en stor del av AHP-modellen är baserad på företagens interna
information, som företagsledning med god insyn i företaget kan utgå ifrån i bedömningar 
av risk. Denna osystematiska risk kan inte bedömas utifrån redovisningsdata, så den 
elimineras för att modellen ska bli användbar i praktiken. Den kan då också ge
jämförelsemöjligheter med bedömningar utifrån CAPM, som inte heller utgår ifrån 
osytematisk risk. Först kommer AHP modellen att appliceras som Cotner & Fletcher 
(2000) redovisat i sin artikel(se sid, 12, Beslutskriterier (Riskfaktorer) utan att eliminera någon 
riskfaktor och därefter elimineras riskfaktorer (management, strategiska faktorer) som 
innehåller osystematisk risk för att kunna använda modellen ur en extern granskares 
perspektiv och ge jämförelser med CAPM. Följaktligen kan modellen användas som ett 
alternativt verktyg för att värdera både börsnoterade och icke-börsnoterade företag. 

3.2.2 Eliminering av riskgruppen
Följande riskfaktorer elimineras för att kunna jämföra AHP med CAPM utifrån sytematisk risk.
En av AHP-modellens fem riskfaktorer är ”management”. Denna faktors subkriterier, 
förtroende för ledningen, organisationens erfarenhet, kontroll, är baserade på intern information och 
utgör icke-systematiska riskfaktorer. Exempelvis, en investerare kan bedöma riskfaktorn 
för omsättningsfaktorer genom att analysera försäljningsdata, historiska variansen i 
försäljningen, försäljningskostnader eller genom att beräkna 
kapitalomsättningshastigheten och relatera det till en riskbedömning. Men för 
ledningsriskfaktorn finns det inga direkta observerbardata för att kunna analysera och 
relatera till något risk mått. Denna riskfaktor är väldigt viktigt för varje företags 
verksamhet. Varje företags investeringsbeslut fattas av ledningen och påverkar
verksamhetens existens, utveckling, konkurrenskraft vilket gör att företagets framtid är 
beroende ledningens strategiskbeslut och strategier. Denna faktor är mer specifik för 
företaget än för hela branschen. Eftersom dessa riskgrupper inte går att bedöma utifrån
extern redovisningsinformation, kommer denna riskgrupp att elimineras. Jag kommer 
även att eliminera Strategiska faktorer, vars subkriterier, leverantör, kunder, nya aktörer, 
konkurrens, substitutprodukter, inte går att få fram ur extern redovisning. Det är komplicerat 
att mäta dessa riskfaktorer utifrån ett externt perspektiv. Det är till exempel svårt och till 
och med omöjligt att mäta ett företags maktposition gentemot sina konkurrenter ur 
redovisningsdata.
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3.3 Val av företag
Jag har valt att applicera AHP modellen på företaget SKF för att jämföra resultatet från 
AHP- och CAPM-modellerna. SKF är börsnoterat. Företaget har existerat länge och det
är lättare att få tillgång till nödvändig information för att kunna bedöma kapitalkostnaden. 
AHP-modellen är tänkt att användas för bedömning av kapitalkostnaden för onoterade 
företag, men det är nödvändigt att utgå ifrån ett börsnoterat företag om modellen skall 
kunna testas med enbart extern redovisningsinformation och en alternativ 
bedömningsmodell, CAPM, som utgångspunkt.

3.4 Trovärdighetsdiskussion
Denna studie syftar till att visa hur AHP-modellen skall tillämpas och kommer inte att ge 
ett absolut svar på frågan om den är användbar som ett alternativ till CAPM för att ge en 
bedömning av kapitalkostnaden. Vidare så skall AHP användas för att bedöma 
resultatpåverkan av all risk, d.v.s. sådana riskfaktorer som är företagsunika (osystematisk 
risk) och mer generella för marknaden (systematisk risk). 

AHP-modellen bygger i hög grad på tillgång till ”inside information”. En kvalitativ
undersökning skulle möjligen kunna bidra till högre grad av objektiva och tillförlitliga 
bedömningar av riskfaktorer. Exempelvis skulle en intervju med SKF:s VD kunna bidra 
till sådan information, men studien har inte gett utrymme för en sådan och den viktiga 
frågan för denna studie var att ta reda på om modellens delar som beskriver systematisk 
risk kan användas för bedömningar. Därmed minskar behovet av en kvalitativ 
undersökning.

Om den beräknade kapitalkostnaden från AHP-modellen inte motsvarar den som kan 
beräknas med CAPM, så tyder det på att modellen inte är användbar. Skulle modellen inte 
vara användbar för börsnoterade, så är den givetvis inte användbar för onoterade företag. 
Om resultaten däremot visar att kapitalkostnaden och riskpremien från den testade AHP-
modellen stämmer överens med vad som erhålls med CAPM, så kan det finnas anledning
att tro på att modellen även kan appliceras på onoterade företag.
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4. Empiri och praktisk tillämnig av AHP
I följande kapitel presenteras företaget SKF och därefter kommer AHP modellen att tillämpas praktiskt 
på SKF. För att underlätta för läsaren att kunna följa modellens steg har det följts upplägget som 
redovisades under teori kapitlet. Ytterligare förklaring till vissa utberäkningar finns i Appendix.

4.1 Om SKF
SKF är en koncern som är världsledande som leverantör av produkter, kundanpassade 
lösningar och tjänster inom rullningslager, mekatronik, service och smörjsystem. 
Verksamheten är organiserad efter kundsegment och uppdelad i tre olika divisioner.
Industrial Division och Service Division ger service till industriella kunder samt den 
industriella eftermarknaden. Den tredje divisionen är Automotive division och den ger 
service till eftermarknadskunder inom fordonsindustrin. SKF har ungefär 2 miljoner 
kunder. SKF som grundades år 1907 i Göteborg är idag ett globalt företag med cirka 40 
000 anställda. Företaget finns representerat i över 150 länder och har tillverkning på mer 
än 80 platser i världen. Det finns 10 000 distributörer och återförsäljare som ger service 
till kunder runt om i hela världen. Visionen är att förse världen med SKF:s kunskap. 
Företagets affärsidé är att ”stärka SKF:s globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt 
genom att vara det företag man väljer som kund eller distributör, som anställd och som 
aktieägare.

Drivkrafterna för företaget är lönsamhet, kvalitet, innovation, snabbhet och hållbar 
utveckling. SKF:s grundvärderingar är ansvar och befogenheter, hög etik, öppenhet samt 
lagarbete (SKF 2009a).

SKF har samlat sin tekniska kunskap kompetens i fem plattformar och dessa är 
lager och lagerenheter, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Genom att 
kombinera kompetens från alla eller några plattformar utvecklar SKF kundanpassade 
lösningar för varje kundsegment. Dessa tillfredställer kundernas behov och bidrar 
samtidigt till att öka prestanda och minskande energianvändning. SKF bidrar således till 
att sänka de totala kostnaderna samtidigt som mervärde genereras.

Figur 3. SKF:s fem tekniska plattformar. Källa: Årsredovisning 2004, s:2 
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4.2 Praktiskt tillämnig av AHP – modellen på SKF
Enligt Cotner & Fletcher (2000) bör risknivåerna justeras utifrån företagets storlek, 
bransch och omsättning. De nedan följande risknivåerna är justerade enligt SKF:s ovan 
nämnda egenskaper och marknadspositionen.
Cotner & Fletcher (2000) menar att de onoterade företagen ofta har ett genomsnittligt 
avkastningskrav på 20 % till 30 % på grund av likviditets- och storlekspremie. Författarna 
förespråker att spridning av risknivåer bör vara ungefär 50 % plus/minus.  
För SKF den lägsta risknivåen antas vara 3.3 % som är baserade på riskfria räntan. 
Företag är ett globalt börsnoterade och därför antas den högsta riskpremien vara 17.5 %
för de mest riskfyllda aktiviteterna Riskpremie delas upp i fem diskreta risknivåer och 
enligt tabell 4 nedan.

Tabell 4. Nivå på riskpremie för SKF
                                       
   Beskrivning av risk                                                  Riskpremie (%)
   Väldigt låg 3.3%
   Låg 5 %
   Medium 7.5 %
   Hög 11.5 %
   Väldigt hög 17.5%

Enligt Cotner & Fletcher skall risker bedömas enligt utifrån omsättningsfaktorn,
operationella faktorer, finansiella faktorer, management och strategiska faktorer.

Omsättningsfaktorn
Det första beslutet i AHP modellen gäller omsättningsfaktorn och den är i sin tur 
uppdelad i tre faktorer. Utifrån figur 2 nedan kan man se att SKF har haft ett
rörelseresultat som har ökat stabilt de senaste fem åren.
Under år 2009 Q1 hade SKF ett rörelseresultat med (768 MSEK) och 2008 Q1 hade ett 
rörelseresultat (2040MSEK) vilket betyder en rejäl minskning med 62.4%. Denna 
minskning är nog associerat med finansiella krisen. Detta eftersom SKF är ett stort och 
globalt verksam företag, ”business diversified” d.v.s. verksam i olika divisioner. Utifrån 
portföljteorin så vet vi att en möjlig förlust av ena division kan utjämnas med vinsten av 
den andra divisionen därför estimerar jag en låg riskpremie med (5 %) för 
omsättningsnivån.

SKF anger att efterfrågan på produkter och tjänster förväntas att bli betydligt lägre för alla 
divisioner och inom alla de geografiska områdena under det andra kvartalet 2009 jämfört 
med samma period föregående år. Under kvartal 1 år 2009 har försäljningen sjunkit med 
4,8% jämfört med av samma tidpunkt föregående år, dvs 14 894 MSEK jämfört med 
15 596 MSEK. (SKF 2009b). Även om SKF inte har haft så stor årlig varians på
omsättningen i förhållande till omsättningsnivån de senaste fem åren antar jag ändå att det
som en följd av den finansiella krisen kan bli en större varians i försäljningen för 2009. 
Därför väljs en hög riskpremie på 11,5 %. Däremot väljer jag att sätta medelstor
riskpremie på 7,5 % för omsättningens tillväxttakt. Denna medelstora risknivå för SKF är 
beräknad på en extra riskpremie utöver det medelvärdet som är 5,6 med ett betavärde 
1,12. Denna extra riskpremie adderades med hänsyn till finansiella krisen. 
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Operationella faktorer
SKF är ett tillverkningsföretag som är globalt verksamt i olika divisioner. En liten 
marginalförändring av efterfrågan kan leda till stora kostnader per producerad enhet
eftersom företaget har stora fasta kostnader. För alla tillverkningsföretag kan stora 
minskningar av försäljningsvolymen leda till allvarliga konsekvenser. Ifall företaget inte 
kan samordna försäljningen med tillverkning kommer företaget stå inför stora fasta 
kostnader såsom tillverkningsmaskinskostnader och arbetskraftskostnader. 
Jag antar att SKF:s  försäljningsvolym kommer att minskas rejält som en följd av 
finansiella krisen vilken det även är väldigt svårt att förse effekter och konsekvenser av 
den krisen. Det eftersom SKF anger att den årliga kostnaden för inköp av råmaterial och 
komponenter är ungefär 18 000 Mkr och en ökning av kostnaden för råmaterial och 
komponenter med 1 % en minskning av vinsten före skatt med 176 Mkr (SKF2009c). 
Därför här väljer jag en hög riskpremie, 17.5 %, för denna faktor.

    Figur 4. Rörelsemarginal (SKF 2009d)

    Figur 5. Resultaträkning (SKF 2009d)

Finansiella faktorer
SKF under finansiell data redovisar följande nyckel data som är underlagen för 
bestämning av riskfaktorer för finansiella faktorer.

Tabell 5. Nyckeltal av SKF
% 2005 2006 2007 2008
Avkastning på totalt kapital* 14,5 16,8 17,1 16,2
Avkastning på sysselsatt kapital* 21,8 24,7 25,4 24,2
Avkastning på eget capital* 20,7 23,6 25,5 26,3
Rörelsemarginal 10,8 12,6 12,9 12,2
Kapitalomsättning* 1,28 1,27 1,25 1,26
Andel eget riskbärande kapital* 47,9 45,1 42,5 39,0
Soliditet* 45,2 42,4 39,6 36,6
Skuldsättningsgrad* 33,2 39,1 40,1 47,2
Källa: SKF(2008) finansiell data, SKF Nyckeltal 2008
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Eftersom företaget under en längre tid har haft årliga positiva och ökande resultat, har 
SKF även haft positiv en räntetäckningsgrad, en soliditet på 36,6% 2008 och 
skuldsättningsgrad samma år på 47,2%. Här sätts en riskpremie utifrån en väldigt låg risk,
3.3 %. Företaget har följaktligen lätt att låna mer kapital. Kassaflödet har varit positivt de 
närmaste fem åren och motiverar en låg risk, 5 %. Närmare 33 % av företagets tillgångar 
är finansierade med skulder. Under år 2008 var företagets skulder 18 549 MSEK och
tillgångarna 56 100 MSEK. Det betyder att företaget är delvis beroende av främmande 
kapital. Skuldsättningsgraden har ökat de senaste fem åren. Skuldsättningsgrad är ett mått 
på hur mycket skulder ett företag har i förhållande till eget kapital. Skuldsättningsgrad är 
förknippat med risk. En hög skuldsättningsgrad innebär en högre risk och en låg 
skuldsättningsgrad innebär en lägre risk. Skuldsättningsgrad beräknas som skulder 
dividerat med eget kapital. Därför sätts en medelriskpremie på 7,5 %.

Management
Inverkan av management skall senare elimineras så som beskrevs i metodavsnittet. SKF
har bra förtroende för ledningen med tanke på att företaget har haft positivt 
rörelseresultat under längre tid och år 2008 var ett starkt år. Efterfrågan sjönk som en 
följd av den globala konjunkturnedgången och finansiella krisen. På grund av detta har 
ledningen satt in nödvändiga åtgärder. SKF:s VD Tom Jones, anger att den omfattande 
nedgången i efterfrågan vid slutet av 2008 nödvändiggjorde ytterligare åtgärder för att
anpassa tillverkning och kostnadsstrukturen. VD: n anger också att i fjärde kvartalet 
aviserade ledningen åtgärder för att minska tillverkningen i ett antal länder, vilket innebar 
att runt 2 500 korttids- och heltidsanställda medarbetare kommer att få lämna SKF, 
medan runt 2 400 arbetade korttidsvecka i början av 2009. och han tillför att flera åtgärder 
kan bli nödvändiga under 2009 beroende på hur efterfrågesituationen
utvecklas. Därför väljer jag en väldigt låg risk, nämligen 3.3 %, för managementfaktorn
(SKF 2009e). SKF ledningens aviseringar och åtgärder för finansiella krisen bevisar att 
SKF:s ledning har stor erfarenhet av organisatoriska frågor och dessa ges en väldigt låg 
riskpremie, 3.3 %. 

SKF har 65 118 aktieägare. Därför värderas risken för ägarkontroll med en låg riskpremie, 
3.3 %. SKF yttrar i sin årsredovisning 2008: ”Det finns inga bestämmelser i svensk lag 
eller i bolagsordningen som begränsar överlåtbarheten av SKF-aktier. Såvitt SKF känner 
till finns det inga avtal mellan aktieägare som begränsar rätten att överlåta SKF-aktier (t ex
hembudsförbehåll eller förköpsförbehåll). Det finns inga begränsningar om hur många 
röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma". 

Strategiska faktorer
De strategiska faktorerna skall senare elimineras enligt beskrivningen i metodavsnittet. 
SKF är ett globalt företag som är världsledande i sin bransch. SKF har ungefär 2 miljoner 
kunder. SKF är idag ett globalt företag och finns representerat i över 150 länder och har 
tillverkning på mer än 80 platser i världen. Det finns 10 000 distributörer och 
återförsäljare som ger service till kunder runt om i hela världen. Därför behöver företaget
inte satsa mycket på marknadsföring. Eftersom SKF tillverkar olika komponenter och har 
många leverantörer och det är lätt att komma åt materialet. Här blir risken väldigt låg, 
nämligen 3.3 %.
Företaget är globalt och köparna är många och fragmenterade, dock ändras preferenserna 
kraftigt just nu som en följd av den finansiella oron. Riskpremien hamnar ändå på en 
medelnivå, 7,5 %. Marknaden är global och full av nya, gamla och starka aktörer samt 
substitutprodukter. Riskpremien för dessa tre, d.v.s. nya aktörer, konkurrens och substitut blir 
7,5 %.
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4.2.1 Verklighetstest av AHP modellen
Bestämma riskpremie
Cotner & Fletcher (2000) menar att när det gäller bestämning av kapitalkostnad för ett 
företag så bör frågan ställas till företags VD:n om hur riskfyllt företaget är. Detta är inte 
en objektiv utgångspunkt och stöds inte av finansteorin. Antaganden om riskpremien 
visades i tabell 4.

Efter bedömning av risknivåer för varje riskfaktor hos SKF är nästa steg att föra in dessa 
risknivåer i de faktorer som Cortner & Fletcher (2000) har beskrivit. Detta redovisas i 
tabell 6.

Tabell 6. Riskfaktorer (%)
Omsättningsfaktorer
Omsättningsnivå 5
Omsättningsvarians 11,5
Omsättningstillväxttakt 7,5                                                                        
Operationella faktorer
Andel fasta kostnader 17.5
Operationell hävstång 17.5                                                                                                                         
Finansiella faktorer
Räntetäckningsgrad 3.3
Skuldkapacitet 5
Sammansättning av skulden 7.5
Management
Förtroende förledning 3.3
Organisationserfarenhet 3.3
Kontroll 3.3
Strategiska faktorer
Leverantörer 3.3
Kunder 7,5
Nya aktörer 7,5
Konkurrens 7,5
Substitut produkter 7,5

Dessa riskfaktorer har ett oviktat genomsnitt av 7.4 %. Dessa skall sedan ge vikter för ett 
nytt medelvärde.
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Viktning av riskfaktorer
I tabell 7 nedan visas SKF:s riskfaktorer viktade mot varandra. 

Tabell 7. Parvisa jämförelser av SKF:s  riskfaktorer
Omsätt. Operat. Finansiellt Management Strategiskt Summa Vikt

Omsättningsfakt 1 0,33 1 7,00 3,00 12,33 23,6%
Operationella f 3 1 5 9 5 23 44,0%
Finansiella fakt 1 0,2 1 5 3 10,33 19,8%
Management 0,14 0,11 0,2 1 0,33 1,79 3,4%
Strategiska fakt 0,33 0,2 0,33 3 1 4,87 9,3%
Summa 52,32 100,0%

Parvis jämförelse av riskfaktorerna är gjorda utifrån riskfaktorerna i tabell 6. Där är
exempelvis risknivån för operationella faktorer 17.5 % medan den för management är 
3.3%. Det betyder att operationella faktorer är den mest viktiga faktorn för SKF i en 
parvis jämförelse såsom Cortner & Fletcher (2000) har redovisat. Logik är det som 
andvändes i ovan presenterade matris för parvisa jämförelser. Operationella faktorer står 
för 44 % av företagets totala risk. Eftersom företaget är ett tillverkningsföretag kan en 
liten förändring av efterfrågan ha stor inverkan på företagets omsättning och dess 
tillverkningskostnader. Vikterna är beräknade genom att varje faktors summa delas med 
den totala summan av faktorerna. Exempelvis, där summan av omsättningsfaktorn är 
12,33 % delas med den totala summan som är 52,32 blir resultatet att vikten för
omsättningsfaktorn är 23,6%.

Subkriteriefaktorerna har viktats i tabell 8 enligt beskrivningen i teorikapitlet.

Tabell 8- Viktning av SK:s subkriterium faktorer
Subkriterium                                      Subvikt                Huvudvikt                  Totalvikt
Omsättningsnivå 20%                   23,6 4,72
Omsättningsvarians 50%                           23,6 11,8 
Omsättningstillväxttakt                            30%                          23,6 7,08                        
Andel fasta kostnader 50%                            44 22
Operationell hävstång 50%                           44 22                                                                      
Räntetäckningsgrad 20%                           19,8 3,96 
Skuldkapacitet                                         30%                          19,8 5,94
Sammansättning av skulden 50%                          19,8 9,9
Förtroende förledning                              40%                            3,4 1,36
Organisationserfarenhet 30%                             3,4 1,02
Kontroll                                                    30%                            3,4 1,02
Leverantörer                                             10%                            9,3 0,93
Kunder        15%                             9,3 1,395
Nya aktörer                       25%               9,3 2,325
Konkurrens                          25%               9,3 2,325
Substitut produkter                25%               9,3 2,325
Summa                                                                                       156 100,1           

Bedömning av subvikterna är subjektiva och har antagits efter hur viktigt varje subkriterium 
är gentemot huvudkriteriet. Så har exempelvis omsättningsvariansen som är den mest viktiga 
underfaktorn i omsättningsfaktorn satts till 50 %. Omsättningstillväxttakt har viktats med 30
% och omsättningsnivån med 20 %. Summan för varje huvudkriterium skall bli 100 %. Dessa 
antagna värden för varje subkriterium är korrelerade med risknivån av varje riskfaktorn i 
tabell 6.
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4.2.2 Normalisering av de viktade matriserna
Efter att huvudriskfaktorerna har viktats mot varandra är nästa steg att normalisera 
matrisen för att kunna bedöma inkonsekvensindex av matrisen. 

Palliam (2005) förklarar normalisering av de viktade faktorernas matriser på följandesätt:

När alla jämförande bedömningar har formulerats och matriser sammanställts med de 
motsvarande numeriska värdena är nästa steg att skapa en hierarkisk sammansättning.
Palliam (2005) nämner att den bästa lösningen är att rangordna alternativen som ges av 
värden i normaliserade matriser och beräkna den högsta egenvektor och därefter beräkna 
inkonsekvensindexet. Genom att beräkna en inkonsekvens index så får beslutsfattaren om 
investeraren har varit konsekvent en hierarkisk rangordning av riskfaktorer.  Palliam 
(2005) menar att den främsta orsaken till inkonsekvensen i matrisen beror på 
beslutsfattaren bristande transitivitet i preferenserna för riskfaktorerna eftersom 
beslutsfattarens gjorda val för riskfaktorer är inte sammanhängande. 
För att kunna veta om investeraren har varit konsekvent i sin bedömning av den
hierarkiska rangordningen av riskfaktorerna i parvisa jämförelser matris, är det möjligt att 
beräkna ett index som heter "Konsekvens index". Han menar att fördelen med den här 
hierarkiska rangordningen är absolut beroende av de överensstämmelsebedömningar som 
är formulerade i de sammankopplade jämförelserna i matrisen. Inkonsekvensindex visar 
övergången av de bedömningar som görs från en situation i perfekt samstämmighet. För 
att uppnå detta måste man först normalisera matrisen. Metoden bygger alltså på 
bestämning av egenvärden. 

Där λmax är det högsta egenvärdet i kolumnen och n är antal kolumner i matrisen. 
Palliam (2005) menar att om II överstiger 0,1 så bör beslutsfattaren ompröva sina beslut 
eftersom detta är ett tecken på en hög grad av inkonsekvens. Han menar dessutom att 
indexet beror på matrisens storlek. För exempelvis en 3x3 matris bör värdet understiga 
0,05 och för en 4x4 matris bör värdet understiga 0,08. Generellt bör värdet aldrig 
överstiga 0,159 men Om II är lika med noll så har beslutsfattaren varit helt konsekvent, 
vilket eftersträvas. Detta görs i tabell 9.

Tabell 9. Normalisering av den viktade matrisen                                                                 
Omsätt
.

Opera
t

Finansiell
t

Manageme
nt

Strategisk
t

Mede
l

Egenvektor
n

Omsättningsfa
kt

0,183 0,168 0,133 0,930 0,243 0,331 0.3383            

Operationella 
fakt.

0,548 0,508 0,664 0,360 0,406 0,497 0.8788             

Finansiella 
fakt.

0,183 0,168 0,133 0,200 0,243 0,185 0.2890             

Management 0,026 0,040 0,027 0,035 0.0701             

Strategiska fakt 0,060 0,102 0,056 0,027 0,081 0,137 0.1572            
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Som det framgår av normalisering av den viktade matrisen blev det beräknade 
inkonsekvensfaktorindexet -0,2113. Eftersom Palliam (2005) redovisar att om 
inkonsekvensfaktorindexvärdet är lika med noll så har beslutsfattaren varit helt 
konsekvent, vilket eftersträvas. Den högsta egenvektor för operationella blev 0,8788 och i 
tabell 7 blev den högsta viktfaktorn med 44 % för den operationella faktorn vilket också 
bekräftar att jag har varit konsekvent i min rangordning av val risknivåer och i parvisa 
jämförelse av riskfaktorer eftersom - 0,2113 understiger 0. Beräkningarna av egenvektor 
och egenvärden redovisas i Appendix 1. Efter denna beräkning är nästa steg att beräkna 
den genomsnittliga riskpremien i tabell 10. Då multipliceras riskpremierna med vikterna 
och summan av resultaten motsvarar den riskjusterade riskpremien för företaget. Därefter
adderas den riskfria räntan och resultatet blir den uppskattade kostnaden för eget kapital.

Tabell 10. Beräkning av SKF:s genomsnittliga riskpremie
                                                                   Risk. (% )        Vikt(%)                      Viktad risk(%)
Omsättningsnivå 5 4,72 0,24 
Omsättningsvarians 11,5 11,8 1,36
Omsättningstillväxttakt 7,5 7,08 0,53                                                                              
Andel   fasta kostnader 17,5 22 3,85
Operationell hävstång 17,5 22 3,85                                                  
Räntetäckningsgrad 3,3 3,96 0,13
Skuldkapacitet 5 0,94 0,05
Sammansättning av skulden 7,5 9,9 0,74
Förtroende förledning 3,3 1,36 0,04
Organisationserfarenhet 3,3 1,02 0,03
Kontroll 3,3 1,02 0,03
Leverantörer 3,3 0,93 0,03
Kunder 7,5 1,395 0,01
Nya aktörer 7,5 2,325 0,17
Konkurrens 7,5 2,325 0,17
Substitutprodukter 7,5 2,325 0,17
Summa 100 11,5            

                                       
Enligt tabell 10 är genomsnittlig riskpremie 11.5 %. Med en riskfria ränta på 3.3 (Avanza 
2009a) blir den riskjusterade räntan 14.8 %. Detta värde avviker från SKF:s egna redovisade 
värden. I det följande diagrammet redovisas SKF:s förväntade avkastning på det egna
kapitalet för de senaste fem åren.

Figur 6. SKF:s avkastning på eget kapital
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Som det framgår av figur 6 har SKF haft en avkastning på eget kapital på 26 % under år 
2008. vilket är ett högt värde. Detta värde avviker från den riskjusterade räntan som 
beräknades med AHP-modellen. Det är möjligt att SKF redovisade avkastning på eget 
kapital beräknad på bokvärdet av företaget och en värdering med marknadsvärdet skulle 
vara betydlig lägre. Då blir givetvis kvoten (resultat/kapital) mycket högre jämfört med 
om en marknadsvärdering av kapitalet hade gjorts. Detta kan vara en möjlig förklaring till 
stora avvikande mellan värden med AHP-modellen och SKF:s egna redovisade 
avkastning.
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5. Analys och resultat över justerade AHP -modellen
I följande kapitel analyseras och jämförs resultaten av den testade modellen. I första delen testas AHP-
modellen efter justeringar som redovisades i metod kapitlet. Därefter jämförs detta med resultatet före 
justeringar av modellen. I andra delen av kapitlet jämförs resultatet av den justerade AHP-modellen med 
CAPM.  Kapitlet avslutas med ett förslag till ytterligare utvecklig och användning av modellen.

5.1 Empiriskt test av den justerade AHP-modellen
Efter justeringar enligt kapitel 3.2 erhålls resultaten enligt tabell 11. De riskfaktorer som 
innehåller icke sytematisk risk och som inte har varit möjliga att få fram utifrån extern 
redovisningsinformation har eliminerats. För att kunna se om AHP-modellen kan 
användas som en alternativ värderingsmodell är det logiskt att jämföra med CAPM utan 
att osystematiska riskfaktorer tas med. 

Tabell 11. Riskfaktorer
Omsättningsfaktorer
Omsättningsnivå 5
Omsättningsvarians 11,5
Omsättningstillväxttakt 7,5                                                                        
Operationella faktorer
Andel  fasta kostnader 17,5
Operationell hävstång 17,5                                                                                                                         
Finansiella faktorer
Räntetäckningsgrad 3,3
Skuldkapacitet 5
Sammansättning av skulden 7,5

Nästa steg är att vikta varje subkriterium med huvudviktarna. Detta görs i tabell 12.

Tabell 12. Viktning av SKF:s subkriteriefaktorer
Subkriterium                                      Subvikt                Huvudvikt                  Totalvikt
Omsättningsnivå                                   20%                           23,6 4,72
Omsättningsvarians                              50%                           23,6 11,8 
Omsättningstillväxttakt                        30%                           23,6 7,08                        
Andel   fasta kostnader                         50%                           44 22
Operationell hävstång                           50%                           44 22                                                                      
Räntetäckningsgrad                               20%         19,8 3,96 
Skuldkapacitet                                       30%                          19,8 5,94
Sammansättning av skulden                 50%                           19,8 9,9

Efter att man har viktat subkriterier med huvudviktarna viktas därefter huvudviktarna 
mot varandra i tabell 13. 
Tabell 13. Viktad huvudfaktorn i Parvis jämförelse efter justeringen       

Omsätt. Operat. Finansiellt Summa Vikt
Omsättningsfakt. 1 0,33 1 2,33 17,06%
Operationella. 3 1 5 9 65,89%
finansiellla fakt. 1 0,2 1 2,2 16,02%
Summa 13,66 100,00%

Efter att ha viktat huvudfaktorerna i parvis jämförelse är nästa steg att normalisera 
matrisen för att kunna beräkna inkonsekvensindexet. Detta visar hur konsekvent 
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riskfaktorerna har bedömts. I tabell 14 redovisas inkonsekvensindexet som är baserade på 
egna värden.

Tabell 14. Normalisering av de viktade faktorerna i matrisen efter justering av AHP

Omsätt. Operat. Finansiellt Medel Egenvektorn.

Omsättningsfakt 0,20 0,20 0,14 0,18   -0.2773   

Operationella 
fakt.

0,60 0,60 0,71 0,64    -0.9199    

Finansiellla fakt. 0,20 0,20 0,14 0,18    -0.2773

Inkonsekvensindexet kan utifrån värdena i tabell 14 beräknas till -0,5019. Då detta index 
understiger 0.1 är antagandena om riskpremierna och hierarkiskt rangordning av 
riskfaktorerna konsekventa. 

5.2 Beräkning av den genomsittliga riskpremien
Slutligen beräknas i tabell 15 den genomsnittliga riskpremien för SKF baserad på den 
systematiska risken. Resultaten som framkom är inte så signifikant avvikande från det 
resultat som framkom utan eliminering av osystematiska eller företagsspecifika 
riskfaktorer. Det innebär att de eliminerade riskfaktorerna inte har så stor påverkan på 
SKF:s totala risk. Detta innebär inte att det är på samma sätt för andra företag.

Tabell 15. Genomsnittlig riskpremie för SKF efter justering av AHP- modellen
                                            Risk ( %)                 Vikt (%)              Viktad risk (%)
Omsättningsnivå 50 4,72 0,24
Omsättningsvarians 11,5 11,8 1,36
Omsättningstillväxttakt 7,5 7,08 0,53
Andel   fasta kostnader 17,5 22 3,85
Operationell hävstång 17,5 22 3,85
Räntetäckningsgrad 3,3 3,96 0,13
Skuldkapacitet 5 5,94 0,05
Sammansättningsskuld 7,5 9,9 0,74
Summa 10,7

Resultatet före justering av modellen gav en riskpremie på 11,5 % och nu blev den 10,7%. 
De båda resultaten är alltså förhållandevis lika. Detta kan möjligtvis bero på att SKF är ett 
tillverkningsföretag som har funnits ganska länge på marknaden med en stor global 
marknadsandel och därigenom kunna tå en erfaren och välorganiserad ledning. 
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5.3 Beräkning av SKF:s kapitalkostnad med CAPM
Enligt Avanzas (2009a) information om aktier och fonder ligger den riskfria räntan på 
långa statsobligationer på 3,3 %. Detta antas här vara en approximation för den riskfria 
räntan. Enligt Damodaran (2002a) är marknadsportföljens riskpremie i Sverige 5 %. För 
SKF:s är Betavärdet enligt Avanza 1,12 och get SKF en medelnivå på 5,6 %. SKF:s 
kapitalkostnad för eget kapital enligt CAPM blir då:
r =rf +  (rm- rf)= 0,033 + (1,15*0,056) = 9,05 %
I tabell 16 redovisas SKF:s kapitalkostnad resultatens med CAPM och AHP- modellen 

  Tabell 16. SKF:s kapitalkostnads avvikande med CAPM och AHP- modellen är följande

Som det framgår i tabell 16 visar SKF: s kapitalkostnad med CAPM en avvikelse med 39 
% från de beräkningar som gjordes med AHP-modellen.
Även efter eliminering av de riskfaktorer som inte innehöll sytematisk risk blev det 
estimerade kapitalkostnaden 35 % avvikande från CAPM. Detta värde visar också en stor 
avvikelse från SKF:s egna redovisade avkastningskrav på eget kapital för de senaste fem 
åren (se Figur 6).
Jag kan framhäva att den icke systematiska risken inte har stor betydelse för SKF,
eftersom företaget är ett globalt och ”business diversifierad”, d.v.s. producerar olika 
produkter för olika divisioner. Sammanfallandet av de makro ekonomiska riskfaktorerna
kommer inte ha så stora effekter såsom att företagets eget kapital kan försvagas. Då kan 
SKF anses som en väldiversifierad stor portfölj, eftersom företaget är verksam i fem olika 
divisioner och i 155 länder och då blir variansen av den systematiska risken lägre. En 
förlust på en av SKF: s produkter skulle kunna jämnas men vinsten av en annan produkt.
Om SKF producerade bara en produkt eller var verksam bara i en marknad så skulle 
företagets risk bärande vara annorlunda. Då skulle man kunna säga att företaget kommer 
att stå för både stora effekter av makro ekonomiskfaktorer, d.v.s. systematiska risken och 
mikro ekonomiskfaktorer innebärande den icke systematiska risken.

Avvikelsen av kapitalkostnaden med CAPM och AHP- modellerna kan också möjligtvis 
sammankopplas med att avkastningskravet för SKF:s egna kapital bedömdes utifrån
redovisningsinformation och där kapitalet värderades för lågt jämfört med en 
marknadsvärdering. Då blir givetvis kvoten (resultat/kapital) mycket högre jämfört med 
om en marknadsvärdering av kapitalet hade gjorts. Förhållandet mellan det egna kapitalets 
(equity) bokförda värde och dess marknadsvärde kan innebära att en hög kvot betyder att 
marknadsvärdet är lågt. Höga kvoter medför större medelavkastningar.

En sådan jämförelse av resultat mellan AHP och CAPM och dess avkastning på det egna 
kapitalet kan anses vara oklar. Denna jämförelse gjordes för att besvaras studiens syfte om 
externa investerare kan använda sig av AHP- modellen för att värdera ett företag

Den avvikande kapitalkostnaden mellan AHP och CAPM modellen kan bero på att AHP 
modellen är i stort sätt baserad på subjektiva antagande. Även de valda risknivåerna och 
riskpremierna baserades på kvalificerade gissningar, dessa antaganden är nog annorlunda 

Differens % -enheter Kapitalkostnad % 
AHP     CAPM

AHP före eliminering av icke systematiska 
risk

14,80 9,05

AHP efter eliminering av icke systematiska 
risk

14,00 9,05
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för varje investera och då finns det ingen fast hållningssätt för att anlita sig. Jag kan inte 
hävda att de valda risknivåerna för SKF är de bästa. Detta är den svagaste och svåraste
sidan av AHP- modellen. CAPM är också baserad på många antagande men varje 
investerare har tillgång till samma information, d.v.s. den riskfria räntan, 
marknadsportföljens riskpremie och kan således bedöma en kapitalkostnad. Detta leder 
till en delvis standardisering av CAPM modellen vid tillämpning. Denna möjlighet har inte 
investeraren när det gäller kapitalkostnads beräkning med AHP-modellen. 
Det skulle vara intressant att testa AHP- modellen på ett antal företag och jämföra 
resultaten. Det skulle nog kunna vara vidare forskning av denna studie.
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6. Slutsats
I denna undersökning har förutsättningar för AHP- och CAPM-modellerna varit att 
bedöma kapitalkostnaden för onoterade företag granskats. Det finns en hel del svårigheter
att ta hänsyn till. En av de viktigaste punkterna som jag har kommit fram till är att det 
måste göras anpassningar av befintliga modeller och ibland bör subjektiva bedömningar 
göras. Det innebär att man måste ta tillvara ledningens eller ägarens erfarenheter av ett 
företag för att uppskatta vissa parametrar. För en extern bedömare är det svårt att få del 
av sådana bedömningar.

Det är svårt att hävda att AHP-modellen är bättre än CAPM, eftersom båda modellerna i 
själva verket är baserade på olika riskmått, nämligen total risk respektive systematisk risk. 
CAPM är baserad på den sytematiska risken och AHP- modellen är baserad på den totala 
risken, även om jag har justerat den senare för att endast återspegla systematisk risk. Om 
investeraren har en väldiversifierad investering så bör CAPM användas hellre än AHP. 
Enligt Cotner & Fletcher (2000) är AHP-modellens starkaste sida att den tar hänsyn till 
alla riskfaktorer. Detta gör att den är lämplig vid beslutsfattande om investeringar, där det 
inte går att utgår ifrån att osystematisk risk elimineras genom att andra investeringars 
osystematiska riskfaktorer bidrar till att de totalt sett kan elimineras i en portfölj. I de 
flesta sammanhang torde dock AHP-modellen inte kunna ersätta CAPM. Det är 
företrädesvis i små privatägda bolag som AHP-modellen kan komma att ha betydelse. Där 
har beslutsfattare svårare att tillämpa ett portföljtänkande i sina utgångspunkter för 
bedömningen av risker vid investeringar. En annan viktigt punkt är att CAPM i sådana 
sammanhang skulle värdera ett företag högre än det verkliga värdet, eftersom endast den 
systematiska risken beaktas. Kapitalkostnad för onoterade företag bör baseras på den 
totala risken då detta är AHP modellens starkaste styrka enligt Cotner & Fletcher (2000). 
Det är viktigt att påpeka att AHP-modellen inte är ett lämpligt analysverktyg för att 
använda sig av för fondförvaltare och banker. 

Efter att AHP-modellen har applicerats på SKF Cotner & Fletchers (2000) anvisningar är 
min erfarenhet att AHP-modellen är svår att hantera. Tillämpning av modellen kräver 
mycket kunskaper om såväl empiri och teori. Den största svårigheten är att AHP-
modellen bygger på många subjektiva bedömningar. 

Slutligen kan det hela sammanfattas med att även om jag har fått ett bättre 
kapitalkostnadsestimat med AHP än med CAPM för SKF, så är det svårt att hävda att
AHP- modellen kan ersätta CAPM och användas som alternativ modell för att estimera 
kapitalkostnaden för både noterade och onoterade företag. Däremot skulle det vara 
intressant att följa ytterligare tester av AHP-modellen på fler företag med annan 
information som utgångspunkt. 
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Appendix 1
Egenvektor och egenvärdena av normaliserade matrisen förre justeringen av AHP.
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Appendix 2
Egenvektor och egenvärdena av normaliserade matrisen efter justeringen av AHP.
A
   0.2000    0.2000    0.1400
    0.6000    0.6000    0.7100
    0.2000    0.2000    0.1400

>> [V, D]=eig(A)

V =

   -0.2792   -0.7071    0.4095
   -0.9187    0.7071   -0.8152
   -0.2792   -0.0000    0.4095

D =

    0.9981         0         0
         0   -0.0000         0
         0         0   -0.0581

Exempel:  Talet 0.9981 är ett av de tre egenvärdena (eigenvalue).
Motsvarande egenvektor (eigenvector) är den som står rakt ovanför:

   -0.2792   
   -0.9187    
   -0.2792           

eller vilken helst faktor av denna vektor , t.ex. -1 gånger vektorn, som blir

    0.2792   
    0.9187    


