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Förord 
 
Arbetet med denna uppsats har varit mycket intressant och lärorikt. Vi skulle vilja 
rikta ett tack till Christian Frisk på Jeld-Wen som varit till stor hjälp, utan honom 
hade inte denna studie varit möjlig. 
 
 
 
Lund 2011-05-13 
 
 

Nils Kjellander     Hugo Tullberg 
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Sammanfattning 
 
Titel: Värdering vid köp av onoterade företag – En jämförande 

fallstudie av värderingsmetoder i Jeld-Wen. 
 
Seminariedatum: 2011-05-24 
 
Kurs: FEKP90 Examensarbete Civilekonomprogrammet, 30 

poäng 
 
Författare: Nils Kjellander  

Hugo Tullberg 
 
Handledare: Rikard Larsson 
 
Nyckelord: Företagsvärdering, onoterade företag, DCF-värdering, 

multipelvärdering, substansvärdering.  
 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att genomföra tre 

företagsvärderingar av onoterade företag i dörrbranschen: 

ett historiskt och två framåtblickande och undersöka vilka 

problem som uppstår i värderingsprocessen för en 

uppköpare inom dörrbranschen. 

 

Metod: Studien utgår från en deduktiv ansats och använder både 
en kvantitativ och kvalitativ metod för att genomföra 
fallstudier på tre onoterade företag. 

 
Teoretiska perspektiv: Denna studie baseras på teoretiska värderingsmodeller, 

teori inom M & A samt tidigare forskning om 
företagstransaktioner och företagsvärdering.  

 
Empiri: Tre fallstudier har gjorts varav ett fall är en retrospektiv 

studie av ett historiskt uppköp och två fall är potentiella 
uppköpskandidater för Jeld-Wen. Kvantitativ data 
kompletteras med kvalitativa intervjuer för att skapa 
djupare förståelse för objekten.  

 
Resultat: Studien indikerar att det finns en komplementär nytta i att 

tillämpa flera olika värderingsmetoder vid värdering av 
onoterade företag inför ett uppköp. De olika modellerna är 
lämpliga för olika typer av värderingsanalys. 
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Abstract 
 
Title:  Valuation of unquoted companies during acquisitions – 

A case study of valuation-methods on Jeld-Wen  
 
Seminar date:  2011-05-24 
 
Course: FEKP90 Business Administration: Degree Project 

Master of Science in Business and Economics 
 
Authors: Nils Kjellander  
 Hugo Tullberg 
 
Adviser: Rikard Larsson 
 
Key words: Valuation, unquoted companies, DCF-valuation, 

multiple valuation, NAV-valuation. 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to perform a valuation of 

three unlisted companies in the door-producing industry: 
one historical and two possible future acquisitions, and 
investigate problems that arise during the valuation 
process for an industrial buyer within the door-
producing industry.  

 
Methodology: The study is based on a deductive approach and utilizes 

both quantitative and qualitative methods to conduct 
case studies of three companies. 

  
 
Theoretical perspectives: The study is primarily based on theoretical valuation 

methods, theory in the field of M & A and previous 
reserach focused on unquoted companies.  

 
Empirical foundation:  Three case studies have been completed, one of which 

is a retrospective study and the other two potential 
target companies of Jeld-Wen. The quantitative data is 
complemented with qualitative interviews to achievve a 
deeper understanding of the case-subjects.  

 
Conclusions:  The study indicates that there are compementary 

benefits of applying several valuation models when 
valuing an unquoted company before an acquisition. 
The different models have been diversely successful in 
each case study. 
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1. INLEDNING 
Det inledande kapitlet introducerar studiens inriktning - värdering av onoterade 

företag. Vi ger läsaren en bakgrund till ämnet och för en problemdiskussion som 

lyfter fram studiens syfte. Därefter presenteras de avgränsningar som gjorts samt en 

disposition och den avsedda målgruppen. 

1.1 Bakgrund 
Företagsköp och samgåenden, även känt som Mergers & Acquisitions (M & A), blir 

ofta uppmärksammade händelser och får mycket utrymme i media. Det kan vara en 

entreprenör som säljer sitt företag och blir ekonomiskt oberoende, ett multinationellt 

företag som försöker etablera sig i ett nytt land genom att förvärva en etablerad aktör 

eller en chef som strävar efter att bygga ett imperium via uppköp. Den som blir 

intresserad av ett onoterat företag kan emellertid inte öppna Dagens Industri eller en 

näringslivsbilaga för att läsa analytikers omdömen och värdering av företaget. Detta 

är situationen för majoriteten av världens företag som varken är stora eller noterade på 

en handelsplats1 . Utrymmet i rampljuset kan således uppfattas som reserverat för ett 

fåtal aktörer. Av de drygt 914 000 företag som SCB presenterar i Sveriges 

företagsregister är det endast 935 stycken, eller 0,1 %, som har över 250 anställda och 

därmed klassificeras som stora.2 Då stora företag, särskilt om dess aktier handlas på 

auktoriserade handelsplatser, tenderar att generera mer uppmärksamhet är det heller 

inte förvånande att en majoritet av forskningen inom M & A är koncentrerad till 

denna grupp.3 Genom personliga erfarenheter och strävan efter att lära oss mer om ett 

inom utbildningen outforskat område finner vi värdering av onoterade företag mycket 

intressant. 

I en analys av den aktuella situationen i Sverige menar KPMG att M & A-

arenan i allmänhet, och aktiviteten bland mindre företag i synnerhet, kommer att vara 

med om ett stort uppsving under 20114. M & A-aktiviteten varierar kraftigt beroende 

på det rådande ekonomiska klimatet och under 2010 har M & A-volymen i Norden 

fått en stark upphämtning jämfört med föregående år. Över 637 transaktioner till ett 

sammanlagt värde av 29,3 miljarder euro genomfördes under 2010 och KPMG skriver 

i sin granskning av M & A-marknaden att 2011 förväntas bli ett år som karaktäriseras 

av en kraftig ökning av företagsuppköp.5 Många potentiella säljare har undvikit att gå 

                                                
1DePhamphilis, D. (2010:370) 
2Ekonomifakta http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/ 
2011-04-15 
3Haleblian, J. Devers, C. McNamara, G. Carpenter, M. Davison, R. (2009:472) 
4The Annual Review of Mergers & Acquisitions in the Nordic Region (2011: 5ff) 
5Ibid. 
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ut med sina prospekt på den osäkra marknaden och förväntningarna ökar i och med att 

den makroekonomiska miljön förbättras och högre värderingar väntas. Ytterligare en 

företeelse som lyfts fram i studien är att hela 66 % av de tillfrågade respondenterna i 

undersökningen (100 seniora chefer på företag i Danmark, Finland, Norge och 

Sverige) förväntar sig att den största tillväxten på M & A-arenan kommer att ske i 

segmentet för medelstora företag (<€250mn). Detta motiveras med att stora företag är 

ute efter att köpa upp mindre konkurrenter för att expandera. Många mindre, 

onoterade företag, förväntas komma ut till försäljning när ägare blir mer mottagliga 

för försäljning efter stigande värderingar.6 

 Ett företag som passar väl in på beskrivningen av den förväntade M & A-

aktören är det internationella dörrföretaget Jeld-Wen. Med USA som ursprungsland 

har företaget vuxit i Europa genom en mängd uppköp för att idag vara en av de största 

aktörerna på den europeiska dörrmarknaden med en omsättning på över 7 miljarder 

SEK inom EU. Jeld-Wen har ambitionen att fortsätta strategin att köpa mindre och 

onoterade företag och övervakar ständigt marknaden på jakt efter potentiella 

uppköpskandidater.7 Genom ett samarbete med Jeld-Wen Europe har författarna fått 

möjligheten att applicera existerande forskning och teori om värdering av onoterade 

företag på ett historiskt uppköp samt två aktuella uppköpskandidater som intresserar 

Jeld-Wen. Strävan efter att inkludera ett praktiskt problem i en annars teoretisk studie 

i värdering av onoterade företag har resulterat i denna mångfasetterade undersökning.  

1.2 Problemdiskussion 
Vi har under vår utbildning uppmärksammat att många aspekter av företagsvärdering 

fokuserar på stora noterade företag. Då värderingsmetoder som vi lärt oss att behärska 

ska appliceras på onoterade företag uppstår en rad problem. Först och främst finner vi 

att värderingsmodeller som baseras på nuvärdeberäkningar, diskontering, av framtida 

kassaflöden är svåra att applicera eftersom avsaknaden av historisk data över 

aktiepriser komplicerar beräkningen av företagets risk och därmed diskonteringsränta. 

Värderingsmodeller som bygger på diskontering av framtida kassaflöden kräver också 

en prognos över företagets framtida tillväxt. Vi har funnit att onoterade företag 

undviker att presentera detaljer om sina olika affärssegment, produkttyper och sålda 

produkter, vilket försvårar prognosarbetet avsevärt. Ett praktiskt problem som vi ställs 

inför är hur diskonteringsränta ska beräknas för att genomföra en värdering av 

onoterade företag. Ytterligare ett praktiskt problem är att göra en prognos över 

framtida intäkter då onoterade företag sällan lämnar detaljerad information om sin 

                                                
6The Annual Review of Mergers & Acquisitions in the Nordic Region (2011: 24) 
7Frisk, C 2011-02-07 
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verksamhet. Med detta i åtanke undrar vi om valet av analysmodell vid värdering av 

onoterade företag utgör ett stort problem eftersom olika modeller kan vara olika 

känsliga för bristande information och antaganden.  

Utifrån dessa praktiska problem har vi granskat tillgänglig teori inom området 

och funnit att både Arnold och Damodaran konstaterat att onoterade företag kan 

värderas genom att jämföras med noterade motparter.8 9Efter en relativ värdering 

korrigeras sedan priset med ett avdrag för bristande likviditet eftersom aktierna inte 

kan handlas på en marknadsplats.10 Detta angreppssätt försvåras av tillgång på en 

tillförlitlig jämförelsegrupp av noterade företag och resulterar inte i något sant värde, 

till skillnad från en värderingsmodell baserad på diskonterade kassaflöden. 

Damodaran presenterar emellertid ett sätt att räkna ut kapitalkostnaden för ett onoterat 

företag utan att veta dess beta, vilket underlättar en kassaflödesvärdering. Tekniken 

bygger på att göra en regression mellan företagets rapporterade resultat och 

marknadens avkastning. Problemet med denna metod är att onoterade företag 

rapporterar sina resultat mycket sällan. I kombination med att redovisat resultat är ett 

volatilt mått som påverkas mycket av redovisningsmässiga åtgärder är det inte en 

exakt metod.11 Ytterligare en modell för att uppskatta onoterade företags betavärde 

bygger på analys av en jämförelsegrupp noterade företag.12 Detta kan vara ett sätt att 

angripa problematiken men bygger på att en lämplig grupp företag kan väljas ut i 

praktiken.  

Tidigare forskning, till exempel Rijken. H. A., Booij. M. C., Buckley. A, 

applicerar en enskild värderingsmodell på onoterade företag respektive noterade 

företag för att jämföra resultatet i de två fallen.13  

Oss vetandes finns det teori som jämför olika modeller för att värdera 

onoterade företag med varandra, men inte någon aktuell studie som har genomfört en 

sådan jämförelse. Onoterade företag karaktäriseras av bristande information och en 

anonymitet gällande detaljer om verksamheten. Det saknas generellt analyser och 

informationskällor som har sitt ursprung utanför företaget. Det forskningsproblem 

som denna studie ska granska är därför vilka problem som kan uppstå när existerande 

teorier och modeller appliceras för att värdera onoterade företag i dörrbranschen.  

Genom att använda ett fallföretag vill vi undersöka hur onoterade dörrföretag 

kan värderas och vilka problem som uppstår då olika värderingsmodeller och teorier 

                                                
8 Arnold, G (2008:860ff) 
9 Damodaran, A (1994:206ff) 
10 Rijken. H. A., Booij. M. C., Buckley. A (1999:256) 
11 Damodaran, A (1976:191ff) 
12 Ibid. 
13 Rijken. H. A., Booij. M. C., Buckley. A (1999:256) 
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tillämpas. Detta görs genom att blicka bakåt mot ett uppköp som Jeld-Wen har gjort, 

och genomföra en företagsvärdering som om den gjordes innan uppköpet. Sedan kan 

detta jämföras mot det faktiska utfallet. Därefter genomförs värderingar av två olika 

företag som Jeld-Wen i nuläget är intresserade av att köpa för att få fler synvinklar på 

eventuella värderingsproblem utifrån uppköparens perspektiv och besvara vårt 

problem. 

 

Problemställningen i enighet med ovanstående problemdiskussion blir därför: 

Hur värderas onoterade dörrföretag och vilka problem kan uppstå i 

värderingsprocessen för en uppköpare inom branschen? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genomföra tre företagsvärderingar av onoterade 

företag i dörrbranschen: ett historiskt och två framåtblickande och undersöka vilka 

problem som uppstår i värderingsprocessen för en uppköpare inom dörrbranschen. 

1.4 Avgränsningar 
Studien begränsas till värdering av onoterade företag utifrån en Jeld-Wens synvinkel 

som uppköpare då informationstillgången skiljer sig kraftigt mellan interna och 

externa parter. Hur företagsägare, andra interna parter eller rådgivare som har tillgång 

till privat information skulle genomföra en värdering avgränsas därför. 

Onoterade företag är genom sin anonymitet ett gott exempel på asymmetrisk 

information i näringslivet och kan föranleda en granskning ur en agentteoretisk 

synvinkel. Haleblian, J et al. uttrycker att en stor mängd undersökningar inom M& A 

utgår från ett agentteoretiskt perspektiv.14 Jensen och Meckling påpekar vidare att 

mycket forskning med en agentteoretisk utgångspunkt fokuserar på hur kontrakt 

mellan agent och principal ska konstrueras för att skapa incitament som gör att 

agenten värnar om principalens intresse, med kortsiktiga kursrörelser som indikator.15 

Denna studie kommer inte att inbegripa denna typ av granskning eftersom 

överavkastning för aktieägare är ett mått som inte blir applicerbart på onoterade 

företag. 

Jensen och Meckling analyserar i sin studie agentkostnader som uppstår vid 

kontrakt mellan ett företags ägare och dess ledning på grund av 

informationsasymmetri16 Agentteori lyfter fram förhandling och kontrakt som skapar 

incitament för ledningen i det säljande företaget att uppfylla det förväntade 

                                                
14 Haleblian, J. Devers, C. McNamara, G. Carpenter, M. Davison, R. (2009:472) 
15 Jensen, M. Meckling, W. (1976:7) 
16 Jensen, M. Meckling, W. (1976:7) 
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värdeskapande. Eftersom studien fokuserar på värderingsteori, värderingsmetoder och 

hur värderingen kan bli bättre avgränsas undersökningen från hur köpeavtal 

konstrueras och andra förhandlingsmässiga frågor. 

Teori om implementering efter ett företagsuppköp, som lyfts fram av bland 

annat av Gadeish, Ormiston och Rovit, och dess påverkan på värderingsmetodiken 

avgränsas från studien17. Vi ämnar granska värderingsmetoder och jämföra dessa 

snarare än efterföljande integrationsprocesser. 

1.5 Målgrupp 
Studien är riktad till akademiker, yrkesutövare och privatpersoner som är intresserade 

av finansiering, M & A och företagsvärdering. Undersökningen riktar sig särskilt till 

Jeld-Wen och liknande företag som ämnar göra förvärv av onoterade företag. 

  

                                                
17Gadeish, O. Ormiston, C. Rovit, S. (2003:35) 
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1.6 Disposition  
 

 
 
  

Kapitel 1 

• INLEDNING 
• Det inledande kapitlet introducerar studiens inriktning - värdering av 
onoterade företag. Vi ger läsaren en bakgrund till ämnet och för en 
problemdiskussion som lyfter fram studiens syfte. Därefter presenteras de 
avgränsningar som gjorts samt en disposition och den avsedda målgruppen. 

Kapitel 2 

• METOD 
• Detta kapitel innehåller en granskning av datainsamling samt en redogörelse 
och motivering av den undersökningsmetod som tillämpas för att uppnå 
studiens syfte. Vi diskuterar även fallstudiens konstruktion och objektivitet, 
validitet och reliabilitet. 

Kapitel 3 

• TEORETISK REFERENSRAM 
• Tidigare forskning presenterar tidigare studier av motiv till M&A, faktorer 
som påverkar processen samt teorier och forskning som relaterar specifikt till 
värdering av onoterade företag. 

Kapitel 4 

• TEORETISKA ANALYSMODELLER 
• Detta avsnitt innehåller en presentation av de teoretiska analysmodeller som 
används för att sammanställa empiri i enlighet med studiens syfte. 

Kapitel 5  

• EMPIRISK ANALYS AV VÄRDERINGSFALL 
• I detta kapitel analyserar vi det empiriska material framställts med hjälp av 
teorier, tidigare forskning samt intervjuer som studien innefattar. Här sker 
analys av den genomförda DCF-värderingen samt multipelanalysen och 
substansvärdemetoden. 

Kapitel 6 

• JÄMFÖRANDE ANALYS 
• Analysen behandlar det resultat som tagits fram i den empiriska 
undersökningen och inleds med en jämförelse av resultatet från de olika 
värderingsmodellerna som använts. Därefter analyseras resultatet från 
respektive värderingsmodell och den retrospektiva analysen. 

Kapitel 7 

• SLUTSATS 
• Avslutningsvis presenteras de slutsatser om värdering av onoterade företag 
som vi kommit fram till utifrån analysen. Vi reflekterar även över den 
genomförda studien på ett kritiskt sätt, för att sedan presentera förslag till 
framtida forskning.  
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2. METOD 
Detta kapitel innehåller en granskning av datainsamling samt en redogörelse och 

motivering av den undersökningsmetod som tillämpas för att uppnå studiens syfte. Vi 

diskuterar även fallstudiens konstruktion och objektivitet, validitet och reliabilitet. 

2.1 Undersökningsdesign 
För att undersöka värdering av onoterade företag i dörrbranschen genomförs en 

retrospektiv studie av Jeld-Wens uppköp av företaget Dana i Österrike 2005 där 

existerande teori och olika värderingsmodeller jämförs mot varandra och mot det 

faktiska utfallet av transaktionen, se Figur 1. Resultatet från den retrospektiva studien 

ligger sedan till grund för värdering av två potentiella uppköpskandidater år 2011 och 

slutsatser om värdering av onoterade företag. 

 Bryman och Bell påpekar vidare att en fallstudie är lämplig för att 

granska en specifik händelse eller intensiv fas av förändring samt omständigheterna 

som omger denna, vilket stämmer väl överens med syftet för denna studie som 

behandlar företagsuppköp18. 

 
Figur 1 – Studiens undersökningsdesign. Källa: egen figur. 

2.2 Forskningsstrategi 
Då studien riktar in sig på tre specifika företag och fokuserar på att analysera och testa 

modeller för att värdera dessa företag kommer studien att ha en kvalitativ 

utgångspunkt. Den kvalitativa inriktningen skapar gynnsamma förutsättningar för att 
                                                
18Bryman, A. & Bell, E. (2003:71) 
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uppnå en djup förståelse för företagen, branschen de verkar i och den individuella 

komplexiteten som karaktäriserar varje enskilt fall19. I likhet med Knight och McCabe 

som granskade en engelsk bank kommer denna studie att kombinera ett flertal 

kvalitativa undersökningsmetoder, såsom semi-strukturerade intervjuer och insamling 

av företagsrapporter och nyheter, för att på samma sätt som de engelska forskarna 

undvika att förlita sig på endast ett angreppssätt och en metod20. 

 Det kvalitativa angreppssättet utesluter emellertid inte att kvantitativa inslag 

får en mycket stor betydelse. Årsredovisningar och andra finansiella rapporter, 

klassificerade som generella data, kommer att analyseras för varje enskilt företag. 

Kombinationen av en kvalitativ och kvantitativ metod ökar också generaliserbarheten 

av studiens resultat och tilltron till insamlade data styrks då fler synvinklar utnyttjas.21 

Att utgå ifrån en kvalitativ undersökningsmetod och inkorporera kvantitativa 

inslag är en flerfaldig undersökningsmetod känd som komplement, lämplig för att 

applicera flera synsätt på ett och samma fall.22 Beträffande ordningsföljd och prioritet 

är den kvalitativa undersökningsmetoden överordnad den kvantitativa.23 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 
Fallstudier som domineras av en kvalitativ utgångspunkt har enligt Bryman och Bell 

en böjelse mot ett induktivt tillvägagångssätt som knyter samman teori och empiriskt 

resultat.24 Då denna studie även har stor tyngdpunkt på kvantitativa inslag och skapar 

empirisk data genom existerande teorier anläggs emellertid en deduktiv ansats. 

Information analyseras således utifrån tidigare forskning inom området och befintlig 

teori, vilket varit utgångspunkten vid problemdiskussion och formulering av studiens 

syfte. Bryman och Bell påpekar att det ofta förekommer att en deduktiv process 

innehåller inslag av induktion, exempelvis generaliserbara slutsatser från observerade 

situationer. Vi har varit öppna för detta samspel och därmed tagit avstånd från en klar 

åtskillnad mellan de två ansatserna.25 

 Gentemot samarbetsföretaget Jeld-Wen fungerar vi som oberoende forskare, 

med utgångspunkten att studien primärt är en akademisk uppsats med fokus på 

forskning och sekundärt ska analysera och utvärdera potentiella uppköpskandidater. 

Vi får inte något arvode eller annan kompensation för att inkludera Jeld-Wen i studien. 

                                                
19Bryman, A. & Bell, E. (2003:72) 
20Knight & McCabe. (1997) referat från Bryman, A. & Bell, E. (2003:72) 
21Bryman, A. & Bell, E. (2003:507) 
22Hammersley, M. (1996)referat från Bryman, A. & Bell, E. (2003:503) 
23 Morgan, D. L.(1998) referat från Bryman, A. & Bell, E. (2003:503) 
24Bryman, A. & Bell, E. (2003:73) 
25 Bryman, A. & Bell, E. (2003:25) 
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2.4 Urval av företag 
De två uppköpskandidaterna har valts ut i samråd med Jeld-Wen efter en översiktlig 

granskning av tolv potentiella företag inom Europa under februari månad 2011. 

Avgörande faktorer i valet har varit storlek, geografisk placering i förhållande till 

existerande anläggningar, informationstillgänglighet och språk. 

Genom denna process har studien tillämpat en kvantitativ urvalsprocess vilket 

rekommenderas för att fallföretagen ska vara representativa och kvalificerade som 

undersökningsobjekt26.  

2.5 Konfidentiell information 
Då fallföretagen är onoterade är detaljerad finansiell information som krävs för att 

genomföra studien inte alltid tillgänglig via publika källor. På grund av den prekära 

situationen går det inte heller att kontakta de potentiella uppköpskandidaterna utan 

studien förlitar sig i dessa fall på viss konfidentiell information som 

samarbetsföretaget Jeld-Wen tillhandahåller.  

Information som inte offentliggjorts behandlas med stor försiktighet och vi har 

tillsammans med Jeld-Wen beslutat att dölja namn och ursprungsland på de 

potentiella uppköpskandidater som granskas och även dölja namnet på dess direkta 

konkurrenter för att inte avslöja landet. 

2.6 Datainsamling 
2.6.1 Primärdata 
I enighet med den kvalitativa utgångspunkten utgörs primärdata i studien av intervjuer 

med en sakkunnig person från Jeld-Wen och en värderingsexpert från PwC. 

Primärdata är information som inte publicerats före denna studie och intervjuerna 

genomförs i en semi-strukturerad form. Denna teknik tillämpas för att intervjuobjektet 

ska kunna fokusera på det denne tycker är betydelsefullt och tänkvärt inom ämnet27. 

Som intervjuledare anger vi temat för intervjun och kan anpassa inriktning och till 

viss del fokus på särskilt viktiga områden. Intervjuobjektet lämnas emellertid frihet att 

utforma svar och utveckla nya ämnen utan hänseende till en mall eller förbestämd 

ordningsföljd28. 

2.6.1.1 Studiens respondenter 

Jeld-Wen försäljnings- och marknadschef Europa 2011-02-07 – C. Frisk 

Har gett oss en djupare inblick i företagets position och marknad, synergieffekter och 

anledning till eventuella företagsförvärv. Regelbundna diskussioner en gång i 

                                                
26Bryman, A. & Bell, E. (2003:506) 
27Bryman, A. & Bell, E. (2003:363) 
28Bryman, A. & Bell, E. (2003:361) 
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månaden 2011-02-07 - 2011-05-10 om uppköpskandidater, branschinformation och 

marknadsförhållanden.  

Financial Manager Dana - 2011-05-09 - A, Waichbold  

Korrespondens med material om försäljningen av Dana. 

PwC Corporate Finance - 2011-02-10 – N. Philip.  

Har via telefonintervju gett oss en överblick av vilka värderingsmodeller som 

tillämpas i dagsläget och skillnader för onoterade företag. 

2.6.2 Sekundärdata 
Utöver intervjuer och konfidentiella data används information som redan är 

publicerad och tillgänglig för allmänheten, sekundärdata29. Värdering av fallföretagen 

kommer delvis att bygga på årsredovisningar, företagsrapporter och 

branschinformation inom en tidsram som sträcker sig mellan upp till tio år innan 

värderingen. Årsredovisningar för det retrospektiva fallet tillhandahålls av Jeld-Wen 

och årsredovisningar för de två uppköpskandidaterna ställs till förfogande från det 

aktuella landets bolagsverk. Studien nyttjar även det stora utbud av forskningsartiklar, 

facktidskrifter och litteratur inom företagsvärdering och M & A som finns tillgängligt. 

Mycket publicerat material baseras på noterade företag och vi har lagt stort fokus på 

att hitta material som är applicerbart på de onoterade företagen i denna studie.  

2.7 Metodproblem 
Vi har ansträngt oss för att granska insamlade data med ett kritiskt förhållningssätt 

och reflektera över huruvida informationen är relevant för studien, objektiv och valid. 

Både primära och sekundära källor har utsatts för granskning, vilket presenteras 

nedan.  

2.7.1 Objektivitet 
En risk vid undersökningar med en kvalitativ inriktning är bristande objektivitet. 

Särskilt då studien sker i samarbete med Jeld-Wen och mycket information erhålls 

genom intervjuer och data från företaget. Objektiviteten i studien kan också påverkas 

av intervjuformatet, eftersom intervjuobjekten kan anpassa svaren efter studien. Den 

semi-strukturerade intervjuformen ger intervjuobjektet utrymme att styra samtalet 

som de vill och sätter därför krav på att intervjuledarna kan bearbeta informationen 

med ett kritiskt förhållningssätt för att säkerställa så hög objektivitet som möjligt.30 

Den retrospektiva delen av studien är ett moment som är särskilt utsatt för risk 

med bristande objektivitet. Då företaget Dana ska värderas som om endast 

information som fanns innan transaktionen 2005 var tillgänglig har det varit viktigt att 
                                                
29Bryman, A. & Bell, E. (2005:231) 
30Bryman, A. & Bell, E. (2003:103) 
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författarna inte granskat det faktiska utfallet i detalj innan den retrospektiva 

modelleringen är genomförd. Jeld-Wen har för att öka objektiviteten undvikit att dela 

med sig av denna information i det första steget av studien. 

2.7.2 Validitet 
För att resultatet av studien ska bli generaliserbart och få betydelse för forskningen 

inom ämnet är det viktigt att sträva efter hög validitet. Validitet uppnås då resultat och 

slutsatser av undersökningen har ett klart samband. Enligt Bryman och Bell råder 

delade meningar om validitet som begrepp i kvalitativt inriktad forskning, eftersom 

validitet till stor del rör mätning.31 Denna undersökning har dock viktiga kvantitativa 

inslag, vilket innebär att validiteten kommer få en betydande roll. 

 Extern validitet behandlar generaliserbarheten av studiens resultat och 

huruvida det är möjligt att applicera slutsatser på andra företag och situationer.32 Med 

en retrospektiv granskning samt en framåtblickande och jämförande analys av 

uppköpskandidater testas teori för värdering av onoterade företag. Att studien 

inkluderar två uppköpskandidater som verkar inom samma bransch, men har olika 

företagsstruktur och affärsmodell, syftar till att öka generaliserbarheten mot fler typer 

av företag. Detta tillvägagångssätt är emellertid inte någon garanti för att den metod 

som ger bäst resultat i studien är den värderingsmetod som fungerar bäst vid analys av 

andra företag. 

 Tidsaspekten är ytterligare en faktor som påverkar studiens validitet. 

Värdering vid uppköp av onoterade företag sker utifrån den information som finns 

tillgänglig vid genomförandet, ny information kan leda till att framtida analyser visar 

andra resultat, trots att samma metod som i denna studie tillämpas.33 

Enligt Bryman och Bell råder det delade meningar av huruvida fallstudier 

upprätthåller validitet och reliabilitet. Med ett fåtal fall är det svårare att uppnå 

generaliserbarhet.34 

2.7.3 Reliabilitet 
Reliabilitet uppnås genom att studien kan upprepas på samma sätt utan att resultatet 

skiljer sig från det första undersökningstillfället. 35  Det är således ett mått på 

tillförlitlighet och nära relaterat till studiens objektivitet eftersom subjektiva 

bedömningar är svåra att replikera av en annan forskare vid en annan tidpunkt. 

Strävan efter reliabilitet genom objektivitet uttrycks genom att finansiell information 

                                                
31Bryman, A. & Bell, E. (2003:304) 
32 Ibid. 
33 Ryan, B. Scapens, R.W, Theoald, M. (2002:14) 
34Bryman, A. & Bell, E. (2003:73) 
35Bryman, A. & Bell, E. (2003:48) 
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är granskad och godkänd av auktoriserade revisorer och användning av 

branschrapporter från ett opartiskt prognosinstitut, Euroconstruct. Trots att 

årsredovisningarna är godkända av auktoriserade revisorer vill vi lyfta fram att 

onoterade företag i regel bara lämnar ut den information som enligt lag måste 

publiceras. Insynen är således begränsad vilket kräver en kritisk syn på innehållet i 

rapporterna. I analys av marknader och uppskattning av tillväxt ställs underlag från 

intervjuer och årsredovisningar mot oberoende branschanalyser. 

Reliabiliteten kommer även att påverkas kraftigt av tidsvaliditet, som 

behandlades i föregående avsnitt. Då förutsättningar med tiden ändras kommer 

samma undersökning generera olika företagsvärden. Detta är också en anledning till 

att kvalitativt inriktade studier av detta slag är svåra att replikera. Lecompte och 

Goetz menar att det är särskilt svårt eftersom replikering av en exakt miljö och sociala 

roller är i princip omöjligt att återskapa36. 

2.8 Förslag till alternativa forskningsmetoder 
Ett alternativ vore att genomföra en rent kvantitativ studie med statistik över värde på 

genomförda köp och korresponderande värderingar med hjälp av olika modeller. 

Genom en induktiv undersökning skulle det vara möjligt att genomföra en studie med 

syfte att skapa nya modeller specifikt för värdering av onoterade företag, snarare än 

att som i denna studie tillämpa existerande modeller. 

  

                                                
36Lecompte, M. Goetz, J. (1982:31ff) 1998) referat från Bryman, A. & Bell, E. (2003:306) 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
Tidigare forskning presenterar tidigare studier av motiv till M & A, faktorer som 

påverkar processen samt teorier och forskning som relaterar specifikt till värdering 

av onoterade företag. 

3.1 Motiv till M & A 
I en översikt av existerande forskning och genomförda studier i M & A, som 

publicerats i tidskriften Journal Of Management, lyfter författarna fram fyra olika 

kategorier inom vilka motiv för uppköp och samgående kan klassificeras: 

värdeskapande, ledningens egenintresse, omvärldsfaktorer och företagets egenskaper. 

Som värdeskapande klassificeras motiv som underbyggs av en strävan att öka 

marknadsinflytande och uppnå tillväxt.37 Expansion är ett ofta omnämnt motiv för 

uppköp och ses som ett alternativ till organisk tillväxt. I kontrast mot organisk tillväxt, 

som ofta är en långsam och kostsam process, ses tillväxt via uppköp som ett snabbare 

alternativ. Emellertid förknippas processen med stor osäkerhet eftersom 

uppköpsobjektet bör vara av god kvalitet och integrationen framgångsrik. 38  Ett 

företags marknadsinflytande utgörs av dess position på marknaden och förmåga att 

diktera spelreglerna för kunder, leverantörer och konkurrenter. Det företag som har 

högst marknadsinflytande dikterar reglerna för marknaden och kan därmed extrahera 

mer värde ur kunderna.39 Denna motivationskälla har studerats genom undersökningar 

av horisontella uppköp, med hypotesen att högre koncentration i en bransch leder till 

högre marknadsinflytande och bättre lönsamhet.40 Att marknadsinflytande är ett motiv 

för uppköp finner visst stöd i en studie av Kim och Singal.41  

Synergier uppstår då två enheter tillsammans genererar bättre resultat än det 

sammanlagda resultat som skulle produceras om enheterna var åtskilda. Inom M & A 

är synergieffekter en vanlig motivationskälla för uppköp med målet att två företag 

som slås samman ska generera ett bättre resultat än om verksamheterna var separata.42  

Ledningens egenintresse är en kategori som behandlar faktorer som kan ge 

ledande befattningshavare i ett företag incitament att inleda M & A processer. Dessa 

anses ofta värdeförstörande och utgörs av hybris och försvarsmekanismer.43  

                                                
37 Haleblian, J. Devers, C. McNamara, G. Carpenter, M. Davison, R. (2009:472) 
38 Gaughan, P. (2007:117). 
39 DePamphilis, D (2010:12) 
40 Haleblian, J Et al (2009:473) 
41 Kim, E. Singal, V (1993:540) 
42 DePamphilis, D (2010:6ff) 
43 Haleblian, J Et al (2009:473) 
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De har påvisats att övermod, känt som hybris, hos ledningen i det uppköpande 

företaget ökar uppköpspremium och därmed minskar det positiva resultatet av 

uppköpet.44 Att chefer med övertro på sig själva betalar ett högre pris än målföretaget 

är värt, och därmed genomför en värdeförstörande affär, får även stöd från Malmeider 

och Tate vars undersökning visar att sannolikheten är 65 % högre att göra ett 

företagsköp om företagets VD är klassiserande att ha övertro. Undersökningen visar 

även att fenomenet är vanligare när tillgång till interna medel är god.45 

Ett företags omgivning kan på många sätt ge upphov till situationer som 

motiverar uppköp eller samgåenden. Avgörande faktorer kan vara osäkerhet i 

omgivningen, reglering, imitering, beroende av resurser samt nätverkseffekter.46  

I ett företags omgivning ingår de lagar och restriktioner som dikterar ramarna 

för verksamheten. En faktor som har mycket positiv inverkan på uppköpsfrekvensen i 

ett land är förekomsten av en hög redovisningsstandard.47 Skattelagstiftning är av stor 

betydelse eftersom ett uppköp kan vara fördelaktigt ur skattesynpunkt. Genom att 

förvärva företag som gör förlust kan uppköpare reducera sin egen skattepost efter att 

verksamheterna konsoliderats. Uppköp av detta slag är särskilt eftersträvansvärda om 

synergier kan uppnås efter köpet.48 

Vidare kan företag hantera resursberoende genom att via uppköp tillgodogöra 

sig sällsynta resurser. En studie av Pfeffer visar ett samband mellan uppköp och 

resursberoende.49 Antalet uppköp som görs av associerade företag har enligt en studie 

av Haunschild och Beckman en mycket positiv påverkan på uppköpsbeteendet. Detta 

indikerar att företagsledare observerar hur andra företag i samma bransch handlar och 

försöker efterlikna detta.50 

Företagets egenskaper kan vara avgörande både med hänsyn till motiverande 

faktorer och utfallet av ett uppköp. Egenskaper som har stor motiverande effekt är 

företagets erfarenhet av uppköp, dess strategi och position på marknaden.51 

3.2 Påverkande faktorer 
Motivet för att genomföra ett uppköp är betydelsefullt för dess utfall, men det har i 

studier visats att det är många andra faktorer som spelar in på uppköpsprocessen.52 En 

överblick av teori och forskning indikerar att typ av uppköp, ledningens erfarenhet, 

                                                
44 Roll, R. (1986:212) 
45 Malmendier, U. Tate, G. (2008:1) 
46 Haleblian, J Et al (2009:476) 
47 Rossi, S. Volpin, P (2004:277) 
48 Hillier, D. Grinblatt, M. Titman, S (2008:718ff) 
49 Pfeffer, J. (1972:382) 
50 Haunschild, P. Beckman, C (1998:815) 
51 Haleblian, J et al. (2009:475ff) 
52 Haleblian, J et al. (2009:472) 
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företagets egenskaper samt omvärldsfaktorer bör tas i beaktande. Att en potentiell 

uppköpskandidat är onoterad är ytterligare en viktig påverkande faktor som är central 

i denna studie.  

Uppköp kan klassificeras som horisontella, vertikala och konglomerat. Ett 

horisontellt uppköp karaktäriseras av att målföretaget har samma typ av verksamhet 

som uppköparen. Horisontella uppköp motiveras vanligtvis av stordriftsfördelar och 

minskad konkurrens genom att uppköparen ökar sitt marknadsinflytande. Då 

målföretaget är verksamt i en annan nivå av värdekedjan klassificeras det som ett 

vertikalt uppköp. Ett tillverkande företags uppköp av en återförsäljare är ett vertikalt 

uppköp och dessa motiveras ofta av kostnadsbesparingar och kontroll.53 Konglomerat-

uppköp är klassifikationen på transaktioner där uppköparen och målföretaget har helt 

skilda verksamheter. De är varken konkurrenter eller en del av samma 

produktionskedja.54  

 Vid alla typer av uppköp kan ledning och styrelse ta ställning för eller emot 

transaktionen. Om uppköpet initieras eller uppmuntras av målföretagets ledning och 

styrelse klassificeras det som vänligt. Då styrelse och ledning motsätter sig ett uppköp, 

eller anbudet riktas direkt mot aktieägarna, klassificeras det som fientligt.55 Emellertid 

är de flesta uppköp av onoterade företag av vänlig natur.56 

En viktig faktor vid företagsköp är den kompetens som finns hos ledningen i 

uppköpta företaget.57 Då ledningen i ett målföretag väljer att lämna organisationen 

efter uppköpet tenderar marknaden att uppvisa en negativ reaktion, vilket indikerar att 

det finns ett värde i den expertis som dessa personer besitter. Den negativa reaktionen 

blir även som störst när någon av de allra högsta inom ledningen som till exempel VD 

eller ordförande lämnar.58 När ett onoterat företag köps är det därför vanligt att skriva 

avtal med nyckelpersoner inom företaget för att ge dem incitament att jobba kvar och 

handla i linje med de nya ägarnas intresse59. Författarna till artikeln menar vidare att 

det saknas en granskning av hur olika egenskaper hos företag påverkar 

uppköpsprocessen.60  

3.3 Metodval i tidigare forskning  
Den stora majoriteten av forskning inom M & A har haft tydligt fokus på stora 

publika företag från USA som i stora antal har undersökts med kvantitativa metoder 
                                                
53 Arnold, G (2008:860ff) 
54 Gaughan, P (2007:13) 
55 DePhamphilis, D. (2010:21) 
56 DePhamphilis, D (2010:372)  
57 DePhamphilis, D (2010:350) 
58 Canella, A. Hambrick, D (1993:137)  
59Arnold. G (2005:335) http://www.scribd.com/doc/37736234/Corporate-Finance#fullscreen:on 
60 Haleblian, J Et al (2009:492) 
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med data från historiska arkiv.61 Haleblian et al. menar att valet av metod är ett 

resultat av tillgängligheten av data. Emellertid begränsar det vanligast tillämpade 

kvantitativa tillvägagångssättet att forskare tränger in på djupet i enskilda fall för att 

undersöka specifika fenomen. På denna grund föreslår Haleblian et al. att forskare, för 

att överkomma de begränsningar som tidigare forskning uppvisat, konstruerar 

undersökningar som fokuserar på en specifik situation. Som exempel ges Bruners 

studie av Volvo eller Lys och Vincents studie av AT&Ts uppköp av NCR och ett 

mindre urval transaktioner som Larsson och Finkelsteins studie av 61 

företagstransaktioner.62 63 64 Haleblian, J et al. föreslår även att forskare inom M & A-

området bör utnyttja undersökningsmetoder som inkluderar intervjuer och case-

studier för att utveckla en förståelse för flera av de aspekter som påverkar motiv och i 

slutändan utfallet av uppköp. Grauber & Eisenhardt har i en studie granskat säljsidan 

vid företagsuppköp med hjälp av en case-studie av tolv företag.65  

Slutligen belyses vikten av att genomföra undersökningar i andra delar av 

världen än USA, för att på så sätt fånga upp regionala skillnader och utnyttja den 

kunskap som finns världen över.66 

3.4 Värdering av onoterade företag 
Arnold påpekar att de grundläggande principerna för värdering av onoterade företag 

är relativt lika de som används för att värdera noterade företag. Onoterade företag har 

emellertid vissa egenskaper som bör tas i beaktande vid val av värderingsmetod.67 

DePhamphilis nämner flera områden som påverkar värderingsprocessen för onoterade 

företag: anonymitet och brist på externt genererad information, manipulering av 

kostnader respektive intäkter samt begränsad rapportering och internkontroll.68 

Ledningen i onoterade företag har mycket stort inflytande över vilken 

information som lämnas ut och kan därmed påverka marknadens uppfattning. Om 

företaget befinner sig i uppköpsförhandlingar, andra känsliga processer eller värnar 

om sin skattesituation ges ytterligare incitament att anpassa information som ges ut.69 

För onoterade företag saknas generellt information i form av analyser från 

experter utanför företaget. Inga analytiker har incitament att följa onoterade företag 

eftersom det inte går att investera i dem på den öppna marknaden. Media bevakar inte 
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onoterade företag i särskilt stor utsträckning och de rapporter som publiceras bygger 

ofta på information direkt från företaget.70  

Eftersom onoterade företag inte är utsatta för samma höga nivå av granskning 

och krav på rapportering behövs inte lika utvecklade rapporteringssystem och 

kontroller som i noterade företag. Onoterade företag behöver visserligen publicera 

finansiella rapporter i enighet med lagstadgade minimumkrav, men de lämnar sällan 

ut mer information. 71  Dokumentation är ytterligare ett område där rutinerna i 

onoterade företag kan vara bristande, vilket kan leda till svårigheter i 

värderingsprocessen. Kundlistor och andra typer av immateriella tillgångar kan vara 

bristfälligt dokumenterade vilket kan leda till problem vi företagsöverlåtelser. Vidare 

har ägare av onoterade företag generellt en större möjligheter att anpassa 

rapporteringen av olika anledningar. DePhamphilis menar att de kan ske för att 

undvika skatt eller för att blåsa upp företagets värde inför en försäljning. Ibland kan 

kostnader som inte hör till verksamheten, utan är ägarens privata utgifter, arbetas in i 

redovisningen för att ge ägarna fördelar.72 Damodaran beskriver uppskattningen av 

nuvarande och framtida kassaflöden som mycket svårare för onoterade bolag. Ett av 

problemen är att det ofta är svårt att skilja på ledningens ersättning och 

kapitalavkastning eftersom ägare ofta fungerar som ledning och kan besluta om 

utdelningar till sig själva istället för lön. En lågavlönad företagsledare med ägande i 

ett onoterat företag kan även ge ett missvisande resultat eftersom högre ersättning 

skulle krävas utan ägarandel.73 

3.5 Likviditetsrabatt 
En markant skillnad mellan noterade och onoterade företag är likviditeten på dess 

aktier. Efter en granskning av litteratur kring värdeskillnader mellan onoterade och 

noterade företag konstateras att förekomsten av likviditetsrabatter är påtagande. 

Onoterade företag har i olika studier belastats med prisavdrag av varierande storlek 

beroende på sin illikvida natur. Gregory menar att rabatter mellan 25 % -50 % är 

vanligt förekommande och Gaughan påvisar i en studie från 1996 rabatter för 

onoterade företag på 33 % - 45 % på den amerikanska marknaden.74 75 DeAngelo och 

Rice har genom en studie av 72 uppköp mellan 1973 och 1980 påvisat förekomsten av 
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en genomsnittlig rabatt på 30 % för onoterade företag som helt och hållet förvärvas av 

en privat köpare.76  

En senare undersökning från 1999 granskade skillnader i värde mellan 

onoterade och noterade företag i England.77 Studien baserades på ett urval av 542 

engelska företag och konstaterar att den okorrigerade rabatten uppgår till 40 % för 

onoterade företag. Efter justeringar för att öka jämförbarheten mellan onoterade och 

noterade företag konstateras att avdraget minskar till omkring 10 % och författarna 

menar att en del av förändringen i rabatt beror på att uppköparen får fullständig 

kontroll av målföretaget, vilket motverkar effekten av den låga likviditeten.78 Detta 

resonemang får även stöd av DePhamphils.79  
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4. TEORETISKA ANALYSMODELLER 
Detta avsnitt innehåller en presentation av de teoretiska analysmodeller som används 
för att sammanställa empiri i enlighet med studiens syfte. 

4.1 Värderingsmodeller 
Det finns olika typer av modeller som kan användas för att värdera företag och dessa 

baseras på olika typer av data 80. Vi kommer i detta avsnitt att presentera de olika 

modeller som används för att värdera de onoterade fallföretagen i denna studie.81 Att 

olika modeller genererar olika värden kan ge intrycket av en bristande systematik och 

en låg trovärdighet. 82  Emellertid är det viktigt att ta hänsyn till att olika 

värderingsmodeller har olika parter på marknaden som utgångspunkt vid värderingen 

eftersom samma uppköpskandidat kan betinga olika värden för olika parter.  

Vid värdering av företag är de mest tillämpade modellerna den diskonterade 

kassaflödesmodellen, DCF-modellen, och multipelvärdering. Vid värdering av 

onoterade företag är dessa två modeller mycket vanliga och vanligtvis beräknas även 

en likviditetsrabatt som används för att ta hänsyn till bristande likviditet.83 DCF-

modellen utgör ofta grunden för värderingen men det rekommenderas att andra 

tekniker såsom multipelanalys och substansvärdering, appliceras på det aktuella 

företaget för att ge olika infallsvinklar på rimligheten i resultatet.84 85 

 
Figur 4.1 – Diagram över olika inriktningar inom företagsvärdering, skiss. Källa: inspirerad från 
Damodaran 1976 s.12ff 
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4.2 Diskonterade kassaflödesmodellen 
Företag skapar värde genom att investera i tillgångar som genererar framtida 

kassaflöden med högre avkastning är kostnaden för kapitalet som krävs för att driva 

verksamheten. Genom tillväxt kan mer kapital investeras och generera positiv 

avkastning vilket innebär att värdeskapande i grunden drivs av avkastning på 

investerat kapital (ROIC), tillväxt och kostnad för kapital. 86 

Inom finansiering är den diskonterade kassaflödesmodellen, DCF-modellen, 

en metod för att värdera företag. Den bygger på nuvärdesprincipen som innebär att en 

tillgång eller företag värderas utifrån det diskonterade värdet på alla framtida 

kassaflöden som det genererar.87 

För att diskontera framtida intäktsströmmar används en viktad genomsnittlig 

kapitalkostnad (WACC) som tar hänsyn till avkastningskravet för alla parter som 

investerat kapital i företaget. Eftersom WACC är beroende av hur företaget är 

finansierat är DCF-modellen lämpligast för företag som har en relativt stabil 

kapitalstruktur.88 

Damodaran påpekar att DCF-modellen är lämpligast för företag som har 

intäktsströmmar med en relativt stabil utveckling då det underlättar prognostisering av 

framtida intäktsströmmar.89 Modellen har också fördelen att kunna användas för att 

värdera företag som gör förlust eftersom den tar hänsyn till långsiktig tillväxt och 

värdeskapande.90 

Det första steget i en DCF-analys är att granska och organisera om företagets 

finansiella rapporter. Årsrapporter blandar operativa och icke-operativa poster, vilket 

gör att resultatet påverkas av företagets kapitalstruktur. För att få en korrekt bild av 

värdet som verksamheten genererar, som också kan jämföras med andra företag, 

måste detta korrigeras. Enligt Koller et al. ska företagets operativa verksamhet först 

separeras och värderas genom att diskontera framtida fria kassaflöden till företaget 

(FCFF) med WACC. FCFF visar det fria kassaflöde som företaget genererar till sina 

ägare och långivare efter skatt. Till skillnad från redovisningsmässigt resultat är FCFF 

oberoende av kapitalstruktur, periodiseringar och icke-sysselsatt kapital.91 Därefter 

beräknas och adderas värdet av icke-operativa tillgångar för att få fram företagsvärdet. 

Värdet på aktiekapitalet beräknas genom att subtrahera skulder och andra anspråk på 
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företagets kapital.92  

Efter omorganiseringen av företagets årsredovisning kan Net Operating Profit 

Less Adjusted Taxes (NOPLAT), Investerat kapital (IC), fritt kassaflöde till företaget 

(FCFF) samt avkastning på investerat kapital (ROIC) analyseras.93 I Appendix 4 finns 

en beskrivning av beräkningsmodeller som i detalj visar vilka formler som tillämpas. 

DCF-modellen bygger på antaganden baserade på historiska data som används 

för att uppskatta framtida intäkter och tillväxttakt. Kortsiktiga fluktuationer kan därför 

leda till missvisande skattningar av utfallet i framtiden. Att göra en prognos över vad 

som händer i framtiden är inte en exakt vetenskap och modellen innebär således att 

det kan uppstå en viss osäkerhet om huruvida det beräknade företagsvärdet är korrekt. 

Bristfälliga antaganden leder till en modell som inte returnerar ett företagsvärde som 

återspeglar det verkliga värdet. DCF-modellen är särskilt känslig för snedvridning 

från diskonteringsränta och tillväxttakt.94 Då en DCF-analys bara är så exakt som den 

underliggande prognosen, är det viktigt att genom andra modeller testa rimligheten i 

framtida kassaflöden, likheter och skillnader gentemot konkurrenter och strategisk 

position på marknaden.95 

4.1.2 Tillväxtprognostisering 
Vid prognostisering av ett företags framtida intäkter finns det två olika 

utgångspunkter, top-down samt bottom-up. Top-down utgår från en uppskattning av 

företagets marknad, marknadsandel och förväntade priser i framtiden för att fastställa 

framtida intäkter.96 En bottom-up-modell har företagets uppskattning av förväntad 

efterfrågan från kunder, kundernas omsättning och förväntat antal nya kunder som 

utgångspunkt.97 

Vid analys av företag som verkar på mogna marknader som växer relativt 

långsamt och följer den generella ekonomiska tillväxten kan tillväxt baseras på de 

prognoser som publiceras av yrkesmässiga analytiker.98 Fokus blir därför att uppskatta 

fallföretagens marknadsandel genom att granska historisk data och framtida tillgång 

till resurser och konkurrenskraft som gör att företag framgångsrikt kan realisera sin 

strategi. På kort sikt är fallföretagens uttalade framtidsutsikter och resurser för att nå 

sina mål mycket viktiga. Koller et al. påpekar att en top-down-ansats kan ha historiska 

data som utgångspunkt men bör även besvara frågor som relaterar till hur företaget är 
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positionerat för framtiden, om det har produkter för att behålla sin marknadsandel och 

huruvida konkurrenter förväntas vidta åtgärder som förändrar konkurrenssituationen99. 

Eftersom prognosen av framtida kassaflöden är en avgörande beståndsdel i 

värderingsprocessen är det viktigt att inte bara fokusera på historiska data (att 

extrapolera) utan att även väga in den nuvarande situationen och framförallt den 

förväntade framtida utvecklingen.100 

Att prognostisera ett företags tillväxt utifrån dess investeringsgrad är känt som 

fundamentalanalys och förespråkas av bland annat Damodaran då det tar hänsyn till 

hur mycket företaget investerar för framtida tillväxt. Tillväxten blir då en funktion av 

investeringar och avkastning på investerat kapital som relateras till marknadens 

utveckling och företagets strategiska position.101 

Tillväxtprognosen består av en explicit period och en period för den 

återstående tiden.102 Under den explicita perioden prognostiseras företagets finansiella 

resultat från år till år. Under den återstående perioden uppskattas ett Continuing Value 

(CV) som återspeglar en evig tillväxt, avkastning och kapitalkostnad som företaget 

förväntas ha i enighet med fortlevnadsprincipen.103 CV beräknas med Formeln 4.3 i 

Appendix 4. 

4.1.3 Kapitalkostnad 
Ett företags kapitalkostnad är ett mått på vad det kostar att upprätthålla existerande 

kapitalstruktur och utgörs av ett viktat genomsnitt av företagets finansieringskällor. 

Den viktade genomsnittliga diskonteringsräntan utgör en kombination av 

avkastningskravet från långivare, aktieägare och andra potentiella finansiärer. 104 

Kapitalkostnad är även känt som Weighted Average Cost Of Capital, (WACC).105 Att 

uppskatta ett onoterat företags kostnad för lån är svårt eftersom onoterade företag inte 

redovisar detaljerad information om sina lånevillkor eller har utestående obligationer 

som kan analyseras106. Om information om kostnad för ett nyligen taget lån saknas 

kan kostnaden uppskattas med hjälp av en jämförelse med noterade företag som har 

liknande egenskaper och skuldsättningsgrad.107 Kostnaden ska spegla vad det kostar 
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att ta ett nytt lån. En jämförelse med ett lån som togs för mer än ett år sen nämligen ge 

en felaktig bild av nuläget.108 

 För att uppskatta kostnad av eget kapital används normalt ett avkastningskrav 

som beräknats med hjälp av Capital Asset Pricing Model (CAPM). CAPM är en 

funktion av riskfri ränta, riskpremium för företaget och dess betavärde.109 Betavärdet 

beräknas vanligtvis från aktiens historiska avkastning, vilket inte är möjligt för 

onoterade företag.110 Detta innebär att traditionella tillvägagångssätt för att uppskatta 

betavärden inte är möjliga. DePamphilis beskriver att den enklaste och mest 

tillämpade metoden är att jämföra med en grupp liknande noterade bolag och utgå 

från deras betavärde.111 

4.2 Substansvärdering 
En värderingsmetod som kan användas som komplement till DCF-värderingen 

baseras på ett företags substansvärde. Substansvärdet är värdet på tillgångarna efter 

att avsättningar och skulder dragits av. Substansvärdet kan även definieras som ett 

företags avyttringsvärde minus dess skulder. Värderingen kan även ske genom en 

uppskattning av vad det skulle kosta att bygga upp ett likadant företag från början112. 

En uppskattning av vad det till dagens prisnivå skulle kosta att bygga upp ett likadant 

företag är ett lämpligt mått om ett företag överväger att antingen starta upp från 

grunden i ett nytt land eller köpa ett befintligt företag113. 

 Grunden för substansvärdering ligger i företagets balansräkning, dock är det inte 

redovisat värde utan marknadsvärde för tillgångar och skulder som ska beaktas. 

Skulder är oftast rapporterade till marknadsvärdet men tillgångar kan till exempel 

vara undervärderade av skatteskäl eller övervärderade om företaget har ekonomiska 

problem och vill ha större redovisade tillgångar.114 

Likvidationsvärde betecknar det värde som kan extraheras om företagets 

tillgångar likvideras och alla skulder och kostnaden för likvidationen betalas. Ofta är 

detta en realistisk uppskattning av floorvalue (minimumvärde för existerande 

tillgångar) eftersom det tar hänsyn till marknadsvärdet på tillgångarna, inte bara det 

redovisningsmässiga115. 

Till skillnad från värdering med hjälp av diskonterade kassaflöden behövs inga 

prognoser för substansvärderingsmetoden vilket kan göra det enklare att utföra. 
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Modellen ger dock en begränsad bild av företagets sanna värde och anses lämpligare 

för att värdera företag med stora realtillgångar snarare än kunskapsföretag i vilka 

balansräkningen inte återspeglar företagets värde lika korrekt116. En avgörande faktor 

för metodens lämplighet är likviditeten på företagets tillgångar eftersom tillgångar 

som är lätta att avyttra är mycket enklare att värdera till marknadspris.117 

 Genom substansvärdering kan personer med bra insyn i företaget och god 

kunskap om marknadspriset på företagets tillgångar göra en relativt enkel 

approximation av företagets likvidationsvärde. Samtidigt kan det även vara en 

nackdel i strävan efter en rättvis värdering då företag, inom ramarna för gällande 

redovisningslagar, kan välja att värdera sina tillgångar enligt eget tycke.118 

 En nackdel med substansvärdering är att ingen hänsyn tas till hur effektivt 

tillgångarna används. Utöver företag med stora likvida tillgångar kan 

substansvärdering även vara lämpligt vid värdering av företag med finansiella 

problem eftersom substansvärdering tar hänsyn till värdet vid en eventuell försäljning 

av tillgångar snarare än resultatet.119 

4.3 Multipelvärdering 
Grundprincipen för värdering med hjälp av multiplar är att värdera ett företag genom 

att jämföra och analysera ett antal valda nyckeltal för liknande företag som är 

noterade. Multipelvärdering används ofta som ett komplement till DCF-modellen för 

att stämma av rimligheten i värderingen och illustrera viktiga nyckeltal. 120 

Metoden att jämföra med liknande företag, relativvärdering, kan ge en 

uppfattning om företagets situation i relation till konkurrenter. En bra multipelanalys 

bygger dock på ett antal kritiska antaganden för att få rättvisande ration, dels att den 

valda jämförelsegruppen har samma attribut samt att marknaden värderar 

jämförelseobjekten korrekt121. 

En av de stora fördelarna med relativvärdering är att den kan användas för att 

värdera och jämföra företag som inte är publika och ge en uppfattning av vad ett 

företag skulle ha varit värt om det varit publikt noterat122. 

4.3.1 Val av multiplar 
Multiplar kan användas både för att mäta historisk prestation och för företagets 

framtid genom att beräknas på en prognos. För många företag är den bästa multipeln 
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för jämförelse EV/ EBITA123. Koller et al. menar att EV/EBITA säger mer om ett 

företag än någon annan multipel varför en företagsanalys bör inkludera den124. En 

fördel med EV/EBITA jämfört med P/E är att de sistnämnda påverkas av ett företags 

kapitalstruktur eftersom det baseras på resultat efter icke operativa poster och inte 

bara rörelseresultat.125 Koller et al. menar dessutom att det är bättre att jämföra EV 

med EBITA än EBIT. Eftersom amorteringar inte belastar framtida kassaflöden 

tenderar EBIT att förvränga multipeln.126 Avskrivningar är generellt sunk costs och 

speglar inte företagets framtid, men i många fall används avskrivningar som 

avsättningar för att ersätta tillgångar i framtiden och nyckeltalet EV/EBITDA kan 

därför vara ett bra mått. Förutom de resultatdrivna nyckeltalen kan man även använda 

t.ex. EV/Sales som relaterar företagets värde till dess omsättning127. 

4.3.2 Val av jämförelsegrupp 
Koller et al. menar att jämförelseföretag ska väljas efter till exempel hur lik 

produktion, distributionskanaler och forskning och utveckling företagen har. 

Liknande företag ska ha en liknande ROIC och tillväxtkaraktär vilket är önskvärt i en 

jämförelsegrupp128. Kritik brukar riktas mot denna typ av värdering eftersom valet av 

jämförelsegrupp är en subjektiv process och helt perfekta jämförelseobjekt inte 

existerar. Att huvudkonkurrenterna är den perfekta måttstocken är ingen självklarhet 

eftersom storlek och företagets egenskaper kan skiljas åt kraftigt129. 

4.3.4 Analys av multiplar inom jämförelsegruppen 
Efter beräkning och sammanställning av multiplar inom jämförelsegruppen är det 

viktigt att göra en noggrann analys av resultatet och reflektera över om skillnader i 

värde beror på skillnader i produktsortiment, kundsegment, stordriftsfördelar eller 

någon annan faktor130. Det krävs således en analys för att förstå anledningarna till 

skillnader i multiplar mellan företag för att kunna tillämpa dem i värderingssyfte131. 

Att jämföra med branschens genomsnitt för den valda multipeln missar ofta 

viktiga skillnader i ROIC och företagens tillväxtpotential och bör därför undvikas132. 

Istället för att jämföra med genomsnittet för branschen kan ett genomsnitt räknas ut 

för den utvalda jämförelsegruppen som utgör en bättre referens. För att 

jämförelsegruppens genomsnitt ska vara ett värdefullt mått för värderingen bör 
                                                
123Damodaran, A. (2001:kap5) 
124Koller, T. Goedhart, M. Wessels, D (2010:315ff) 
125Ibid. 
126Ibid. 
127Damodaran, A. (2001:kap5) 
128Koller, T. Goedhart, M. Wessels, D (2010:327) 
129 Damodaran, A (1994:214ff) 
130Koller, T. Goedhart, M. Wessels, D (2010:327) 
131Rock. M (1987:189-190) 
132Damodaran, A (1994:206ff) 
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företagens multiplar vara relativt lika.133 Ett annat problem med jämförelse med hjälp 

av ett genomsnitt av en multipel är att samma multipel beräknas på flera olika sätt. 

När Koller et al. genomförde en undersökning av hur hundra företag beräknar en 

multipel för företagsvärde fick de över tio olika alternativ på hur den beräknades.134 

En jämförelse av multiplar mellan ett antal företag kan inte ge något sant 

företagsvärde utan visar hur det är värderat relativt jämförelsegruppen. 

Relativvärdering säger ingenting om själva värderingens rimlighet utan är en 

jämförelse som i grunden bygger på vilka företag som ingår i jämförelsegruppen och 

hur marknaden värderar dessa företag.135 Enligt Milton L. Rock ser verkligheten 

annorlunda ut, sambandet mellan multiplar och betalt pris vid företagsköp har ett visst 

samband men de är inte perfekt korrelerade.   

                                                
133Weston. F, Weaver.C  (2001:137) 
134Koller, T. Goedhart, M. Wessels, D (2010:323) 
135Damodaran, A. (1994:16) 
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5. EMPIRISK ANALYS AV VÄRDERINGSFALL 
I detta kapitel analyserar vi det empiriska material som framställts med hjälp av 

teorier, tidigare forskning samt intervjuer som studien innefattar. Här sker analys av 

den genomförda DCF-värderingen samt multipelanalysen och substansvärdemetoden. 

 

Empiriskt material presenteras först för Jeld-Wen och sedan för de tre företagen. 

Figur 5.1 illustrerar upplägget för att noga klargöra de olika momenten i den 

empiriska analysen. Den empiriska analysen knyts samman med den jämförande 

analysen genom en sammanfattande tabell som inleder nästa kapitel. 

 
Figur 5.1 Översikt av kapitlet empirisk analys av värderingsfall. Källa: egen figur. 

5.1 Jeld-Wen 
Jeld-Wen är ett familjeägt amerikanskt bolag som grundades 1960 i Oregon. Från 

början var företaget ett sågverk och affärsidén att tillverka dörrar kom från att 

tillverka något av den enorma mängden överblivna sågspån från sågverket. 1992 

skedde Jeld-Wens första företagsuppköp utanför USA när den spanska 

dörrtillverkaren Norma Doors köptes. De följande åtta åren innebar många 

företagsuppköp i Europa, Australien, Asien, Kanada och Mexiko. Idag är Jeld-Wen 

etablerat i över 20 länder med mer än 20 000 anställda.136 Jeld-Wen Europa har idag 

ca 6000 anställda med en omsättning på över 700 miljoner Euro och är Europas 

                                                
136 http://www.jeld-wen.com/about-jw/overview/history 2011-03-11 
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största dörrtillverkare med till exempel 60 % av den danska marknaden, 30 % av den 

svenska och norska marknaden tillsammans samt 18 % av den tyska marknaden. Jeld-

Wen är ett helägt dotterbolag till det amerikanska huvudbolaget men Jeld-Wen 

Europe är relativt fristående och fattar sina egna investeringsbeslut. Den europeiska 

divisionen och tillverkar i princip alla sina egna dörrar förutom ett fåtal som tillverkas 

av Jeld-Wen i Asien137. Jeld-Wen Europe har i dagsläget 24 produktionsfaciliteter 

utspridda över 13 länder. 2006 köpte Jeld-Wen den danska dörrtillverkaren Vest-

Wood som några år tidigare i sin tur köpt svenska Swedoor138. Jeld-Wens målsättning 

är att ha Europas bästa varumärke 2012. 

 Jeld-Wen har historiskt sett köpt företag för att få tillgång till marknaden i nya 

länder. Strategin har varit att köpa sig stora på marknader och sedan som första insats 

dra ut synergier genom effektivisering av inköp. Med en gemensam inköpsfunktion 

för verksamheten i Europa har Jeld-Wen en stark förhandlingsposition gentemot 

leverantörer och har större möjlighet att påverka inköpspriser och därmed kostnad för 

sålda varor. Vid tidigare uppköp har det lokala varumärket stegvis fasats ut och bytts 

ut mot Jeld-Wens egna varumärke. Hur snabbt förändringen skett har berott på hur 

marknaden accepterat det nya varumärket. Jeld-Wen värnar mycket om lokal 

förankring. Företaget har lokala försäljningsorganisationer och har varit noggranna 

med att behålla kundnärhet och inte skrämma bort existerande kunder efter uppköp. 

Jeld-Wens strategi vid tidigare uppköp har varit att få med kandidaterna i 

uppköpsfasen för att underlätta transaktionen och integrationen. Som uppköpare är 

Jeld-Wen noga med att personalen ska fortsätta sin anställning även efter uppköpet.139 

Jeld-Wen har aldrig sålt någon del av sin verksamhet i Europa eller något av 

sina dotterbolag, de har endast avvecklat delar som inte varit lönsamma. En stor 

motvilja finns enligt Christian Frisk till att sälja delar till konkurrenter, framförallt 

tillverkande enheter som innebär direkt ökad konkurrens till Jeld-Wen. Christian Frisk 

beskriver även att vid ett eventuellt nytt företagsförvärv vill Jeld-Wen köpa 100 % av 

aktierna för att med fullt ägande integrera företaget i koncernen och dra ut synergier. 

5.2 Dana 

5.2.1 Bakgrundsinformation 
Dana var vid uppköpstillfället år 2005 en viktig aktör på den österrikiska 

dörrmarknaden med både egen försäljning och tillverkning. Dana grundades 1974 och 

                                                
137 Frisk, C 2011-02-07 
138 http://jeld-wen.biz/ 2011-03-02 
139 Frisk, C 2011-02-07 
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hade vid tid förvärvstillfället två produktionsanläggningar, den ena var en av Europas 

mest avancerade och moderna dörrfabriker. Produktionen var till stor del inriktad på 

specialproduktion istället för massproduktion. Dana hade traditionellt varit mer 

inriktade på produktion än försäljning och marknadsföring. År 2005 hade Dana 480 

medarbetare och producerade ca 480 000 dörrar. Av Danas försäljning var ca 90 % på 

den Österrikiske marknaden och resterande 10 % i Tyskland och Schweiz. Danas 

produktion var uppdelad i två olika varumärken, dels dyrare design dörrar med hög 

kvalitet som såldes under varumärket DANA samt billigare dörrar under varumärket 

SAX men som tillverkades i samma anläggning. Omsättningen har ökat stadigt sedan 

1999, se tabell 5.1. 140 

 
Dana 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Intäkter (m€) 43,4  46,0  47,1  48,3  52,8  58,0  

Tillväxt 
 

6% 2% 3% 9% 10% 

      Tabell 5.1 Danas omsättning 1999-2004. Källa: Danas årsredovisningar 

5.2.2 SWOT-analys 

• Strenghts – Hög lönsamhet, stark position inom dyrare komplexare 

dörrar, välutbildad och bra ledning, två moderna fabriker. 

• Weaknesses – Inte arbetat mycket med varumärke och marknadsföring 

• Opportunities – Stark tillväxt inom dyra designade dörrar och bra 

lågprisutbud om efterfrågan i segmentet stiger. 

• Threats – Hot från nya aktörer på marknaden, påverkas mycket av den 

Tyska marknaden.141 

 

5.2.3 Jeld-Wens intresse av Dana 
Jeld-Wens intresse för Dana och anledningen till köpet var i grunden möjligheten att 

köpa sig in på den österrikiska marknaden. Christian Frisk nämner att vid 

marknadsandelar på 35-40 % av marknaden i ett land kan man börja styra marknaden. 

Ett uppköp av Dana skulle således ge Jeld-Wen en ledande position på den 

österrikiska marknaden. Dana hade under 2004 varit marknadsledande under flera år 

med en stabil marknadsandel på över 40 %. Ett förvärv av Dana skulle betyda att 

Jeld-Wen skulle positionera sig som den största dörrkoncernen i ytterligare ett land. 

Eftersom Dana hade mycket liten försäljning utanför Österrike, på Jeld-Wens 

befintliga marknader, skulle köpet inte leda till någon överlappning inom koncernen. 

                                                
140 Frisk, C 2011-02-07 
141 Frisk, C 2011-02-07 
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Dana var ett lönsamt företag, så Jeld-Wen såg chansen att i princip köpa sig en 

position som marknadsledare i Österrike utan att egentligen behöva genomföra några 

strukturella ändringar i uppköpsföretaget. Danas segment med dyrare designdörrar var 

även en avgörande faktor som fick Jeld-Wen intresserade av ett förvärv. I Dana ingick 

två fabriker som låg i teknisk framkant och hade bra förutsättningar för att behålla sin 

starka position inom dyrare dörrar. En stor framtida möjlighet med köpet var även 

möjligheten att med hjälp av Danas starka position på den österrikiska marknaden få 

tillgång sälja Jeld-Wens övriga dörrar. Förutom att Dana var lönsamt var det även ett 

väldigt välskött företag. Dana ägdes av ett kloster men hade en kompetent, 

professionell och välutbildad ledning. Eftersom Jeld-Wen inte tänkte göra några 

strukturella förändringar efter köpet kunde de ha kvar de kompetenta 

nyckelpersonerna i företaget. Det klosterägda Dana hade tidigare haft stort inverkan 

på samhället och donerat mycket pengar och ägarna la därför stor vikt vid att en 

potentiell uppköpare skulle kunna förvalta och fortsätta driva verksamheten och bidra 

till samhället. Jeld-Wen som en stor seriös aktör på dörrmarknaden levde upp till 

ägarnas hårda krav på uppköpare och fick blev godkänds som köpare av Dana under 

2004. 

5.2.4 DCF-värdering 

5.2.4.1 Uppskattning av tillväxt 

Danas strategi går ut på att behålla sin position som marknadsledare och fortsätta att 

växa inom både billiga och dyra produkter i takt med marknaden. Under 2003 och 

2004 förbättrades marknaden efter ett par år av stagnation i marknadstillväxten trots 

en tillbakagång i byggsektorn142 Danas potentiella marknad består i princip av alla 

nybyggnationer och renoveringar till konsumenter och företag. Österrike upplevde vid 

tidpunkten för värderingen en mycket svag befolkningsökning, mängden 

singelhushåll samt i golvyta per person ökade vilket driver marknadens utveckling143. 

Ett skift på marknaden var tydligare skillnader i kundgrupper, dels ”hemmafixare” 

som vill köpa så billigt som möjligt respektive ett ökat intresse av dyrare designdörrar. 

För Danas del var framtidsutsikterna goda med en fortsatt tillväxt med marknaden och 

en ökning av både deras billiga och dyra varumärken. Prognoserna för 

byggmarknaden i Österrike år 2003 talade om en måttlig tillväxt i nybyggnation på ett 

tio års perspektiv men en kraftigare ökning av renovering inom hushåll och 

                                                
142 Euroconstruct (2004) 
143Ibid 
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kommersiella fastigheter mellan åren 2007-2009 som förväntas öka marknadens 

tillväxt.144 

 

 

  
Historisk data 

 
Prognos 

     
Österrike: tillväxt 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stabil 
utveckling 

Befolkning* 
 

0,4% 0,4% 0,1% 0,3% 0,3% 0,9% 0,4% 0,3% 0,3% 
BNP*  

 
1,4% 0,7% 1,9% 2,5% 2,5% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 

Påbörjade 
byggen* -8,7% -1,0% 2,4% -3,5% -2,4% 1,3% 1,8% 1,8% 1,3% 
Total byggnation* -1,0% 4,8% -0,2% 0,9% 1,4% 1,8% 6,0% 5,0% 2,0% 
Sålda dörrar, antal -8,9% -8,6% -4,7% 2,0% 3,0% 6,0% 7,0% 7,0% 3,0% 

 
Tabell 5.2. Marknadsdata och tillväxtprognos för Österrike. Källa: *Euroconstruct prognos, Egna 
beräkningar 

5.2.4.2 NOPLAT 

Beräkning av NOPLAT för Dana presenteras i Appendix 1.3. För beräkning av 

NOPLAT har EBITA beräknats genom att dra av operationella utgifter från Danas 

försäljning. Dana har inga kostnader för leasing som behövts korrigeras i beräkningen. 

Redovisade skatter har korrigerats för skatter på ränteintäkter och räntekostnader samt 

förändringar i totala uppskjutna skatter. 

5.2.4.3 Invested Capital 

Beräkning av IC presenteras i Appendix 1.4 och prognostisering av Invested Capital 

presenteras i Appendix 1.10. Dana redovisar immateriella tillgångar med ett stort 

värde, från noterna utläses dock att hela posten innehåller datorprogram som har 

klassificerats som operativa. Resten av tillgångarna är fördelade över materiella 

tillgångar, finansiella tillgångar och omsättningstillgångar. Materiella tillgångar 

klassificeras i Dana som operativa. Dana har i förhållande till sin omsättning 

historiskt små poster för kontanter och banktillgodohavanden och hela dessa poster 

har därför klassificerats som operativa. I beräkningen av Invested Capital för Dana 

utgörs rörelseskulder i princip endast av företagets skulder för leveranser och tjänster.  

5.2.4.4 Beräkning av WACC 

Danas genomsnittliga kapitalkostnad år 2004 för att behålla den kapitalstruktur de 

hade då har beräknats med hjälp av formler för WACC och CAPM, Formel 4.4 och 

4.5. Danas kostnad för att ta ett nytt lån vid tidpunkten är svårt att estimera, ett 

genomsnitt har därför räknats ut räntekostnader dividerat med underliggande 

                                                
144Ibid 
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skulderna till 3,4 %. Eftersom Danas kapitalstruktur har varit relativt konstant under 

perioden antar vi medelvärdet för kostnaden av lån senaste fem åren som Danas 

kostnad för nya lån.  

Kostnaden för eget kapital är den svåraste parametern och beräkna och 

CAPM-formeln har används för en estimering. Den riskfria räntan ska spegla 

avkastningen på en riskfri investering med liknande tidsperiod som företagets 

låneperiod. Räntan för österrikiska 10-åriga statsobligationer under december 2004 

som var ca 3,7 % har använts som riskfri ränta. Riskpremien speglar företagets 

specifika risk och har beräknats genom marknadens förväntade avkastning plus en 

ytterligare riskpremie för små bolag minus den riskfria räntan, appendix 1.18.  

Onoterade Dana har inget beräknat betavärde att tillgå och en uppskattning har 

skett med hjälp av tre noterade österrikiska företag. Att hitta bra jämförelseföretag är 

svårt, särskilt i ett litet land som Österrike med få noterade bolag inom Danas bransch. 

Det fanns 2004 inga noterade huvudkonkurrenter till Dana eller andra noterade 

företag inom dörrbranschen. En jämförelse har därför gjorts med hjälp av betavärden 

och skuldsättningsgrad för tre Österrikiska industriföretag, Andritz AG, A-Tex 

Industries AG samt http High Tech Plastics AG. Betavärdena har räknats om till 

skuldfria betavärden utan de finansiella effekterna från skuldsättning. De skuldfria 

betavärdenas medelvärde har räknats fram till 0,41, vilket presenteras i appenix 1.18. 

Det genomsnittliga betat används för att med hjälp av Danas historiska genomsnittliga 

skuldsättningsgrad för att uppskatta ett betavärde för Dana vilket i det här fallet blir 

0,67. 

Österrikes skattenivå på 27 % och viktade andelar skuld och eget kapital med 

respektive kostnader ger den genomsnittliga totala kapitalkostnaden för Dana 4,78 % 

enligt tabell 5.3. 

 

Dana Kostnad Vikter Viktad kostnad 
Lån 2,51% 47% 1,18% 
Aktiekapital 6,79% 53% 3,60% 
WACC 

  
4,78% 

 Tabell 5.3 Beräkning av WACC för Dana. Källa: Danas årsredovisning och egna beräkningar 

5.2.4.5 Framtidsprognos 

Ration som använts för att uppskatta framtida balansräkning, resultaträkning, 

NOPLAT, IC och FCF presenteras i Appendix 1.6. Historiska genomsnitt har 

beräknats och justerats med hänsyn till aktuell värdedrivare och kvalificerade 
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antaganden. Endast de viktigaste posterna presenteras eftersom majoriteten drivs av 

intäkter.  

5.2.4.6 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen i Appendix 1.15 illustrerar hur Företag As värde varierar med 

olika värden på WACC och tillväxt.  

 
Tabell 5.4 Känslighetsanalys av företagsvärde vid DCF-värdering. Källa: egna beräkningar. 

5.2.5 Analys av DCF-värdering - Dana 
Eftersom Danas verksamhet drivs av marknadstillväxt visar framtidsprognosen en 

ökande omsättning styrd av nybyggen och konstruktion. En genomsnittlig EBITDA-

marginal på drygt 9 % och en nettomarginal på drygt 5 % uppvisas i resultaträkningen 

vilket är i linje med historiska tal och förväntad utveckling av intäkter och kostnader. 

Årets resultat från resultaträkningen knyts samman med balansräkningen genom 

balanserad vinst och förs över till balanserade vinstmedel. I en DCF-modell påverkar 

inte kassahållningen företagsvärde eller avkastning på investerat kapital eftersom 

överflödiga kontanta medel separeras. Jeld-Wen har som vana att ta ut vinstmedel 

från företagen som ingår i koncernen men vi kan inte prognostisera dessa uttag. 

Därför har vi valt att låta balanserade vinstmedel ackumuleras och balanserar 

balansräkningen med kassa. Detta får balansomslutningen att skjuta i höjden i slutet 

av prognosen, vilket emellertid inte påverkar värdering eller avkastning på investerat  

kapital som rör sig kring 6 %. ATO (asset turnover – tillgångarnas 

omsättningshastighet) har historiskt varierat mellan 1,8–2,2 ggr. I prognosen nås 

omsättningshastigheten på 2 ggr vid 2008 för att sedan falla tillbaka mot 1,9 i takt 

med att tillväxthastigheten stabiliseras. 
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Tabell 5.5 Sammanfattning DCF-värdering Dana, Källa: egna beräkningar 
 

FCFF förväntas öka i takt med att omsättningen stiger. Något som är värt att 

notera är de investeringar i fasta tillgångar som krävs för att öka omsättningen under 

tillväxtåren 2005-2009. Detta får en eftersläpande effekt på FCFF när efterföljande år 

har en lägre tillväxttakt. Investeringstakten i ett producerande företag som Dana, med 

mycket tillgångar kan variera kraftigt och har historiskt överstigit NOPLAT under 

vissa år. Detta har finansierats med likvida medel från balanserade vinstmedel, vilket 

är ett tillvägagångssätt som vi också väljer att tillämpa. 

Ytterligare en faktor som är värd att belysa är CV-värdet. Under denna period 

baseras kassaflödet på en evigt stabil tillväxttakt i enighet med fortlevnadsprincipen. 

Ett företags livslängd är i regel begränsad och det är omöjligt att göra prognoser för 

en allt för avlägsen framtid. Därför antas en evig tillväxttakt på 3 % efter hänsyn till 

genomsnittlig inflation och BNP utveckling i Österrike 1999-2004. Avkastning på 

nytt investerat kapital (RONIC) antas vara 6 % under CV-perioden, vilket motsvarar 

Danas ROIC 2019 och anses vara en långsiktigt hållbar nivå. 

5.2.6 Multipelvärdering 
En jämförelsegrupp med sex företag för Danas verksamhet år 2004 har valts ut och 

presenteras i Appendix 1.17. Danas huvudkonkurrenter är onoterade och de noterade 

bolag vars verksamhet är mest lik skiljer i storlek och kapitalstruktur, sex österrikiska 

industribolag har valts ut för att så bra som möjligt ge en bra jämförelse . Multiplarna 

Price/Earnings (P/E), Enterprise Value/EBITDA (EV/EBITDA), Enterprise 

Value/EBIT (EV/EBIT) och Enterprise Value/Försäljning (EV/Sales) har beräknats 

för jämförelsegruppen med utgångspunkt ur deras årsredovisningar och börsvärde 

från december 2004. Ett genomsnitt på jämförelsegruppens nyckeltal har beräknats 

och sedan använts för att uppskatta ett värde för Dana. Under år 2004 hade Dana 

negativ EBITDA och en uppskattning genom EV/EBITDA multipeln kan således inte 

göras. Från de uppskattade värden med hjälp av de olika multiplerna har precis som 

vid DCF-värderingen en likviditetsrabatt på 10 % dragit av. De tre 

multipelvärderingarna hamnar i spannet mellan drygt 39 miljoner euro och knappt 68 

miljoner euro och presenteras i Appendix 1.17. 

5.2.7 Substansvärdering 
Dana hade vid uppköpstillfället väldigt stora realtillgångar, framförallt stora 

materiella tillgångar bestående av fabriker och maskiner på nästan 24 miljoner euro 

av totalt knappt 34 miljoner euro i totala tillgångar.(appendix 1.2). En exakt 

uppskattning av marknadsvärdet av dessa tillgångar är svårt att göra utan 
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branschkunskap och bra insyn i företagets tillgångar. Dana använder linjära 

avskrivningar av sina materiella tillgångar och vid ett antagande att Dana överskattat 

avskrivningarna de första åren har ett substansvärde beräknats utifrån att fabrikerna 

och maskinernas marknadsvärde är mellan 90 och 120 % av bokfört värde, antagandet 

ger ett företagsvärde mellan knappt 18,7 och 25,9 miljoner euro. (appendix 1.16)  

5.2.8 Jämförelse av olika värderingsmodeller 
 

 
Tabell 5.7 Jämförelse av värderingsmodeller för Dana 

5.3 Retrospektiv granskning av Dana 

5.3.1 Faktiskt pris och värderingsprocess 
Det exakta priset som Jeld-Wen betalade för Dana vid uppköpet i januari 2005 var 

42,4 miljoner euro. För att komma fram till priset skedde en intern värdering. Jeld-

Wen utgår från EBITDA som ger en indikation på den framtida lönsamheten i 

företaget. Därefter granskas vilken omsättning och marginal företaget förväntas 

upprätthålla i framtiden. Jeld-Wen undersökte även företagets marknadsandel och 

potentiella kostnadsbesparingar som kan göras genom gemensamma inköp. Därefter 

granskades värdet av fasta tillgångar, vilket i fallet med Dana var betydande. De 

reflekterar även kring om varumärket har något värde och om det ska behållas till 

fördel för det annars starka Jeld-Wen.  

5.3.2 Jeld-Wen och Dana 
Dana gav Jeld-Wen tillgång till den Österrikiska marknaden och en ökad 

marknadsandel i Schweiz. Genom köpet av Dana blev Jeld-Wen klara marknadsledare 

med en marknadsandel som steg från 2 % till 33 % av den Österrikiska 

dörrmarknaden, och nära 50 % av marknaden för innerdörrar. Jeld-Wen utnyttjade 
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integrationen av Dana till att sälja sina billiga dörrar från andra fabriker på den 

österrikiska marknaden 

Dana hade duktiga chefer på både topp och mellannivå och många av dem 

stannade kvar i organisationen efter uppköpet. Jeld-Wens strategi för Dana efter 

uppköpet var att behålla den stora marknadsandelen genom att växa med marknaden 

inom alla segment, precis som Dana hade gjort på egen hand. Jeld-Wen kunde även 

använda befintliga försäljningskoncept och produkter från den tyska marknaden 

genom Dana på den österrikiska marknaden. 

5.3.3 Retrospektiv analys  
En granskning av Danas faktiska omsättning visar att prognosen varit träffsäker fram 

till 2008 då marknaden utvecklats något långsammare än förväntningar från 2004. Det 

kan ses som en svaghet prognosen. Då vi kontrollräknar genom att föra in den 

faktiska omsättningen för 2004-2009 visar emellertid värderingsmodellen ett värde på 

48,4 miljoner euro jämförts med det tidigare beräknade värdet 48,3 miljoner euro. 

Således är den långsiktiga utvecklingen i linje med marknaden med viss variation från 

år till år. 

 
  Dana DCF-värdering  Dana verkligt utfall 
  2008 2009 2008 2009 
Omsättning  69 434 375      74 294 782      69 771 000      71 158 515     

CAGR 2004-2009 
 

5,1% 
 

4,2% 
EBITDA  7 185 938      7 617 095      9 918 000      10 233 033     

EBITDA marginal 10,3% 10,3% 14,2% 14,4% 
Nettoresultat  4 610 129      4 803 349      5 527 000      5 855 017     

Nettomarginal 6,6% 6,5% 7,9% 8,2% 
NOPLAT  2 300 524      2 461 560      3 846 702      4 318 214     

NOPLAT 
marginal 3,3% 3,3% 5,5% 6,1% 
Investerat kapital  36 637 052      38 915 646      26 217 000      22 734 849     

ROIC 
 

7% 
 

18% 
FCFF 

 
 182 967     

 
 869 727     

Tabell 5.8. Jämförelse av huvudposter och marginaler mellan prognos från DCF-värdering av Dana 
och faktiskt utfall, Källa: Egna beräkningar och Danas årsredovisning 2009. 
 
EBITDA och EBITDA-marginalen har underskattats jämfört med det faktiska utfallet 

vilket är ett resultat av högre avskrivningar än förväntat. Nettomarginalen påverkas i 

hög grad av lönekostnader som har ökat långsammare än prognosen. En av 

anledningen till att marginaler genomgående underskattas i den tillämpade 

värderingsmodellen är att kostnadsposterna i verkligheten släpar efter ökningen i 

omsättning. Den fulla effekten av ökade kostnader syns således först efter ett år med 

kraftig tillväxt, vilket förklarar en stor del av skillnaderna som observeras. Detta är ett 

viktigt resultat för vidare DCF-värderingar. Ett annat viktigt resultat är att Jeld-Wen 
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enligt sin uttalade strategi att växa med marknaden efter uppköpet har haft en mycket 

stabil marknadsandel på omkring 40 % för att undvika priskrig med konkurrenter.  

 

  Dana DCF-värdering Dana verkligt utfall 
  2008 2009 2008 2009 
Omsättning  69 434 375      74 294 782      69 771 000      71 158 515     
Kostnad sålda varor  34 508 984      36 924 613      33 124 000      33 568 871     

 
50% 50% 47% 47% 

Personalkostnader  19 571 600      20 924 613      18 457 000      19 008 814     

 
28% 28% 26% 27% 

Tabell 5.9: Jämförelse av kostnader mellan prognosen i DCF-modellen och det faktiska utfallet. Källa: 
Egna beräkningar och Danas årsredovisning 2009. 
 

Kostnad sålda varor och personalkostnader har historiskt sett varit 49,7% respektive 

28 % för Dana vilket är de ration som använts i prognosen. Den retrospektiva 

granskningen indikerar att Jeld-Wen efter köpet av Dana har varit mycket 

framgångsrika med att minska kostnaderna för sålda varor genom sin centrala 

inköpsfunktion, en av förvärvets förväntade synergieffekter. Två procents nedgång i 

kostnad för sålda varor, som är en betydande post i resultaträkningen, har stor 

betydelse på lång sikt och denna vetskap kan utnyttjas vid analys av andra 

uppköpskandidater. Särskilt företag som i likhet med Dana producerar varor och 

köper in råmaterial förväntas uppleva en motsvarande kostnadsreduktion. 

Dana var ett köp som kunde jämföras med att starta upp en motsvarande 

verksamhet i Österrike. Dana är ett producerande företag som vid tillfället för 

företagsanalysen uppvisade ett mycket gott resultat, stor marknadsandel och hade en 

hel del fasta tillgångar. Lärdomar från den retrospektiva granskningen av Dana torde 

därför vara till stor nytta vid analys av företag med liknande attribut, så som 

affärsmodell, vinstmarginaler och andel fasta tillgångar. En kombination av multipel- 

och DCF-värdering var mest framgångsrikt vid värderingen av Dana.  

En avslutande reflektion från den retrospektiva granskningen är att CV 

perioden får stor betydelse. Eftersom den antas fortsätta i evighet påverkar dess värde 

företagsvärdet i mycket hög utsträckning. Antaganden i CV perioden kan därför få 

större betydelse än om omsättning och kostnader har prognostiserats korrekt. I 

värdering av företag med hög avkastning på investerat kapital bör därför en översyn 

och eventuellt justering av RONIC i CV-perioden göras för att vara säker på att en 

långsiktigt hållbar avkastning prognostiseras i enighet med konkurrenssituation och 

kapitalkostnad. 
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5.3.4 Rekommendationer för värdering 2009 
Vi analys av ett företag anser Jeld-Wen att det är viktigt att undersöka företagets 

geografiska räckvidd och marknadspenetration145. Inför en värdering bör man granska 

vilka sektorer företaget är verksamt inom och vilka marknadsandelar de har i 

respektive sektor. Detta är emellertid någonting som är mycket svårt för en 

utomstående att uppskatta eftersom företag inom branschen inte publicerar sådan 

information. I avsaknad av detaljerad information kan prognosen baseras på hela 

marknadens utveckling. Vidare undersöker Jeld-Wen också vilka typer av produkter 

som potentiella uppköpskandidater producerar och/eller säljer och vilket segment de 

tillhör. Om företaget i fråga har några unika produkter eller egenskaper som kan 

komplettera Jeld-Wens existerande utbud har det stor betydelse. Jeld-Wen granskar 

även företagets logistikkedja för att bestämma flödet av råvaror eller inköpt varor som 

kan ha betydelse för framtida utveckling. 

5.4 Marknadens tillväxt Företag A och B 
Företag A och B är verksamma i samma land vilket gör att marknadsprognosen 

kommer att vara densamma för båda företagen. Eftersom företagens position, 

marknadsandelar och affärsmodeller skiljer sig åt kommer respektive företags 

individuella prognos att skilja sig åt.  

I enighet med en top-down approach utgår vi från marknaden i det aktuella 

landet och tillväxtprognosen baseras på en kombination av analys av historisk data 

och framtidsutsikter för dörrbranschen. Marknadens förväntade tillväxt driver Företag 

A och Företag B:s omsättning genom respektive marknadsandel som enligt den 

retrospektiva analysen hålls på en stadig nivå. De första fem åren i tillväxtprognosen 

innehåller detaljerade uppskattningar av branschens utveckling från år till år, efter 

2014 efter förväntas tillväxten plana ut till en jämnare nivå och 2020 startar 

företagens CV-period.  

5.4.1 Dörrbranschen i landet 
Genom en historisk analys av antal sålda dörrar och det totala värdet av marknaden 

har vi konstaterat att det finns ett samband mellan antal nybyggen (privata och icke 

privata) samt antal sålda dörrar. Det totala värdet av dörrmarknaden anses följa antalet 

sålda dörrar, Tabell 5.10. Mellan 2006 och 2009 har antalet påbörjade nybyggen i det 

aktuella landet sjunkit kraftigt. Icke-privata byggnationer ökade visserligen stadigt 

fram till 2008 tack vare en positiv ekonomisk situation. Nedgången i total byggnation 

började dock synas i dörrförsäljningen redan under 2007 vartefter två år med negativ 

                                                
145 Frisk, C 2011-02-07 
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tillväxt har upplevts. Euroconstruct rapporterar att lägstanivån för 

konstruktionsbranschen förväntas någon gång mellan 2010-2011 för att sedan vända 

uppåt.146 Landets förväntade utveckling i konstruktionsmarknaden förväntas återhämta 

sig förhållandevis snabbt, i överensstämmelse med Appendix 5 Figur 5.3 som 

illustrerar återhämtningsscenarion för en grupp länder inom EU. I de länder som 

upplever en snabb återhämtning förväntas konstruktionsmarknaden följa BNP-

utvecklingen och prognoser indikerar ett värde som motsvara omkring 12 % av 

BNP.147 

 
Tabell 5.10: Nybyggnation och sålda dörrar 2007-2009 och prognos för 2010-2014  Källa: 
Euroconstruct och egna beräkningar 
De kommande åren förväntas ett skift mot ökad renovering, underhåll och 

modernisering inom privat konstruktion driva på tillväxten i branschen ytterligare, se 

Appendix 5 Figur 5.2. Anledningen är att byggnader åldras samt påtryckningar om 

isolering för ökad energieffektivitet och ökad säkerhet från myndigheter. 

Prognosen i Tabell 5.10 indikerar att byggnationer kommer att öka relativt 

mycket under 2010, för att sedan uppleva en kraftigare tillväxt under 2011 och sedan 

närma sig tidigare och jämnare nivåer. Då vi observerar en viss eftersläpning från 

dörrmarknaden förväntas en modest tillväxt under 2010 varefter dörrbranschen till 

följd av hög tillväxt i nybyggen och renovationer stiger kraftigt under 2011 för att 

sedan plana ut mellan 2012-2013. Därefter förväntas en relativt stabil tillväxt som 

följer utvecklingen av nybyggen och landets BNP-tillväxt.  

Priser per dörr beräknat utifrån antal sålda dörrar och totalt värde av 

dörrmarknaden har ökat med 3 % per år mellan 2006-2010 och förväntas fortsätta i 

samma takt. Detta har justerats för i prognosen för att undvika dubbelräkning av 

tillväxttakt.  

Prognosen utgår ifrån att den ekonomiska situationen förbättras och uppnår en 

tillväxt som är något lägre än under de första åren av 2000-talet efter två till tre år. 

Det finns emellertid en risk att ekonomi upplever en så kallad double-dip, vilket 

skulle påverkar prognosen för de närmaste åren markant. Euroconstruct rapporterar 

                                                
146 Euroconstruct (2010) 
147 Euroconstruct (2010) 
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även förväntningar på att det kommer att bli dyrare att låna pengar, viket på sikt kan 

hejda återhämtningen.148 

5.5 Företag A 

5.5.1 Bakgrundsinformation 
Företag A etablerades under 1990-talet och marknadsför, säljer och distribuerar ett 

brett sortiment av dörrar. Det är ett försäljningsföretag som har 20 % marknadsandel i 

det aktuella landet. Med en omsättning på över 200 miljoner i lokal valuta och 

försäljning på över 210 000 dörrar per år är det en medelstor återförsäljare.  

Företag A har inga egna fabriker utan köper in alla sina dörrar från i huvudsak 

två producenter. En av leverantörerna har verksamhet i samma land som Företag A 

och den andra har sin verksamhet i ett närliggande land.149  

Företag A har ett brett distributionsnät i landet och erfarenhet av att sälja 

dörrar med höga krav sedan tidigare samarbete med en av Jeld-Wens konkurrenter. 

Eftersom Företag A är en försäljningsorganisation utgör fasta tillgångar inte en 

särskilt stor del av värdet i företaget. Det stora värdet finns istället i personalen på 

omkring 30 personer. Informella och formella kontrakt med kunder som köper 

varorna är avgörande och svåra att imitera. Jeld-Wen uttryckte att det är en faktor som 

gör att de ställt sig något avvaktande till Företag A. ”Konkurrenskraften går hem från 

jobbet varje dag.”.150 

Företag A arbetar för att utveckla den egna marknaden för dörrar och olika 

modeller under eget varumärke. Det säkrar produktionskapacitet genom långsiktiga 

samarbeten med ett flertal utländska och inhemska producenter. Företaget utvärderar 

även den lokala marknaden för potentiella kompletterade produkter.  

 

Affärsidé och koncept 

• Fokus på marknadsföring och varumärken 

• God kvalitet och marknadsanpassade produkter 

• Hög service och kort leveranstid 

• Konkurrenskraftiga priser 

• Flexibel och kostnadseffektiv verksamhet 

                                                
148 Euroconstruct (2010) 
149 Frisk, C 2011-02-07 
150 Frisk, C 2011-02-07 
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5.5.2 SWOT-analys 

• Strenghts – Låg andel förluster på kundfordringar. Flexibilitet och ett 

starkt varumärke på lokalt plan 

• Weaknesses – Mycket av företagets konkurrenskraft finns i de 

anställda. Marknadsandel skyddad av kontrakt med leverantörer som ej 

får sälja varor på samma marknad. 

• Opportunities – Nya allianser och partnerskap för att förbättra 

konkurrensposition. Anpassningsbara.  

• Threats – Stadigt ökande konkurrens med pressade marginaler. 

Leverantörernas makt. Att personal lämnar företaget om det blir ett 

ägarbyte.151 

5.5.3 Jeld-Wens intresse av Företag A 
Enligt Christian Frisk är Företag A intressant för Jeld-Wen eftersom man förväntar 

sig uppnå synergier och utöka sin marknadsnärvaro i det aktuella landet. Jeld-Wen 

skulle genom ett uppköp få en betydligt större marknadsandel än de har i dagsläget 

med markant ökad marknadskraft som följd. Frisk menar att det finns ett stort värde i 

att ha en större marknadsandel eftersom hitrate ökar och Jeld-Wen då vinner ett större 

antal orders. Jeld-Wen ser affären som en möjlighet att köpa en färdigutvecklad 

försäljningsorganisation med ett etablerat nätverk i Landet. Jeld-Wen har kapacitet att 

förse Företag A med produkter från existerande fabriker och Frisk menar därför att 

finns stor potential för synergier. Framförallt är det kostnaden för kostnad sålda varor 

som förväntas sänkas något (en post som är betydande för Företag A).152 

5.5.4 DCF-värdering 

5.4.4.1 Uppskattning av tillväxt 

Företag As tillväxt drivs av utvecklingen hos dörrmarknaden i det aktuella landet. 

Avsnitt 5.4 förklarar prognostisering av marknadens tillväxt. Omsättning är 

utgångspunkten i prognostiseringen av det individuella företagets tillväxt och kommer 

att driva merparten av posterna i resultat- och balansräkning. Företag A har haft en 

genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) i omsättningen på ca 6 % under perioden 

2000-2009. Mellan 2000-2005 var CAGR 9 % och sjönk sedan till knappt 3,2 % 

2005-2009 vilket stämmer väl överens med branschens utveckling då den senaste 

perioden varit svårare. Med detta som utgångspunkt är prognosen för Företag A:s 

omsättning en modest tillväxt under 2010 för att under 2011 och 2012 växa i högre 
                                                
151 Frisk, C 2011-02-07 
152 Frisk, C 2011-02-07 
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takt. Därefter förväntas tillväxten i omsättning återgå till genomsnittsnivån omkring 

6 % i enighet med marknadens tillväxt, Tabell 5.10. 

Eftersom Företag A fokuserar på den privata marknaden och 

marknadsprognosen indikerar är detta segment kommer att gå särskilt bra på kort sikt, 

har prognosen byggts på en tillväxttakt som är något högre än marknadens. På kort 

sikt kommer Företag A:s marknadsandel, som historiskt varit omkring 16-17 % därför 

att öka till drygt 18 % för att sedan stabiliseras när marknadstillväxten planar ut. 

Företag A 2009 Omsättning Kostnad sålda varor Lön 
Rörelsens kostnader 
andra 

CAGR 10 år 5,9% 6,2% 10,6% 9,7% 
CAGR 5 år 3,2% 4,8% 6,9% 8,3% 
CAGR 3 år 2,5% 4,5% 7,6% 7,1% 

 
Tabell 5.11: Årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) för olika poster i Företag A:s resultaträkning. 
Källa: egna beräkningar 
 
Företag A:s genomsnittliga årliga tillväxt i omsättning har sjunkit under de senaste 

åren vilket överensstämmer med marknadens utveckling. Emellertid har inte 

kostnaderna sjunkit i samma tak, se Tabell 5.11. Detta indikerar att Företag A haft 

svårt att dra ner på utgifterna trots att försäljningen sjunkit. Detta mönster 

observerades även vid analysen av Dana, där kostnadsutvecklingen släpar efter 

tillväxt i omsättningen. För att ta hänsyn till detta faktum används en långsiktig 

kostnadsprognos. Kostnader för sålda varor drivs av omsättningen och anses ha en 

fast ratio på 75 %. Då Jeld-Wen har en central inköpsorganisation och fokuserar 

kraftigt på att minska inköpskostnaderna prognostiseras att kostnad för sålda varor 

kommer att sjunka till 74 % från och med år 2014. 

Lönen är den kostnadspost vars utveckling skiljer sig mest från tillväxten i 

omsättning. Att lönepostens tillväxt skiljer sig från omsättningen beror även på att 

Företag A har valt att inte avskeda några anställda trots att omsättningen blivit 

svagare. I prognosen tas hänsyn till att Jeld-Wen som ny ägare har möjlighet att 

anpassa lönen till marknadsmässiga villkor och att en stor lönekostnad har flyttats 

från Rörelsens övriga kostnader till Lön för att spegla den faktiska lönekostnaden. Det 

rör sociala avgifter, semesterlön och annan kompensation som utgår till de anställda.  

Av den anledning sätts ration för löneposten till 14 % av omsättningen för att 

återspegla en långsiktig och komplett bild av lön som är lämplig då Företag A nått 

stabil tillväxt. 
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Från och med år 2025 går Företag A in i den eviga tillväxtfasen. En evig 

tillväxttakt på 4 % antas med hänsyn till genomsnittlig inflation och BNP-utveckling i 

landet 2000-2009.153 

5.5.4.2 NOPLAT 

Företag A har både uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skatteintäkter, ett netto 

mellan dessa poster har beräknats för att fastställa ökning (minskning) i totala 

uppskjutna skatter. Appendix 2.2 presenterar en detaljerad sammanställning av 

NOPLAT beräknat utifrån omsättningen respektive nettoresultatet. 

5.5.4.3 Invested capital 

Prognos av Invested capital presenteras i Appendix 2.3. Som operationella kortfristiga 

tillgångar räknas kundfordringar, andra fordringar och den operationella andelen 

kontanta medel. Leverantörsskulder och skatteskulder är de enda posterna under 

operationella kortfristiga skulder. Övriga skulder har klassificerats som icke-

operationella då anses separat från den löpande verksamheten. Företag A har 

historiskt sett uppvisat en viss variation i hur skulder fördelats mellan olika poster i 

balansräkningen, samtidigt som den totala belåningen haft en jämnare utveckling.  

Fastigheter samt maskiner och varulager har klassificerats som materiella 

tillgångar. Då Företag A är ett försäljningsföretag som inte själva producerar några 

produkter är posten färdiga varor en betydande post i balansräkningen och 

beräkningen av IC. Byggnader, maskiner, utrustning och varulager utgör posten 

materiella tillgångar. 

Posten kontanter har delats upp i operativa och icke operativa kontanter. 

Minimumkravet inom branschen, tillika den kassahållning som antas krävas för den 

löpande verksamheten, är 7 % vilket tillämpat som mått på operativa kontanter. 

Återstoden har placerats i posten icke-operativa kontanter. 

5.5.4.4 Beräkning av WACC 

Beräkning av den genomsnittliga kapitalkostnaden för Företag A presenteras i 

Appendix 2.12. Kostnaden för vad ett nytt lån skulle kosta företag A är svårt att 

uppskatta utan stor insyn i företaget. Företag A har haft en väldigt oregelbunden 

skuldsättningsgrad och räntekostnader och ett medelvärde för lånekostnaden ger ett 

felvisande resultat. En beräkning på ett stort långfristigt lån samt dess räntekostnader 

från 2009 ger en uppskattning att kostnaden för lån är 3,82%, presenteras i Appendix 

2.12. 
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Kostnaden för eget kapital är den svåraste parametern och beräkna och 

CAPM-formeln har används för en estimering, Formel 4.5. För att inte avslöja 

Företag A:s verksamhetsland har den svenska aktiemarknaden använts för 

estimeringen av CAPM, i enlighet med diskussioner med Jeld-Wen är den svenska 

marknaden lik företags egna och en bra utgångspunkt. Den riskfria räntan ska spegla 

avkastningen på en riskfri investering med liknande tidsperiod som företagets 

låneperiod. Räntan för statsobligationer på ca 4,3 % har använts för estimeringen. 

Riskpremien i CAPM speglar marknadens förväntade avkastning minus den riskfria 

räntan. Riskpremien ska ta hänsyn till företagets storlek, för ett så litet bolag som 

Företag A innebär det högre risk och marknads riskpremie bör kompletteras med en 

ytterligare riskpremie för små företag. I en studie av riskpremier på den svenska 

marknaden av PWC presenteras genomsnittliga marknadsriskpremiet på 4,5% samt 

för Företag i Bs uppskattade storlek ett extra premie på 2,6%.154  

 
Tabell 5.12 Beräkning av WACC för Företag A. Källa: Egna beräkningar 
 

Uppskattningen av Företag A:s betavärde sker genom en jämförelse av tre 

andra företag på den svenska marknaden. På grund av avsaknaden av perfekta 

jämförelsefall har tre företag valts ut för en så bra estimering som möjligt. Det finns 

inga noterade dörrförsäljare eller partihandel av byggmaterial i en så liten skala att 

jämföra med så tre företag på Stockholmsbörsen som bedriver partihandel med 

industrivaror har valts ut som jämförelsegrupp, Bergs Timber, Swedol och Firefly. 

Precis som för Dana har ett genomsnitt för de tre företagens skuldfria betavärden 

räknats fram. 

Företag A har inget marknadsvärde på sitt egna kapital och bokförde får därför 

användas i jämförelse med de tre jämförelseföretagen, de senaste tio åren har företag 

A i snitt haft 24,3 % bokfört eget kapital av totala skulder och kapital, Appendix 2.12. 

Företag A:s genomsnittliga andel eget kapital har använts för att med hjälp av 

jämförelsegruppens skuldfria betavärden estimera ett betavärde för företag A med 

dess andel eget kapital. Med landets skattenivå på 28 % och viktade andelar skuld och 

eget kapital med dess respektive kostnader ger den genomsnittliga totala 

kapitalkostnaden för Företag A 7,13 %, Appendix 2.12. 

                                                
154 PWC (2011)  
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5.5.4.5 Framtidsprognos 

Samtliga ration som använts för att uppskatta framtida balansräkning, resultaträkning, 

NOPLAT, IC och FCF presenteras i Appendix 2.5. Historiska genomsnitt har 

beräknats och justerats med hänsyn till aktuell driver och kvalificerade antaganden.  

5.5.4.6 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen i Tabell 5.13 illustrerar hur Företag A:s företagsvärde varierar 

med olika nivåer på WACC och tillväxtakt.  

 

Tabell 5.13 Känslighetsanalys av företagsvärde från DCF-modell. Källa: egna beräkningar. 

5.5.5 Analys av DCF-värdering – Företag A 
Företag A:s omsättning drivs av marknadstillväxten i landet. Därför visar 

framtidsprognosen en omsättning styrd av nybyggen och konstruktion som är relativt 

stabil under 2010 för att sedan öka markant 2011-2012 då stor tillväxt förväntas. 

Företag ha prognostiseras med en EBITDA-marginal ökar till drygt efter nedgången 

2008-2009 8 %. På sikt rör sig EBTIDA marginalen mot 6 % och nettomarginal till 

drygt 5 % i linje med historiska tal och förväntad utveckling i framtiden. Efter en 

granskning av noterna i Företag A:s årsredovisning har en stor post från övriga 

kostnader flyttats till lön för att ge en mer rättvisande bild av företagets lönekostnader. 

Detta är förklaringen till de stora förändringarna i posterna Lön respektive Övriga 

kostnader 2009-2010, Appendix 2.1. Årets resultat från resultaträkningen förs över till 

balansräkningen genom balanserad vinst och adderas till balanserade vinstmedel.  

FCFF förväntas öka i takt med att omsättningen stiger. Något som är värt att 

notera är att företag A har mycket få fasta tillgångar, varför investeringar i dessa blir 

en mycket liten del av totala investeringar för året. I och med att Företag A är ett 

försäljningsföretag med mycket värde knutet till varulager och kundfordringar är det 

dessa poster som driver skillnaden i operationellt kapital som subtraheras i FCFF 

uträkningen. Detta ska också sättas i relation till ATO som historiskt varierat mellan 

3-5 ggr, betydligt högre än för de tillverkande företaget Dana. I prognosen når företag 

A en omsättningshastighet på 4 ggr 2011-2012 för att sedan falla tillbaka mot 3,5 ggr 

i takt med att tillväxthastigheten stabiliseras.  
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Under CV-perioden varierar inte Företag A:s kassaflödet utan det baseras på 

en evigt stabil tillväxttakt. En evig tillväxttakt på 4 % antas med hänsyn till 

genomsnittlig inflation och BNP-utveckling i landet 2000-2009. RONIC antas vara 

8 % under CV-perioden, vilket är något under ROIC 2025 och återspeglar synen att 

en hög ROIC på lång sikt attraherar konkurrenter som kommer att pressa ner den 

långsiktiga avkastningen på nytt investerat kapital, en lärdom från den retrospektiva 

analysen av Dana. 
Tabell 5.14 Sammanfattning DCF-värdering Företag A, Källa: egna beräkningar  

5.5.6 Multipelvärdering 
Företag As huvudkonkurrenter är onoterade och de flesta noterade företag inom en 

liknande bransch är antingen mycket större och har annan kapitalstruktur än företag A. 

I ett försök att estimera värdet genom multiplar har en jämförelsegrupp på sex företag 

valts ut. Företag A:s verksamhetsland har relativt få noterade företag inom en 

liknande bransch och jämförelsegruppens består därför av blandade företag med 

verksamhet mot byggbranschen. För att inte avslöja företag A:s verksamhetsland har 

namnen på företagen i jämförelsegruppen inte publicerats i appendix. Nyckeltalen P/E, 

EV/EBITDA, EV/EBIT och EV/försäljning har beräknats för jämförelsegruppen med 

utgångspunkt ur deras årsredovisningar och börsvärde från december 2009. Ett 

genomsnitt på jämförelsegruppens nyckeltal har beräknats och sedan använts för att 

uppskatta ett värde för företag A. Ett av jämförelseföretagen har för året 2009 

negativa multiplar och har därför utelämnats i beräkningen av medelvärde. Från de 

uppskattade värdena har uppskattad likviditetsrabatt på 10 % dragit av. De fyra 

värderingarna ger en väldigt otydlig prisbild och ger uppskattningar av företagets 

värde på allt från ca 12,5 miljoner till ca 234,5 miljoner , Appendix 2.10. 

5.5.7 Substansvärdering 
Företag A har väldigt lite anläggningstillgångar, endast en dryg miljon av totalt drygt 

104 miljoner i tillgångar. Jeld-Wens intresse för Företag A ligger till stor del i att 

överta försäljningsorganisationen. Med en utgångspunkt i Företag A:s redovisade 

värden för tillgångar ger substansvärdering ett väldigt lågt värde. Vid samma 

antagande som för Dana att de materiella tillgångarnas marknadsvärde är mellan 90 
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och 120 % av bokfört värde ger substansvärdering av Företag A ett värde mellan 15,7 

och 16,1 miljoner, Appendix 2.11. 

5.5.8 Företag A - Jämförelse av olika värderingsmodeller  

 
 Figur 5.2 Jämförelse av resultat från olika värderingsmodeller. Källa: egna beräkningar. 

5.6 Företag B 

5.6.1 Bakgrundsinformation 
Företag B etablerades under 90-talet och är idag en av de större dörrproducenterna i 

landet med fokus på innerdörrar. Företag B finns idag representerat i tre länder och 

har totalt 180 anställda och en omsättning på drygt 130 miljoner i landets valuta. 

Företag B gör precis som Dana relativt komplexa dörrar, äger sina egna fabriker och 

har en stor andel fasta tillgångar. 

Under de tre senaste åren har Företag B gått med förlust. Förlusterna har 

bidragit till uppsägning av 10 anställda. Företag B ägs av rika privatpersoner som har 

gått in med nya pengar när det gjort förslut. Företag B har dock varit lönsamma 

tidigare vilket de historiska siffrorna indikerar, Appendix 3.1. Inga värdefulla patent 

eller immateriella tillgångar finns idag i företaget.155 

5.6.2 SWOT-analys 

• Strenghts – Flexibel produktion, komplexa produkter och stor andel av 

projektmarknaden. Moderna fabriker med den senaste tekniken. 

• Weaknesses – Har under de tre senaste åren gjort kraftiga förluster. 

Måste betala pengar för ny EU-certifiering. 

                                                
155 155Frisk, C 2011-02-07 

0 

50 000 000 

100 000 000 

150 000 000 

200 000 000 

250 000 000 

DCF  Multipel  Substans 

Fö
re
ta
gs
vä
rd
e 

Värderingsmodell 

Företagsvärde ‐ Företag A 



 54 

• Opportunities – Starka på marknaden för komplexa dörrar vilket är en 

växande marknad.  

• Threats – Hög lönenivå i landet och för liten omsättning för att 

konkurrera med pris mot internationella aktörer på lång sikt. 

5.6.3 Jeld-Wens intresse av Företag B 
Christian Frisk nämner i intervjun att Jeld-Wens fördelar gentemot företag B utgörs 

av en bättre inköpsfunktion samt bättre försäljning på både projekt och 

konsumentmarknaden. Jeld-Wen står för ca 40 % av produktionen på marknaden i 

landet där företag B är verksamt. Vid ett uppköp skulle Jeld-Wen uppnå ca 60 % 

marknadsandel och vara i position att kunna styra marknaden. Jeld-Wen uppskar att 

ett uppköp av Företag B skulle kunna leda till stora synergieffekter. Framförallt 

stordriftsfördelar genom Jeld-Wens redan utvecklade försäljningskanaler för både 

projekt och konsumentmarknad. Företag B är även i behov en dyr EU-certifiering och 

det skulle vara bättre att sprida ut kostnaden på ett stort antal sålda produkter i en 

gemensam organisation. Företag B har en väl fungerande säljorganisation som skulle 

vara intressant för Jeld-Wen. En av Företag B:s fabriker är dock mindre lukrativ och 

ett möjligt scenario skulle vara att Jeld-Wen plockade ner fabriken och dess maskiner 

och satte upp verksamheten i en annan av Jeld-Wens marknader där inte 

tillverkningen hinner med efterfrågan.  

5.6.4 DCF-värdering 

5.6.4.1 Uppskattning av tillväxt 

Företag B:s omsättning, som drivs av marknaden i landet, är utgångspunkten i 

prognostiseringen och kommer att driva merparten av posterna i resultat- och 

balansräkning. Företag A har haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) i 

omsättningen på ca 2 % under perioden 2000-2009. Mellan 2000-2005 var CAGR 

6 % och sjönk sedan till -1 % mätt mellan 2005-2009 vilket är något sämre än 

branschens utveckling. Med detta som utgångspunkt är prognosen för Företag B:s 

omsättning en modest tillväxt under 2010 för att under 2011 och 2012 växa i högre 

takt. Därefter förväntas tillväxten i omsättning återgå till genomsnittsnivån omkring 

6 % som marknaden. 

Företag B har under de senaste åren uppvisat en något svagare utveckling än 

marknaden och konkurrenten Företag A vilket har gjort att deras marknadsandel 

sjunkit 1 %. På sikt prognostiseras dock en fast nivå i enighet med lärdomarna från 

Dana. Prognosen baseras på antagandet att Företag B har möjlighet att öka 

omsättningen i takt med marknaden på kort sikt. Efterfrågan förväntas stiga och 
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företaget har möjlighet att snabbt öka produktionsvolymen tack vare investeringar i en 

ny fabrik. 

 
Företag B 
2009 Omsättning 

Kostnad sålda 
varor Lön 

Rörelsens kostnader 
andra 

CAGR 10 år 2,1% 3,0% 4,2% 3,0% 
CAGR 5 år -0,8% 2,9% 1,6% 0,9% 
CAGR 3 år -4,4% -1,7% -1,6% -2,0% 
     
Tabell 5.15. Årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) för olika poster i Företag B:s resultaträkning. 
Källa: egna beräkningar 
 
 Företag B:s genomsnittliga årliga tillväxt i omsättning har sjunkit under de 

senaste åren vilket överensstämmer med marknadens utveckling. Emellertid har inte 

kostnaderna sjunkit i samma tak, se Tabell 5.15. Detta indikerar att Företag B haft 

svårt att dra ner på utgifterna trots att försäljningen sjunkit. Detta mönster 

observerades även vid analysen av Dana, där kostnadsutvecklingen släpar efter 

tillväxt i omsättningen. Kostnader drivs av omsättningen och anses ha en fast ratio på 

43 %, Appendix 3.5. Investeringarna i den nya fabriken i kombination med förväntade 

synergieffekter genom Jeld-Wens centraliserade inköpsfunktion förväntas även sänka 

kostnader för sålda varor som växer något långsammare än omsättningen på sikt. 

Kostnad för sålda varor förväntas därför sjunka från 43 % till 42 % från och med år 

2014. 

5.6.4.2 NOPLAT 

Beräkning av NOPLAT presenteras i Appendix 3.3 för företag B tar hänsyn till 

förändring av obetalda skatter samt skatter för ränteintäkter och kostnader. Även i 

NOPLAT justeras för de leasade maskinerna. Företag B har fått ett allt sämre värde 

för NOPLAT vilket till stor del kan hänvisas till minskad försäljning men löner och 

kostnad för sålda varor har inte minskat i samma takt och tar i dagsläget upp väldigt 

stor andel av försäljningen. 

5.6.4.3 IC 

Vid beräkning av IC för Företag B har immateriella tillgångar innehållande patent 

som behövs i deras vardagliga verksamhet klassificerats som operativa och utgör 

tillsammans med materiella tillgångar och varulager samt kortfristiga fodringar 

rörelsetillgångar, Appendix 3.4. B har i förhållande till sin omsättning en väldigt liten 

kassa och hela kassaposten har därför klassificerats som operativ. Justering har gjorts 

för leasing av maskiner, leasingavgifterna har med hänsyn till kapitalkostnad och 

förväntad livslängd gett ett uppskattat värde för de leasade maskinerna som läggs till i 
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beräkningen av Invested Capital. Företag B rörelseskulder utgörs endast av 

leverantörsskulder och kortfristiga skulder till kreditinstitut. 

5.6.4. 4 Beräkning av WACC 

Beräkning av den genomsnittliga kapitalkostnaden för Företag B presenteras i 

Appendix 3.14. Kostnaden för vad ett nytt lån skulle kosta företaget är svårt att 

uppskatta utan insyn i företaget, ett medeltal har därför beräknat för de den tio senaste 

årens räntekostnader för långfristiga lån. Långfristiga räntekostnader dividerat med 

långfristiga skulder till 6,49 %, Appendix 3.14. 

Vid beräkning av kostnad för eget kapital har precis samma metod som 

för Företag A använts. Eftersom Företag A och B är ungefär lika stora och 

verksamma i samma land har samma värden för riskfri ränta och riskpremie använts 

som i beräkningen av företag A, alltså en riskfri ränta på 4,3 % och totalt riskpremie 

på 7,1 %, Appendix 3,14. Betavärdet speglar företagets specifika risk jämfört med 

marknaden. För onoterade företag finns ingen sådan information, tre noterade företag 

har därför granskats för en estimering av Företag B. Då perfekta jämförelseföretag 

saknas har de tre jämförelseföretagen Svedbergs, Lammhult och Rörvik Timber är 

varken dörrtillverkare eller konkurrenter till Företag B men samtliga är 

tillverkningsföretag med trä som grundmaterial.  Företagens börsvärde i relation med 

skuldsättning används för att räkna om betavärdet till ett skuldfritt betavärde . Med 

hjälp av ett genomsnitt av betavärde utan skuldsättning för de tre jämförelseföretagen 

samt riskpremium och riskfri ränta uppskattas kostnaden av eget kapital för Företag B 

till 9,09 %, Appendix 3.14. 

 
Tabell 5.16 Beräkning av WACC för Företag B. Källa: Egna beräkningar 

 

Eftersom det endast finns bokfört värde att tillgå för eget kapital för Företag B 

har den historiska genomsnittliga kapitalstrukturen och skuldsättningsgraden 

beräknats via bokförda värde vilket för de senaste tio åren ger ett medelvärde för 

andel eget kapital på 34,5%. Med landets skattenivå på 28 % och viktade andelar 

skuld och eget kapital med dess respektive kostnader ger den genomsnittliga totala 

kapitalkostnaden för Företag B på 6,86 %, Appendix 3.14. 
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5.6.4.5 Framtidsprognos 

Samtliga ration som använts för att uppskatta framtida balansräkning, resultaträkning, 

NOPLAT, IC och FCF presenteras i Appendix 3.5. Historiska genomsnitt har 

beräknats och justerats med hänsyn till aktuell driver och kvalificerade antaganden. 

5.5.4.6 Känslighetsanalys 

 
Tabell 5.17 Känslighetsanalys av företagsvärde från DCF-modell. Källa: egna beräkningar. 

5.6. 5 Analys av DCF-värdering – Företag B 
Framtidsprognosen visar Företag B:s omsättning som drivs av utvecklingen i 

byggbranschen som förväntas bli relativt modest under 2010 med markant högre 

tillväxt under 2011-2012. Företag B har prognostiseras med en EBITDA-marginal på 

10 % och en nettomarginal till drygt 5 % i linje med historiska tal och förväntad 

utveckling i framtiden. Då företaget har mycket fasta tillgångar i jämförelse med 

Företag A får posten avskrivningar större betydelse, således skiljer sig EBITDA 

marginalen mer. Företag B har under det senaste året gjort stora investeringar i en ny, 

modern, fabrik. Med anledning av den ökade kapaciteten har tillväxttakten på 

företagets investeringar i fasta tillgångar minskats med 1 % 2010-2012. På lång sikt 

följer investeringar i fasta tillgångar omsättningen.  

Årets resultat förs över från resultaträkningen till balansräkningen genom 

balanserad vinst och adderas till balanserade vinstmedel. 

Företag B hade ett negativt FCFF 2009 och prognosen för 2010-2012 visar att 

det sker en gradvis förbättring i takt med att omsättning och NOPLAT ökar. 

Prognosen bygger således på att Företag B lyckas följa marknadens utveckling vilket 

anses rimligt med tanke på företagets marknadsandel, marknadens förväntade tillväxt 

och utökade produktionskapacitet. Eftersom Företag B är en dörrproducent har det 

mycket fasta tillgångar i form av fabriker och maskiner, med tillhörande kostnader 

relaterade till underhåll och investeringar. Detta påverkar även avkastningen på 

investerat kapital som ligger omkring 7 %, på samma nivå som producenten Dana och 

betydligt lägre än försäljningsföretaget Företag A som har e högre avkastning på 

investerat kapital .  
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Företag B:s Asset Turnover (ATO – tillgångarna omsättningshastighet) har 

historiskt varierat mellan 1,4–2.3 ggr, och i prognosen når Företag B en 

omsättningshastighet på 2 ggr 2011-2012 för att sedan falla tillbaka mot 1,8 ggr i takt 

med att tillväxthastigheten stabiliseras.  

En evig tillväxttakt på 4 % har applicerats efter hänsyn till genomsnittlig 

inflation och BNP utveckling i landet 2000-2009. Avkastning på nytt investerat 

kapital (RONIC) antas vara 8 % under CV-perioden, det motsvara RONIC under 

2025 och återspeglar förväntade långsiktiga avkastningen på nytt investerat kapital i 

branschen. Med anledning av de negativa kassaflöden som Företag B prognostiseras 

för 2010-2012 utgör CV en betydande del av det diskonterade nuvärdet på företagets 

verksamhet. 

Figur 5.18  . DCF-värdering Företag B. Källa: egna beräkningar. 
 

5.6.6 Multipelvärdering 
En helt rättvisande jämförelsegrupp med noterade företag för företag Bs verksamhet 

år 2009 är precis som för Dana och företag A omöjlig att konstruera. Eftersom företag 

A och B har samma verksamhetsland har samma företag använts som 

jämförelsegrupp. I företag Bs fall blir dock en multipelvärdering väldigt 

svårgenomförd eftersom företaget för 2009 har negativa tal för både nettoresultat, 

EBITDA och EBITA och kan således inte användas för att uppskatta ett värde med 

hjälp av jämförelsegruppens positiva multiplar. Den enda multipeln av de fyra 

undersökta som leder till ett värde för företag B är EV/försäljning. Efter en 

korrigering för samma likviditetsrabatt som för DCF-värderingen ger EV/försäljning-

multipeln ett uppskattat pris på ca 160 miljoner, Appendix 3.12. 

5.6.7 Substansvärdering 
Företag B är precis som fallet Dana ett företag med stora realtillgångar med en väldigt 

stor andel av tillgångarna i fabriker och maskiner. Precis som för Dana är det svårt att 

utan väldigt bra insyn i företaget uppskatta marknadsvärdet för företagets tillgångar. 

Ett alternativ för Jeld-Wen att köpa företag B är utvidga sin egen verksamhet genom 

nyanskaffning av fabriker och maskiner. För företag B är de fysiska tillgångarna av 
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stor vikt för Jeld-Wens intresse för uppköp eftersom de vid ett eventuellt kan flytta 

fabrikerna och maskinerna till någon annan region där Jeld-Wen upplever 

kapacitetsbrist i sina befintliga fabriker. Eftersom ingen kontakt har fått tas med 

företag B och i intervjuerna med Jeld-Wen har ingen bra uppskattning av 

marknadsvärdet för tillgångarna kunnat göras. Företag B skriver precis som Dana av 

sina fabriker och maskiner linjärt på 10 år och vid samma antagande att de materiella 

tillgångarnas marknadsvärde ligger mellan 90 och 120 % av bokfört värde ger 

substansvärdering ett värde mellan 34,7 och 56,2 miljoner, 3.13. 

5.6.8 Företag B - Jämförelse av olika värderingsmodeller 

 
Figur 5.3 Jämförelse av resultat från olika värderingsmodeller. Källa: egna beräkningar. 
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6. JÄMFÖRANDE ANALYS 
Analysen behandlar det resultat som tagits fram i den empiriska undersökningen och 

inleds med en jämförelse av resultatet från de olika värderingsmodellerna som 

använts. Därefter analyseras resultatet från respektive värderingsmodell och den 

retrospektiva analysen. 

 

6.1 Sammanfattande resultat från olika värderingsmodeller 
Efter en utredning av vilka värderingsmodeller som är applicerbara på onoterade 

företag tillämpades DCF-värdering, multipelvärdering och substansvärdering på de tre 

företagen i studien. För att en värderingsmodell ska generera ett sant företagsvärde 

krävs att ”rätt” värderingsmodell appliceras på det aktuella företaget beroende på 

dess egenskaper och situation. Tabell 6.1 visar företagsvärden för de tre företagen 

med utgångspunkt från de tre olika värderingsmodellerna i undersökningen. Utan ett 

marknadspris eller faktiskt pris som i fallet med Dana är det svårt att avgöra vilken 

modell som genererar ett ”sant” värde och vilken modell som felaktigt representerar 

företagets värde. Tillämpningen av tre värderingsmetoder gör det dock möjligt att föra 

en diskussion kring denna problematik och lyfta fram för- och nackdelar med de olika 

modellerna. 

 

Genomsnitt 
Dana  

(€) 
Företag A 

(Lokal valuta) 
Företag B 

(Lokal valuta) 
DCF-värdering  48 328 419      141 671 812      71 353 593     
Multipelvärdering  50 891 941      71 336 506      -  
Substansvärdering  22 299 206      16 607 850      45 433 800     
Genomsnitt  40 506 522      76 538 723      58 393 697     

    Faktiskt pris  42 400 000     
   

Tabell 6.1. Jämförelse av resultat från värdering av Dana, Företag A och Företag B med DCF-
värdering, multipelvärdering och substansvärdering. Källa: egna beräkningar och faktiskt pris från 
Jeld-Wen. 

6.2 DCF-värdering 
En DCF-värdering blir aldrig bättre än de underliggande antagande som den baseras 

på och den är särskilt känslig för snedvridningar vid uppskattningar av kapitalkostnad 

och tillväxt. Beroende på hur framtiden utvecklas så finns det en risk att en DCF-

värdering visar ett felaktigt företagsvärde. Efter den retrospektiva analysen 

konstaterades att med facit i hand så föll Danas tillväxt ut enligt prognosen, emellertid 

blev inte värdet på företaget detsamma som DCF-modellen förutspådde. Detta är ett 

resultat av de antaganden som utgör grunden för DCF-modellen, antaganden som 
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baseras på analys av historisk data och en analys av företagets förväntade position i 

framtiden. På grund av den bristande information som karaktäriserar onoterade 

företag är det svårt att komma fram till en helt korrekt värdering. Trots en gedigen 

granskning av årsredovisningar och annan publikt tillgänglig information är det en 

komplicerad process att förutspå mindre förändringar som inte kan hänföras till 

matematiska eller strategiska samband. Vi anser dock att grundläggande faktorer som 

tillväxttakt, diskonteringsränta och avkastning på investerat kapital är genomförda på 

ett grundligt sätt och bör spegla ett rimligt företagsvärde för samtliga fallföretag.  

Ett viktigt steg i DCF-analysen är uppdelningen av intäkter och kostnader 

mellan operativa eller icke operativa poster. Under arbetet med dessa justeringar av 

räkenskaperna har vi funnit stora utmaningar. Flera poster är otydligt specificerade, 

vilket överensstämmer med tidigare forskning, och innehåller ofta ”övriga poster” 

som vi har varit tvungna att granska noggrant. Ett typiskt exempel är posten Övriga 

kostnader i Företag A:s resultaträkning som visade sig bestå till stor del av dolda 

lönekostnader. I detta hänseende har DCF-modellen varit ett värdefullt verktyg som 

gjort det möjligt att reda ut de många otydliga posterna på ett strukturerat sätt.  

Vid prognostiseringen av företagens framtid har vi utgått från 

branschprognoser och antagit relativt konstanta marknadsandelar hos företagen. Om 

förutsättningar på respektive företags marknad ändras drastiskt, exempelvis genom att 

nya konkurrenter tar sig in eller ändrat kundbehov, skulle det innebära att den 

framtida utvecklingen påverkas och företagsvärdet förändras. Detaljerad information 

om försäljning och olika affärssegment har varit en brist i detta hänseende eftersom 

noggrannare analys av risker och potential inte kunde utföras. 

Ett stort frågetecken vid DCF-värderingen har i alla tre fallen varit 

uppskattningen av företagens kapitalkostnad. De vedertagna beräkningarna av WACC, 

som i sin tur bygger på CAPM, kräver många parametrar som varit svåra att beräkna 

och uppskatta för de tre fallföretagen. Inom dörrbranschen är det, oss veterligen, inte 

särskilt många företag som är noterade och kan användas som jämförelseföretag för 

att uppskatta kapitalkostnaden. Den största svagheten i värderingsmodellen har vi 

upplevt i uppskattningen av kostnad för eget kapital. Att som tidigare forskning 

föreslår, utgå från en jämförelsegrupp för att estimera företagens beta, ger mycket 

olika estimeringar beroende på urvalsgruppen. För Dana, som till omsättningen är 

betydligt större än Företag A och Företag B, var det något enklare att hitta företag 

som uppfyllde kraven på liknande kapitalstruktur, affärsmodell och förutsättningar. 

 Jeld-Wens planer på att efter uppköpen uppnå synergier och sänka kostnaden 

för sålda varor genom en central inköpsfunktion har modellerats i DCF-värderingen. 
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Graden av uppnådd effektivisering leder till stora skillnader i framtida kassaflöden 

och därmed företagsvärde. I detta hänseende har den retrospektiva analysen varit 

mycket värdefull eftersom den gett oss en uppfattning av vad Jeld-Wen tidigare har 

åstadkommit efter uppköp. Detta illustrerar även värdet av DCF-modellen för att 

värdera framtida synergieffekter vid företagsuppköp, något som inte är möjligt vid 

substansvärdering eller multipelvärdering. 

6.3 Substansvärdering 
Substansvärdering av ett onoterat företag skiljer sig inte speciellt mycket från 

substansvärdering av ett noterat företag. Oavsett om företaget handlas publikt eller 

inte ligger problematiken i att uppskatta marknadsvärdet på företagets tillgångar. 

Enligt teori kan företagen åstadkomma värderingar under eller över marknadsvärde 

inom ramarna för gällande redovisningslagar. Utan stor kunskap om branschen och 

insyn i företagen är det därför mycket svårt att mäta ett företags tillgångars 

marknadsvärde. Förutom problematiken med en uppskattning av tillgångarnas 

marknadsvärde är det även en avgörande fråga hur pass likvida tillgångarna är, och 

för våra fall blir frågan hur lätt det är att köpa eller sälja dörrproducerande fabriker 

och maskiner en viktig frågeställning i substansvärderingen. Den retrospektiva 

studien av Dana kan varken bekräfta eller avvisa träffsäkerheten i vår 

substansvärdering eftersom det faktiska priset enligt Jeld-Wen speglade förväntningar 

på företagets framtida prestationsförmåga med förväntade synergier och således inte 

substansvärdet. Som skattning av ett floor value utan några förväntningar på 

verksamhetens fortgående uppvisar substansvärderingen rimliga resultat. 

Substansvärdering är särskilt lämpligt när alternativet till uppköp skulle vara att bygga 

upp en liknande verksamheten från grunden. I Företag B:s fall är värdet av tillgångar 

direkt avgörande eftersom Jeld-Wen har funderat på att montera ner och skicka en av 

fabrikerna till ett annat land, så fabrikernas värde och skick är avgörande för ett 

eventuellt uppköp. 

Till skillnad från DCF- och multipelvärdering tar inte substansvärdering någon 

hänsyn till om företaget gör ett negativt resultat. Trots att Företag B har gjort negativa 

resultat de tre senaste åren kan ett värde av företagets tillgångar uppskattas. 

För Företag A som kan klassificeras som ett kunskapsföretag anser vi att en 

substansvärdering inte återspeglar det sanna företagsvärdet. Att beräkna 

substansvärdet med utgångspunkt i det redovisade värdet för tillgångar leder endast 

till det redovisade värdet för eget kapital vilket troligtvis blir väldigt missvisande för 

företagets sanna värde för Jeld-Wen, eftersom det Jeld-Wen är intresserade är 

företagets värdefulla ”mjuka delar” som personal och nätverk. Detta innebär, som 
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Jeld-Wen påpekat, att Företag A:s viktigaste tillgångar skulle kunna försvinna ut ur 

företaget och ta anställning hos en konkurrent efter ett eventuellt uppköp, ett faktum 

inte har modellerats i någon av värderingarna. Substansvärde är avslutningsvis en 

metod som inte tar hänsyn till företagets förmåga att utnyttja sitt kapital för att uppnå 

avkastning, det är en statisk modell som bygger på subjektiva värderingar av 

existerande tillgångar vilket kan vara användbart i vissa situationer. 

6.4 Multipelvärdering 
Uppskattning av ett företags värde genom multipelvärderingen bygger i grunden på 

hur bra jämförelsegrupp man har att tillgå. Precis som svagheterna i jämförelsen av 

liknande företag för att uppskatta ett betavärde i DCF-värderingen är det svårt att sätta 

samman en bra jämförelsegrupp med noterade företag. Teori om multipelvärdering 

förutsätter tillgång på jämförbara företag, vilket denna studie lyfter fram som mindre 

än en självklarhet. Ytterligare ett problem vid multipelvärdering är när företag gjort 

negativa resultat, vilket inte kan jämföras med positiva multiplar för att skatta ett 

företagsvärde. 

6.5 Retrospektiv analys  
Genom undersökningsdesignen med en retrospektiv analys har vi haft möjlighet att 

applicera tre värderingsmodeller på ett praktiskt fall och sedan jämföra det mot det 

faktiska utfallet av transaktionen. Att genomföra en retrospektiv värdering på en 

genomförd transaktion tillför en ny dimension till jämförelsen av värderingsmodeller 

för onoterade företag. Att ha ett facit av detta slag är inte möjligt vid framåtriktade 

värderingar och gav lärdomar som kunde föras vidare till analysen av Företag A och 

Företag B för att förbättra träffsäkerheten i värderingen av dem. Jämförelsen av 

prognosen för Dana och det faktiska utfallet tydliggjorde hur vissa synergier 

realiserades av Jeld-Wen. Det intressanta med att kombinera den retrospektiva 

analysen för att sedan jämföra Företag A och B är att olika värderingsmodeller är 

olika framgångsrika beroende på företagets egenskaper.  
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7. SLUTSATS 
Avslutningsvis presenteras de slutsatser om värdering av onoterade företag som vi 
kommit fram till utifrån analysen. Vi reflekterar även över den genomförda studien på 
ett kritiskt sätt, för att sedan presentera förslag till framtida forskning.  

7.1 Utmaningar 
Vi har stött på ett flertal utmaningar i värderingsprocessen av de olika dörrföretagen. 

Teorin om multipelvärdering blev väldigt svår att applicera eftersom det framförallt 

var svårt att hitta lämpliga jämförelseföretag vid värderingen av Företag A och 

Företag B, eftersom de är relativt små och verksamma i en bransch som till största del 

utgörs av andra onoterade företag. Att värdera Företag B, som gjort förlust i tre år, 

med hjälp av multiplar var inte heller möjligt. Företagsvärdet från DCF-modellen, där 

Företag B:s tillväxt i omsättning drivs av marknadens utveckling, är ett scenario som 

bygger på att många antaganden om företagets kapacitet och konkurrenskraft håller. 

På samma sätt som problem yttrade sig på flera olika sätt för de olika 

värderingsmodellerna upplevde vi att modellerna kompletterade varandra vid 

värderingen av de olika företagen. DCF-modellen är inte bara ett verktyg för att 

uppskatta ett sant företagsvärde, den kräver en grundlig genomgång av företagets 

räkenskaper och förmåga att skapa framtida värde. Denna kritiska granskning är 

avgörande vid granskning av onoterade företag eftersom de enligt undersökningen, 

och existerande teori, tenderar att manipulera resultatposter som bör korrigeras för att 

få en korrekt uppfattning av företagets faktiska resultat. I kontrast mot 

multipelvärdering och DCF-värdering som baseras på en jämförelsegrupp respektive 

prognoser för framtiden baseras substansvärdering på företagets faktiska tillgångar. I 

fallet med Företag B som visat negativa resultat gav substansvärderingen en 

indikation på värdet för företagets floor-value, vilket kunde relateras till DCF-

analysen som även tar hänsyn till värdet som verksamheten skapar. Således är det inte 

förvånande att DCF-värderingen ger ett högre värde än substansvärderingen, eftersom 

Företag B trots dåliga resultat har potential att vända verksamheten och skapa värde.  

7.2 Sammanfattning 
De problem som Damodaran beskriver för värdering av onoterade företag har även i 

vårt praktiska fall med onoterade dörrföretag i Europa varit de stora problemen, 

bristfällig information och osäkerhet kring företagens nyckelpersoner. Även Arnolds 

tidigare forskning om värdering av onoterade företag stämmer relativt bra in på vår 

studie och den främsta skillnaden ligger i att de värderade dörrföretagen ligger i 
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betydligt mindre länder än USA där de flesta andra studier gjorts vilket har inneburit 

ännu mindra tillgänglig information och större brist på jämförelsefall. 

Dörrbranschen karakteriseras av ett fåtal aktörer per land och det är i svårt att 

hitta riktigt rättvisande jämförelseföretag till våra tre onoterade praktikfall och 

multipelvärdering ger därför inget rättvisande värde. Substansvärdering är lämpligt på 

företag som Dana och Företag B eftersom de har en stor mängd fasta tillgångar med 

ett förväntat marknadsvärde, men metoden återspeglar inte företagens förmåga att 

generera avkastning på sitt kapital och underskattar därför värdet. 

Substansvärdemetoden ger således en indikation på ett möjligt minimum-värde, men 

det fungerar emellertid inte på Företag A eftersom värdet i företaget inte finns i några 

fasta tillgångar utan ”mjuka” värden. I värderingen av företag A är företagets 

anställda en väldigt avgörande faktor för företagsvärdet. Utan att veta möjligheten till 

att teckna avtal med nyckelpersoner inom företaget att stanna kvar inom 

organisationen blir det svårt att få ett rättvisande värde. DCF-modellen har visat sig 

användbar på samtliga företag, både som analysverktyg för att komma till rätta med 

de onoterade företagens tendens att manipulera redovisning och som 

värderingsmodell genom vilken sanna företagsvärden kan beräknas. Vi ställer oss 

dock tveksamma till vissa input-variabler i avsaknad av tillräcklig information som 

karaktäriserar onoterade företag. De företag som inkluderades i studien uppvisade 

relativt stabil utveckling och är verksamma i en mogen bransch med en tillväxt som är 

nära knuten till byggnadsbranschens utveckling. I en annan bransch med mer 

oförutsägbar tillväxt är det möjligt att resultatet skulle avvika från denna studie. 

 Det stora bidraget från denna studie är tillämpningen av värderingsmodellerna 

och jämförelsen av olika problem som uppstår då de appliceras på onoterade företag i 

dörrbranschen. 

  

7.3 Kritisk reflektion och förslag till framtida forskning 
Efter att ha genomfört denna studie har vi reflekterat över hur den retrospektiva delen 

studien skulle kunna fördjupas. Med fokus på att öka kunskapen om värdering av 

onoterade företag och värderingsmodeller föreslås en undersökning av hur Jeld-Wen, 

eller en motsvarande köpare av onoterade företag, i praktiken hanterar 

företagsintegrationen efter ett uppköp. Integrationsprocessen är avgörande för att 

realiserade synergier och skulle bidra med ytterligare en dimension i kunskapsbanken 

om förvärv av onoterade företag.  

Att det sanna priset vid DCF-värdering av Dana skiljde sig från det faktiska 

priset behöver inte betyda att värderingsmetodiken är felaktig. Prisskillnaden kan vara 
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resultatet av förhandlingar mellan parterna eller kontraktsenliga åtaganden efter 

uppköpet vilken inte har undersökts i denna studie men skulle kunna granskas utifrån 

en agentteoretisk synvinkel.  

En optionsbaserad värderingsmetod som komplement till de modeller som 

denna studie skulle kunna tillföra ytterligare en dimension i värderingen av onoterade 

företag vars verksamhet är osäker och baseras på kontraktsförhållanden som snabbt 

kan förändras. 

För att uppnå högre generaliserbarhet, gentemot andra branscher och företag, 

skulle en fördjupande kvantitativ undersökning av olika värderingsmodellers relativa 

träffsäkerhet på en större kvantitet onoterade företag kunna genomföras.  

Värderingsarbetet har även karaktäriseras av brister i information vilket även 

öppnar upp för studier som granskar och kvantifierar betydelsen av 

informationsasymmetri. 

Urvalet i studien består av företag som ska köpas eller har köpt i syfte att 

integreras i uppköparens verksamhet. Fientliga övertaganden samt uppköp av 

onoterade företag som görs i investeringssyfte är emellertid oberörda. Att granska hur 

bolag arbetar med uppköp av onoterade företag vore intressant eftersom de kan ha 

andra motiv, vilket vi tror kan påverka värderingsprocessen. 
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