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1 Indledning 

Formålet med denne opgave er at foretage en værdiansættelse af Electrolux AB, som er børsnoteret 

på Nasdaq OMX Nordic. 

Det nærmeste vi normalt kommer i nærheden af en ”sand” markedsværdi er børskursen. Det er i høj 

grad professionelle investorer som for eksempel pensionskasser, der via sine aktiviteter i markedet 

er med til at fastsætte, hvad børskursen er. Men de forskellige markedsaktører anvender forskellige 

forudsætninger for så vidt angår risikofaktor, forventet vækst og forventet indtjening, som er tre væ-

sentlige elementer i en værdiansættelse. Brugen af forskellige forudsætninger medfører derfor for-

skellige opfattelser af en given virksomheds markedsværdi. Viden om forudsætningerne giver inve-

stor en forståelse for, hvad der influerer på den opfattede markedsværdi og i hvilket omfang ændre-

de forudsætninger afspejles direkte i en ændret markedsværdi. Som det ses af Figur 1.1 nedenfor 

udvikler kursen sig op og ned i takt med, at markedets forventninger er positive eller negative, og 

det ses da også, at kursen har været i bund mens den verdensomspændende finanskrise har hersket. 

Figur 1.1 - Kursgraf1 

Kursgraf 2005 - 2010
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Kilde: www.nasdaqomxnordic.com. Egen tilvirkning 

Electrolux AB er en virksomhed med en omsætning på 109 mia. SEK i 2009, og den har aktiviteter 

i mere end 150 lande verden over. Med en bogført aktiekapital på 1.545 mio. SEK svarende til en 

markedsværdi pr. 12. maj 2010 på ca. 53 mia. SEK2 er der tale om stor virksomhed med mange an-

satte. 

                                                 
1 Kursgrafen opdateret til og med lukkekursen den 12. maj 2010, jf. www.nasdaqomxnordic.com 
2 Electrolux’ beholdning af egne aktier er ikke indregnet i markedsværdien, da kun udestående aktier er medregnet 
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Valget er faldet på Electrolux, fordi det er en interessant koncern, som opererer i det meste af ver-

den. Den har gennem årene opkøbt konkurrenter, så den i dag omfatter forskellige varemærker. 

Electrolux er således kendt af de fleste og producerer produkter, som alle anvender i hverdagen. 

Virksomhedens forretningsområde er relativt enkelt. Den væsentligste del af omsætningen er hårde 

hvidevarer til detailhandelen. Der vil derfor være et fortløbende markedsbehov, som skal opfyldes. 

Blandt andet har husholdningerne og virksomhederne et kontinuerligt behov for at skifte brugte og 

nedslidte vaskemaskiner m.m. ud med nye. 

Jeg vil foretage en fundamentalanalyse, hvor jeg vil forsøge at komme i dybden med virksomheden 

for at få en forståelse af dens forretningsområde samt få et indblik i, hvilke vilkår den opererer un-

der. Electrolux' fokus er at opbygge et stærkt brand med innovative produkter og brugervenlige løs-

ninger til kunderne samt have en kraftig omkostningsstyring3. 

I opgaven vil jeg give en beskrivelse af virksomheden, foretage en strategisk analyse og en regn-

skabsanalyse. Dette har til formål at skabe en grundlæggende forståelse af, hvilken virksomhed, der 

er tale om. Disse tre afsnit danner grundlaget for værdiansættelsen, fordi en forudsætning for at 

kunne sige noget om fremtiden, først og fremmest kræver en forståelse af fortiden. 

Der indgår tre væsentlige faktorer i en værdiansættelse. Den ene er fremtidig vækst i omsætningen, 

den anden er forventningerne til den fremtidige indtjening, og den sidste er risiko. 

De tre ovennævnte områder skal til sammen danne basis for at kunne komme med en kvalificeret 

vurdering af, hvad Electrolux er værd. I bund og grund er der tale om et gæt, men det er dog under-

bygget qua det foregående analysearbejde. 

FREMTIDIG VÆKST 

Fremtidig vækst er blandt andet et spørgsmål om væksten i BNP i de markeder, som Electrolux ope-

rerer på, og det er et forhold, som Electrolux ikke selv kan påvirke via sin ageren i markedet. 

Imidlertid kan Electrolux via sine forskellige tiltag, som for eksempel udviklingen af nye innovative 

produkter, forsøge at komme foran konkurrenterne og på denne måde tilkæmpe sig yderligere mar-

kedsandele og på denne måde forcere væksten i BNP. 

                                                 
3 Årsrapport 2009, del 1, side 30 
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FREMTIDIG INDTJENING 

Forventningerne til den fremtidige indtjening tager sit udgangspunkt i en identifikation af, hvilke 

værdidrivere, der driver indtjeningen i Electrolux, og som er identificeret i regnskabsanalysen, lige-

som resultatet af den strategiske analyse vil skulle anvendes i forbindelse med budgetteringen. 

RISIKO 

Investor løber som aktionær i et selskab en risiko for ikke at få det afkast, som investor har forven-

tet. For at kunne kvantificere denne risiko kan man anvende en capital asset pricing model – 

CAPM, som tager udgangspunkt i de historiske kursdata. 

En værdiansættelse er imidlertid fremadrettet, og den historiske viden om, hvorledes en aktiekurs 

har udviklet sig i forhold til markedet, giver os ikke nogen information om de grundlæggende for-

retningsmæssige risici en virksomhed løber. 

Fastlæggelsen af risikofaktor vil tage sit afsæt i analysen af de grundlæggende forretningsmæssige 

risici, som er afdækket i fundamentalanalysen. 

2 Formål og målgruppe 

Denne opgave har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for investor om, hvorvidt han 

eller hun skal investere i Electrolux aktien. Som investor skal der foretages en række valg mellem 

en lang række af investeringsmuligheder. Det være sig aktier, obligationer, faste ejendomme, m.m. 

Målgruppen er de professionelle investorer, fordi de står for størstedelen af aktiehandelen, og fordi 

de ganske enkelt stiller store krav til viden om de potentielle virksomheder de investerer i. 
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3 Problemformulering 

Der ønskes et beslutningsgrundlag for, hvorvidt investor skal købe, sælge eller be-

holde Electrolux aktien set i forhold til børskursen den 12. maj 2010 

Børskursen på en aktie antages ofte at være et udtryk for markedsværdien, blandt andet indenfor 

skatteretten. Dette bygger på antagelser om effektive markeder, hvor markedsaktørerne har fuld vi-

den, både for så vidt angår, hvad en virksomhed vil tjene fremover, og hvilke forretningsmæssige ri-

sici virksomheden løber, m.m. 

Imidlertid er det et faktum, at vi ikke ved alt. Vi kan ikke på forhånd vide, hvordan verdensøkono-

mien, renterne, forbrugernes købelyst, m.m. udvikler sig. De fundamentale risici er blandt andet af 

operativ karakter, som relaterer sig til driften af virksomheden, for eksempel hvilke investeringer, 

den har foretaget. De finansielle risici kan henføres til, hvordan virksomheden har valgt at sammen-

sætte sin kapitalstruktur, herunder hvor høj en gældsætning virksomheden har set i forhold til dens 

egenkapital. 

En værdiansættelse kræver derfor en analyse af både de finansielle drivere og af de ikke-finansielle 

drivere. De finansielle drivere vil blive undersøgt i afsnittet om regnskabsanalyse. De ikke-

finansielle drivere relaterer sig til valg af strategier om produkter, prispolitik, markeder, organisati-

onsstruktur og meget mere. Analyse heraf vil fremgå af afsnittet om strategisk analyse. 
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4 Metode og afgrænsning 

I princippet bør der laves en analyse for hvert enkelt aktiv, eksempelvis en ejendom eller en aktie, 

som investor er interesseret i, for at investor kan træffe kvalificerede valg. Opgaven her er begræn-

set til en analyse af Electrolux aktien. 

For at kunne lave en meget detaljeret analyse kræver det adgang til en lang række data, som virk-

somheden ligger inde med, og som ikke er offentlig tilgængelig information. 

Jeg har ikke denne adgang til interne informationer i virksomheden, og mit analysegrundlag er der-

for afgrænset til offentliggjorte informationer som for eksempel årsrapporter og børsmeddelelser. Et 

forsøg på at foretage en mere omfattende analyse med brug af interne informationer vil formentlig 

også overskride rammerne for denne opgave. 

Derfor laver jeg denne analyse som en ekstern aktieanalytiker, hvor jeg tager udgangspunkt i de 

samme data, som offentligheden har adgang til. 

En anden afgrænsning jeg har foretaget vedrører Electrolux’ forretningsområder. Udover hårde hvi-

devarer til private forbrugere producerer Electrolux også produkter til professionelt brug. Det gæl-

der både til vaskerier og køkkener. Omsætningen i dette segment udgør kun ca. 7 %, om end ca. 7,1 

mia. SEK. Jeg har valgt at afgrænse opgaven til kun at gælde hårde hvidevarer til private forbruge-

re, fordi det er absolut den væsentligste del af virksomheden. 

En analyse af det professionelle segment vil i sig selv kræve en selvstændig strategisk analyse af, 

hvilke eksterne og interne forhold, der hersker i denne branche. Arbejdet med den strategiske analy-

se af hårde hvidevarer til private forbrugere er i princippet det samme som en analyse af det profes-

sionelle segment, og det samme gælder arbejdet med udarbejdelsen af budgetterne. Derfor har jeg 

valgt at lade budgetforudsætningerne for hårde hvidevarer til private forbrugere gælde også for det 

professionelle segment, selvom der også kan være usikkerheder forbundet hermed. 

Det er dog min vurdering, at metoden stadig giver et ret godt indblik i de generelle budgetmæssige 

udfordringer for virksomheden. 
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Opgaven er som før nævnt bygget op om en fundamentalanalyse. Processen i en fundamentalanaly-

se kan illustreres således:4 

Figur 4.1 – Proces i fundamentalanalyse 

 

4.1 Virksomhedsbeskrivelse og strategisk analyse 

Trin 1 i Penmans model udgøres af virksomhedsbeskrivelsen og den strategiske analyse. For at 

kunne svare på det overordnede spørgsmål om, hvad markedsværdien af Electrolux aktien er, er det 

nødvendigt med en forståelse af virksomheden og dens forretningsstrategier. 

Kildemateriale vil være Electrolux’ egne offentliggjorte årsrapporter. Endvidere har Electrolux fra 

og med regnskabsåret 2007 sammen med årsrapporten offentliggjort en fyldig strategirapport, som 

detaljeret beskriver Electrolux’ valg af strategier, markeder, produktområder med mere. 

Da de offentliggjorte rapporter er udarbejdet af Electrolux selv – og derved ikke er helt uvildige – 

vil andre eksterne kilder så vidt muligt også blive anvendt, herunder andre nyhedskilder fra Inter-

nettet. 

4.1.1 Virksomhedsbeskrivelse 

Afsnittet vil kort komme med en beskrivelse af Electrolux og give et billede af virksomheden her-

under, hvilke produkter og hvilke markeder virksomheden retter sine aktiviteter imod. 

                                                 
4 Penman, side 84/85 

Trin 1 
 
Knowing the business: 
• The products 
• The knowledge base 
• The competition 
• The regulatory constraints 
• The management 

Trin 2 
 
Analyzing information: 
• In financial statements 
• Outside of financial state-

ments 

Trin 3 
 
Developing forecasts: 
• Specifying payoffs 
• Forecasting payoffs 

 
Trin 4 
 
Converting forecasts to a 
valuation 

Trin 5 
 
Trading on the valuation 
 
Outside investor 
Compare value with price to buy, sell or hold 

Kilde: Penman, figur 3.1 
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Primært kildemateriale til virksomhedsbeskrivelsen er års- og strategirapporter samt Electrolux’ 

hjemmeside. 

4.1.2 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse skal blandt andet med afsæt i virksomhedsbeskrivelsen være med til at give 

et billede af, hvilke vilkår virksomheden opererer under for herigennem at kunne sige noget kvalifi-

ceret om Electrolux’ fremtidige indtjeningsmuligheder. 

Dels vil de eksterne forhold, som kan påvirke Electrolux’ fremtidige indtjening, herunder værdien 

af aktierne, blive analyseret ved hjælp af en PEST-analyse og Porters Five-forces. Dels vil jeg fore-

tage en analyse af de interne forhold, det være sig tilstedeværelsen af ressourcer, organisatoriske 

forhold, m.m., med henblik på at finde elementer, som giver Electrolux konkurrencemæssige forde-

le. Endvidere vil analysen forsøge at afdække de svagheder, som svækker Electrolux’ strategiske 

position. 

De professionelle investorer – eksempelvis en pensionskasse – vil ofte ved større strategiske inve-

steringer gå i en dialog med virksomhedens ledelse for at afdække virksomhedens indtjeningsevne 

og virksomhedens risikobillede. Det ses for tiden i for eksempel Danske Banks markedsføring. De 

spørger i reklamerne, om du selv kan nå at besøge 1.000 virksomheder, for det kan de, underforstået 

køb værdipapirer, herunder investeringsforeningsbeviser, via Danske Bank, når du investerer. En 

god og ordentlig afdækning af en virksomhed kræver også jf. Christian V. Petersen og Thomas 

Plenborg: 

”Interview med ledelsen i den analyserede virksomhed, konkurrenter, leverandører, an-

satte, betydende aktionærer, brancheeksperter mv. er alle eksempler på alternative kil-

der til vigtig information.”
5
 

Jeg har imidlertid af ressourcemæssige årsager valgt udelukkende at basere min strategiske analyse 

på de eksterne informationer, som jeg kan finde via strategirapporterne, offentligt tilgængelige data-

baser m.m. Skulle man gøre brug af eksempelvis interviews, skal man være opmærksom på, at den 

interviewede person, som typisk vil kunne være økonomidirektøren, er virksomhedens ambassadør. 

Vedkommende vil formentlig være farvet i sine holdninger, og vedkommende vil dels ikke afsløre 

oplysninger, som anses for forretningshemmeligheder – det kunne være mere specifikke oplysnin-

ger om de mest profitable forretningsmuligheder, specifikke størrelser på indtjeningsmarginer m.m., 

                                                 
5 Petersen/Plenborg, side 38 
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dels vil vedkommende ej heller give negative oplysninger udover, hvad der er krævet i forhold til 

obligatoriske børsoplysninger, som muligvis vil kunne påvirke den estimerede markedsværdi. 

4.2 Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen er trin 2 i modellen, jf. Figur 4.1. Den har til formål at afdække, hvilke værdi-

drivere, som Electrolux historisk har realiseret, og som har ligget til grund for de realiserede over-

skud. De væsentlige nøgletal her er overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed. 

Udover at give en forståelse for værdidriverne skal regnskabsanalysen danne basis for udarbejdel-

sen af det budget/forecast, som skal anvendes til værdiansættelsen. 

På sin hjemmeside har Electrolux offentliggjort årsrapporter fra regnskabsåret 2001 og frem til 

regnskabsåret 2009. 

Årsrapporterne vil for alle årene blive gennemgået for at få et billede af virksomheden og dens ud-

vikling, men min regnskabsanalyse er afgrænset til de seneste 5 års regnskaber, dvs. fra regnskabs-

året 2005 til regnskabsåret 2009. Denne 5-års periode er først og fremmest valgt, fordi Electrolux 

ændrer en del på klassifikationen i årsrapporten af hensyn til opfyldelse af IFRS regnskabsstandar-

derne. For det næste besluttede Electrolux i 2004 at gennemføre væsentlige omstruktureringer med 

henblik på at minimere omkostningerne, hvorfor jeg har fundet det naturligt at lade regnskabsanaly-

sen starte i 2005, hvor de første tiltag afspejles i årsrapporten. 

Udover en regnskabsanalyse for årene 2005 – 2009 vil interimsrapporten for 1. kvartal 2010 offent-

liggjort den 27. april 2010 blive inddraget i det omfang, denne rapport giver anledning til væsentli-

ge ændringer i konklusionen. 

4.3 Værdiansættelse 

4.3.1 Værdiansættelsesmodel6 

Aktieanalytiker har forskellige værktøjer til rådighed, når der skal laves en værdiansættelse. 

De relative modeller tager udgangspunkt i forskellige prismultiple, som for eksempel Price/Earning, 

og der foretages en sammenligning med sammenlignelige virksomheder. Forudsætningen for brug 

af prismultiple er en tro på effektive kapitalmarkeder, og at investorerne er fuldt ud oplyste. Ved 

brugen af prismultiple går aktieanalytiker ikke ind i en analyse af de fundamentale risici. Jeg har 

                                                 
6 Diskussionen tager udgangspunkt i Ole Sørensens bog, kapitel 2, men de forskellige værdiansættelsesmodeller er 

blandt andet også diskuteret i Penmans bog, som er nævnt i litteraturfortegnelsen. 
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fravalgt at bruge prismultiple som værdiansættelsesmodel, da min analyse bygger på en analyse af 

de fundamentale risici, og fordi jeg ikke tror på, at de forskellige markedsaktører af mange forskel-

lige årsager kan være fuldt ud oplyste. 

I stedet har jeg valgt at bruge en af de absolutte modeller, hvor jeg tager udgangspunkt i værdien af 

virksomheden, og på baggrund af et budget foretager en tilbagediskontering af den forventede frem-

tidige indtjening. Værdien af virksomheden, som tager sit udgangspunkt i de regnskabsmæssige 

værdier, tillagt nutidsværdien af den forventede fremtidige indtjening udgør tilsammen den estime-

rede markedsværdi. 

Mit valg af værdiansættelsesmodel er faldet på RIDO-modellen7, og modellen bruges til at beregne 

værdien af driften, også kaldet virksomhedsværdien – V0
NDA. For at komme til markedsværdien fra-

trækkes finansiel gæld til kreditorerne fra virksomhedsværdien. Modellen ser i sin generelle form 

således ud: 

RIDO1 RIDO2 V0
NDA = NDA0 + 

(1+rwacc)
1 

+ 
(1+rwacc)

2 
+ … → ∞ 

Udover at finde ud af, hvad virksomheden egentlig er for en størrelse, jf. afsnit 4.1 ovenfor og få 

fastlagt værdien af virksomhedens nettodriftsaktiver (NDA), jf. afsnit 4.2 ovenfor, skal der som det 

ene laves et budget over den forventede indtjening i fremtiden. Som det andet skal der fastlægges en 

risikofaktor, heri indbygget en identificering og kvantificering af risici, førend det er muligt at be-

regne, hvad virksomhedens værdi udgør i dag. Den nærmere gennemgang af de enkelte elementer i 

modellen vil ske i afsnit 8 nedenfor. 

Som en lille bemærkning til ovenstående bruger Electrolux selv Value Creation som styringsred-

skab. Det vil sige en eller anden form for EVA-model8, hvor ledelsen ønsker at måle de enkelte en-

heder på, om de skaber værdi til aktionærerne efter, at deres afkastkrav er dækket ind. 

4.3.2 Budgettering af fremtidig indtjening 

Budgettering af den fremtidige indtjening er trin 3, jf. Figur 4.1 ovenfor. Processen her består i på 

baggrund af den opnåede viden i afsnittene om virksomhedsbeskrivelse, den strategiske analyse og 

regnskabsanalysen at give et kvalificeret bud på, hvad Electrolux kan forventes at tjene, dvs. nogle 

konkrete beløb, som man kan forholde sig til. 

                                                 
7 Ole Sørensen, side 45 
8 EVA = Economic Value Added 
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4.3.3 Fastlæggelse af risiko 

Den dybere teoretiske analyse af valg og fastlæggelse af risikofaktor, vil jeg ikke i denne opgave 

bruge så meget energi på. Det skyldes blandt andet, at emnet i sig selv er stort nok til en selvstændig 

opgave om, hvordan man identificerer og kvantificerer risiko. Endvidere vil en sådan opgave være 

meget statistisk orienteret, og emnet er udenfor pensum på dette studie. 

Risikofaktoren er imidlertid ikke et uvæsentligt element i processen, jf. trin 4 i Figur 4.1, fordi di-

skonteringsfaktoren ofte har en meget stor konsekvens for udfaldet af nutidsværdien af virksomhe-

den i den valgte værdiansættelsesmodel. 

Valg af diskonteringsfaktor vil ske ved brug af CAPM9, og til den vil jeg blot kort nævne, at den ta-

ger udgangspunkt i historiske data, hvor jeg ved værdiansættelsen udtaler mig om forventninger til 

fremtiden. Imidlertid er CAPM en meget udbredt model blandt praktiserende analytikere, velsag-

tens fordi der mangler mere anvendelige metoder som alternativ til CAPM. 

                                                 
9 Capital Asset Pricing Model 
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5 Virksomhedsbeskrivelse 

HISTORIE 

Electrolux er en global virksomhed, som producerer og sælger hårde hvidevarer i hele verden til så-

vel private forbrugere som til erhvervslivet. 

Virksomheden har sine rødder i Sverige, hvor den blev grundlagt i 1919 af Axel Wenner-Gren med 

produktion og salg af støvsugere. Siden hen begyndte produktionen af køleskabe og flere produkter 

inden for hårde hvidevarer kom til. 

I de sidste 10 år har Electrolux været igennem en transformation fra at være en produktionsvirk-

somhed til at være en forbrugerorienteret virksomhed. Transformationen er sket ved en konstant og 

bevidst ændring af organisationskulturen, hvor målet har været at få medarbejderne til at tænke 

kunderne ind i hvert et valg og hvert et tiltag, der ønskes gennemført.  

Kunden i fokus, herunder kundens behov er egentlig også helt i Axel Wenner-Grens ånd, da hans 

forretningsidé byggede på at skabe produkter til kunden, som gjorde livet i hverdagen nemmere. 

I 2006 udskilte Electrolux sin Outdoor-aktivitet, som blandt andet omfattede Husqvarna og Jonse-

red havemaskiner og værktøj. Aktiviteten, som havde en omsætning i 2005 på ca. 30 mia. SEK, 

blev overdraget som led i en spaltning, hvor aktionærerne i Electrolux blev vederlagt med nye aktier 

i Husqvarna AB, som ligeledes er børsnoteret. 

VISION 

Virksomhedens vision er ”Thinking of you”. Denne vision kommer til udtryk i tre værdier, som 

Axel Wenner-Gren i sin tid grundlagde: Passion for innovation, Fokus på kunden og Stræben efter 

resultater. 

Det er netop det, som Electrolux arbejder ud fra i dag, idet de har fokus på innovative produkter, 

yderligere opbygning af det primære brand ”Electrolux” samt en konstant fokus på omkostningerne. 

ORGANISATION 

Electrolux opererer globalt, og hovedkvarteret er etableret i Stockholm, og der er etableret salgsor-

ganisationer på alle væsentlige markeder. 

Koncernen har etableret fabrikker i hele verden. 60 % af produkterne produceres i lande med lave 

omkostninger. Der er i dag nye fabrikker i Mexico til at dække Nordamerika. Fabrikkerne i Latin-

amerika dækker det latinamerikanske marked, fabrikkerne i Østeuropa dækker det europæiske mar-
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ked, og fabrikkerne i Asien dækker i overvejende grad markederne i Asien/Oceanien samt i en hvis 

udstrækning også de øvrige markeder. 

I 2004 iværksatte koncernen en omfattende omstruktureringsproces, hvor målet har været at effekti-

visere omkostningsstrukturen. Der har derfor været en række nedlukninger af forskellige produkti-

onsfaciliteter med ekstraordinære nedlukningsomkostninger til følge10 ligesom der løbende sker en 

tilpasning af organisationen, hvor man i 2009 afskedigede mere end 3.000 medarbejdere på grund af 

den verdensomspændende økonomiske krise. 

Udvikling i antallet af produktionssteder i antal af lande: 

Tabel 5.1 – Antal produktionssteder 

År Antal 
produktionssteder Antal lande 

2004 96 25 
2005 90 24 
2006 56 19 
2007 54 19 
2008 53 17 
2009 51 17 
Kilde: årsrapporterne. Egen tilvirkning. 

Som det ses af tabellen har koncernen kraftigt reduceret antallet af produktionssteder. Det er i høj 

grad fabrikker i USA og Europa, som har måttet lukke. Udviklingen er i tråd med den generelle ud-

vikling i industrien i det hele taget, og Electrolux har blot fulgt sine konkurrenter for at kunne være 

konkurrencedygtige. 

Aktiviteten på Electrolux’ fabrikker består i overvejende grad af at samle de komponenter, som un-

derleverandørerne har lavet, til de færdige produkter. 

I begyndelsen af 2010 har Electrolux etableret en global organisation inden for de store hårde hvi-

devarer, som har til opgave at finde og få udnyttet de synergimuligheder, der måtte findes inden for 

produktudvikling, indkøb og produktion11. 

FORRETNINGSOMRÅDER 

Det største brand er Electrolux’ eget med ca. 50 % af omsætningen. Herudover markedsfører kon-

cernen også andre kendte mærker som AEG-Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Voss, m.fl. 

                                                 
10 Årsrapporten 2009, del 2, side 9 
11 Årsrapporten 2009, del 1, side 42 
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Den største del af omsætningen, ca. 93 % i 200912, er produkter, som henvender sig til private for-

brugere, efterfølgende benævnt forbrugsgoder. De resterende 7 % er professionelle produkter til er-

hvervslivet. 

Væksten er igennem årene sket både organisk, men i høj grad også ved tilkøb af eksisterende mær-

ker, hvilket antallet af forskellige brands vidner om. 

PRIMÆR OG SEKUNDÆR SEGMENTERING 

Den primære segmentering er forbrugsgoder og professionelle produkter. 

Forbrugsgoderne er sekundært delt op i geografiske områder: Europa, Nordamerika, Latinamerika 

og Asien/Oceanien herunder resten af verden. Professionelle produkter angives kun for hele verden. 

Der foreligger ingen yderligere segmenterede oplysninger herpå. 

Den geografiske opdeling af markederne fremgår af nedenstående Tabel 5.2. Det skal bemærkes, at 

Electrolux’ væsentligste markeder i dag er Europa og Nordamerika, hvor ca. 71 % af omsætningen 

finder sted. Derimod har Electrolux kun opnået profitmarginer på 5,2 % og 4,1 % på disse marke-

der, mens profitmarginerne i Latinamerika og Asien/Oceanien er på 6,2 % og 6,3 %. Sammenholdes 

disse tal med Figur 7.2 nedenfor, hvor omsætningen i specielt de to sidstnævnte segmenter har væ-

ret i vækst, tegner der sig interessante muligheder for Electrolux for at øge deres markedsandele, 

hvilket i udpræget grad gælder Asien. 

I relation til afrapportering i årsrapporten anser Electrolux hele verden som ét marked for så vidt 

angår de professionelle produkter, dog med geografisk hovedvægt på Nordamerika og Europa. 

Tabel 5.2 – Nøgletal 2009 

2009 
Mio. SEK 

Forbrugs
goder, 
Europa 

Forbrugsgo-
der, Nord-
amerika 

Forbrugsgo-
der, Latin-
amerika 

Forbrugsgoder, 
Asi-

en/Oceanien + 
resten af ver-

den 

Professio-
nelle pro-

dukter 
Andet I alt 

Net sales 42.300 35.726 14.165 9.806 7.129 6 109.126 
Operating income 2.188 1.476 878 619 668 -507 5.829 
Operating margin 5,2 % 4,1 % 6,2 % 6,3 % 9,4 % - - 
Net assets 7.651 7.898 3.190 2.082 1.068 - 21.889 
Return on net assets 30,2 % 19,8 % 25,4 % 26,6 % 57,5 % - - 
Capital expenditure 1.187 470 311 131 107 - 2.206 
Average no. Of employees 22.154 12.837 8.194 3.739 2.840 - 49.764 
Kilde: Årsrapporten 2009, del 2 

Som yderligere supplerende oplysninger har Electrolux givet informationer om, hvorledes omsæt-

ningen har fordelt sig på produktkategorier, jf. Figur 5.1 nedenfor. Det fremgår klart og tydeligt, at 

det er forbrugsgoder til brug i køkkenet, som fylder mest i omsætningen. Tælles både forbrugsgoder 
                                                 
12 Årsrapporten 2009, del 1, side 10 
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og professionelle produkter under ét, udgør den samlede omsætning af produkter til køkkenet i 2009 

63 % svarende til 68,7 mia. SEK. 

Figur 5.1 – Omsætningsfordeling på produkter 

Salg fordelt på Produkter 2009

58%
20%

8%

7%
5% 2%

Forbrugsgoder køkken

Forbrugsgoder vask

Forbrugsgoder gulvpleje

Forbrugsgoder andet

Professionelle produkter køkken

Professionelle produkter vask

 
Kilde: Årsrapporten 2009. Egen tilvirkning. 

MARKEDSSTØRRELSER 

Electrolux giver følgende markedsoplysninger13: 

Tabel 5.3 - Markedsandele 

 Europa Nord- 
amerika 

Latin- 
amerika 

Asien /  
Oceanien 

Professionelle  
produkter 

Markedsværdi mia. SEK 200 175 85 355 140 
Andel af Electrolux’ omsætning 38 % 33 % 13 % 9 % 7 % 
Skønnet markedsandel 21 % 20 % 17 % 3 % 5 % 
Kilde: Årsrapporten 2009, del 1      

De skønnede markedsværdier ovenfor er Electrolux’ skøn, hvor jeg ikke er bekendt med forudsæt-

ningerne bag skønnene. De viser dog det potentiale, der er til stede for, at Electrolux kan øge sin 

omsætning – i særdeleshed på det asiatiske marked, hvilket blandt andet også er underbygget som 

vist i PEST-analysen, jf. Figur 6.4 og Figur 6.5 på side 25. 

EJERFORHOLD 

Aktiekapitalen er delt op i A- og B-aktier, hvor A-aktierne har ti stemmer mod B-aktiernes ene 

stemme. Én aktie svarer nominelt til 5 SEK. Fordelingen ser pr. 31. december 2009 således ud: 

                                                 
13 Det har ikke været muligt med de forhåndenværende ressourcer at få verificeret disse markedsoplysninger, hvorfor 

jeg har valgt at lægge dem til grund. Forskellige markedsundersøgelser, som kunne være relevante, koster let adskilli-
ge tusinde kroner. 
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Tabel 5.4 - Aktiedata 

  Beholdning af  
egne aktier Ejet af andre I alt Markedsværdi 

A-aktier, stk. (5 SEK) - 9.502.275 9.502.275  
A-aktier, nominel værdi - 47.511.375 47.511.375  
Børskurs pr. 12/5 2010  186,10  1.768.373.378 
B-aktier, stk. (5 SEK) 24.498.841 274.919.192 299.418.033  
B-aktier, nominel værdi 122.494.205 1.374.595.960 1.497.090.165  
Børskurs pr. 12/5 2010  185,9  1451.107.477.793 
Markedsværdi i alt pr. 12/5 2010   SEK 52.875.851.171 
Kilde: Årsrapporten 2009, del 2     

A-aktierne ejes i overvejende grad af Investor AB, som pr. 31. december 2009 ejer 12,7 % af aktie-

kapitalen, men samtidig ejer 28,8 % af stemmerne, hvorfor Investor AB i praksis har den bestem-

mende indflydelse i koncernen. Det er familien Wallenberg, der har aktiemajoriteten i Investor AB. 

Den øvrige aktiekapital er spredt ud på en lang række mindre aktionærer, som hver især ikke har 

nogen bestemmende indflydelse. 

KURSUDVIKLING AKTIER 

I Figur 5.2 nedenfor har jeg vist kursudviklingen på Electrolux B, Whirlpool samt indeksene OMX 

Nordic 40 og S&P 500. I det store hele ses en nogenlunde ensartet udvikling – om end på hvert sit 

niveau. Hverken Electrolux eller Whirlpool afviger markant i forhold til de to indeks. Det drastiske 

fald i 2006 på Electrolux skyldes blot udskillelsen af Husqvarna-aktiviteten i et særskilt selskab. 

Electrolux-aktien har tilsyneladende haft nogle kraftigere fald og stigninger end det har været gæl-

dende for Whirlpool, hvilket godt kan tyde på en større volatilitet, jf. også afsnit 8.2.2 nedenfor. Jeg 

har ikke foretaget en nærmere analyse af udviklingen i de respektive kurser i øvrigt, da jeg med gra-

fen blot har ønsket at få en indikation af, hvorledes Electrolux har udviklet sig i forhold til marke-

det. 

                                                 
14 1.374.595.960 stk. x k 168,5 = 46.323.883.852 SEK 
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Figur 5.2 – Kursudvikling Electrolux & Whirlpool 
 + indeksene OMX Nordic 40 & S&P 50015 

Kursudvikling 2005 - 2010
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Kilde: Egen tilvirkning 

ASBESTSAG, USA 

Electrolux har hvert år i årsrapporten beskrevet verserende retssager omkring tidligere anvendelse 

af asbest i en række produkter, hvor Electrolux efterfølgende er blevet sagsøgt. Der er tale om et be-

tydeligt antal søgsmål, og Electrolux oplyser, at sagerne kan relateres til komponenter leveret af 

Electrolux’ underleverandører. Der er ikke oplysninger om størrelsen af udgifter, herunder forvente-

de udgifter til disse retssager, men Electrolux oplyser, at koncernen delvist er blevet kompenseret 

for udgifterne af forsikringsselskaberne. 

                                                 
15 Kilde: S&P 500 + Whirlpool: www.finance.yahoo.com; OMX Nordic 40 + Electrolux: www.nascaqomxnordic.com  
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6 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse har til formål at finde frem til Electrolux’ strategiske position. Dette inde-

bærer en analyse af såvel eksterne som interne forhold. 

Resultatet af disse analyser opsummeres i en SWOT-analyse. Denne opsummerer Electrolux’ S – 

styrker, W – svagheder, O – muligheder og T – trusler, som vil indgå i vurderingen af Electrolux’ 

fremtidige indtjeningsmuligheder og derved indgå i grundlaget for budgetteringen. 

6.1 Eksterne forhold 

For at få et billede af, hvor Electrolux står rent strategisk er det først og fremmest nødvendigt at fin-

de ud af under, hvilke forhold Electrolux opererer. Hvilke forhold gør sig gældende på de markeder, 

Electrolux sælger sine varer på? Dels er der nogle forhold, som Electrolux ikke selv kan bestemme 

over og styre, dels er der nogle forhold, som Electrolux selv er i stand til at påvirke. Ved at kombi-

nere PEST-analysen og Porters Five Forces får vi et billede af Electrolux’ strategiske position. 

6.1.1 PEST 

PEST-analysen16 anvendes til at analysere de eksterne forhold på samfundsniveau, som Electrolux 

er underlagt, og som ligger udenfor Electrolux’ indflydelse. 

PEST står for P – politik & lovgivning, E – økonomi & demografi, S – sociale & kulturelle forhold, 

T – teknologi & miljø. 

Da Electrolux opererer i hele verden, og en tilbundsgående analyse af samtlige væsentlige markeder 

vil blive alt for omfattende indenfor rammerne af denne opgave, har jeg valgt at begrænse analysen 

indenfor de enkelte afsnit, hvilket vil fremgå nedenfor. 

6.1.1.1 Politik og lovgivning 

POLITIK 

Til at begynde med vil jeg nævne WTO – World Trade Organization, som er en international organi-

sation, der arbejder for at fjerne handelsbarrierer mellem lande. I dag er 153 lande medlem af WTO, 

heriblandt landene i alle Electrolux’ væsentligste markeder. 

                                                 
16 Ole Sørensen, side 82 
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Electrolux, som jo er en global virksomhed, er følgelig afhængig af så gnidningsfri en verdenshan-

del som muligt. Dette har betydning for konkurrencen mellem de forskellige udbydere af hårde hvi-

devarer, og det har ligeledes betydning for omkostningerne på produkterne. 

De aftaler, der indgås i WTO-regi, skal efterfølgende ratificeres i de respektive landes parlamenter. 

WTOs rolle er konstant at arbejde for at nedbryde gamle barrierer men også i ligeså høj grad at for-

hindre nye i at opstå. Endvidere fungerer WTO som et mæglingsforum i forbindelse med handels-

konflikter mellem de forskellige medlemslande. 

Europa 

Udover WTO, har vi i Europa EU, som sikrer varernes frie bevægelighed, og de forskellige med-

lemslande er forpligtet til at sikre dette. Electrolux har flyttet produktion fra de gamle EU-lande, 

Tyskland, Sverige, Danmark, Spanien m.m. til de nye EU-lande i Østeuropa. Flytningen har ingen 

handelsmæssig betydning i relation til toldregler m.m. 

Nordamerika 

I Nordamerika har man etableret NAFTA17, som er en handelsorganisation, hvor USA, Canada og 

Mexico er medlemslande. Electrolux har i de sidste par år etableret en meget stor fabrik i Mexico, 

som blandt andet skal forsyne det nordamerikanske marked, hvorved handelen forbliver indenfor 

NAFTA-samarbejdet. 

Latinamerika 

Brasilien, som er Electrolux’ største marked i Latinamerika indgår i den sydamerikanske handelsor-

ganisation Mercosur, som dog kun omfatter landene Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay. 

Det latinamerikanske marked er omkranset af en toldmur, så Electrolux har valgt at placere nogle 

fabrikker for at kunne dække dette marked. 

Asien/Oceanien 

Det største marked her er Australien med en andel på ca. 75 %. Australien er medlem af APEC18, 

som arbejder på at fremme samhandelen i Sydøstasien, som i øvrigt også USA og Canada er med-

lem af. 

LOVGIVNING 

Det stigende forbrug i særdeleshed i de rige vestlige lande med den stigende produktion til følge, 

har givet store miljømæssige udfordringer. Blandt andet er EU's direktiver om skrotning af affald et 

                                                 
17 North American Free Trade Agreement 
18 Asia-Pacific Economic Corporation 
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godt eksempel på, hvorledes lovgiverne vælger at regulere adfærden for at sikre en – efter myndig-

hedernes opfattelse – fornuftig håndtering af affaldet med de farlige stoffer, der nu engang indgår i 

produkter som hårde hvidevarer. 

DELKONKLUSION 

Generelt kan det siges om de politiske forhold, at der overordnet set er gode handelsvilkår – ikke 

mindst på grund af WTO, der er med til at sikre vare- og tjenesteydelsernes frie bevægelighed. De 

enkelte lande er grundlæggende interesseret i at fremme samfundets generelle velstand, hvilket 

bygger på antagelsen i den økonomiske teori om, at jo friere verdenshandel, jo større velstand kan 

der skabes. 

For Electrolux har den valgte placering af fabrikkerne endvidere den strategiske fordel – udover la-

vere produktionsomkostninger, at væsentlige dele af produktionen ligger indenfor de respektive 

samhandelszoner, hvorved Electrolux i for eksempel tilfældet med Brasilien undgår eller minimerer 

toldbarriererne og andre handelshindringer. 

De lovgivningsmæssige krav betyder for producenterne, at de er nødt til at investere ressourcer i 

produktudvikling for at være i stand til at imødekomme myndighedernes krav. Electrolux udnytter 

dette proaktivt i hele sin strategi, idet Electrolux blandt andet markedsfører sig på, at deres produk-

ter er innovative. Eksempelvis er opvaskemaskiner efterhånden så effektive, at det er mere miljø-

venligt at anvende en opvaskemaskine i stedet for en god gammeldags opvask med balje og børste. 

6.1.1.2 Økonomi og demografi 

ØKONOMI 

I analysen af de økonomiske forhold er det primært udviklingen i BNP og udviklingen i råvarepri-

serne, der har interesse, idet denne udvikling er bestemmende for, om Electrolux kan øge sin vækst, 

da det kan ske ved enten en øget markedsandel eller en vækst i BNP, eller en kombination heraf. 

Udvikling i BNP 

Der foreligger forskelligt kildemateriale til den forventede udvikling i de forskellige økonomier. De 

enkelte lande har sædvanligvis deres egne statistiske kontorer, som analyserer og offentliggør for-

skellige nøgletal. Eksempelvis offentliggør den danske regering via Finansministeriet data omkring 

den forventede udvikling i den danske økonomi. Umiddelbart i forlængelse af offentliggørelsen af 

regeringens skøn, kommer Arbejdernes Erhvervsråd, Cepos, m.fl. på banen og diskuterer validiteten 

af disse skøn. 
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I stedet for at tage udgangspunkt i hvert enkelt lands egne offentliggørelser, har jeg valgt at bruge 

data fra OECD, som løbende overvåger de enkelte landes økonomier og analyserer herpå. OECD 

har den 7. april 2010 offentliggjort en prognose for de økonomiske udsigter for OECD landene. 

Figur 6.119 – Vækst i BNP 

 
Ovenstående tabel er en oversigt for 2009 og en korttidsprognose for 1. halvår 2010. EU-lande i Eu-

ro-zonen forventes ikke at klare sig særligt godt set i forhold til de øvrige lande 

Europa 

Fokus på de tre største økonomier i Euro-zonen, som er Tyskland, Frankrig og Italien, viser en ringe 

forventet vækst, Tyskland endda med en negativ vækst i 1. kvartal 2010. 

Nordamerika 

USA har haft en gevaldig forbedring i 4 kvartal 2009, og de efterfølgende to kvartaler viser en for-

ventning om en mere stabil forbedring. 

Latinamerika 

Brasilien, som er Electrolux’ væsentligste marked i Latinamerika, indgår ikke i ovenstående tabel, 

da Brasilien ikke er et OECD-land. OECD har dog statistiske oplysninger på Brasilien, jf. BILAG 

10, hvor tallene for Brasilien fremgår. Endvidere har jeg fundet data fra Valutafonden, jf. Figur 6.2, 

                                                 
19 Kilde: OECD: What is the economic outlook for OECD countries? – An interim assessment. Published 7th april 2010 
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hvor jeg har taget vækstraterne fra nogle af Electrolux’ vigtigste markeder. 2009 var et dårligt år for 

Brasilien med en vækstrate på 0 %, men som det fremgår forventes en solid vækst i 2010 og 2011. 

Asien/Oceanien 

I Asien/Oceanien er det først og fremmest den australske økonomi, som jeg vil fokusere på, fordi 75 

% af Electrolux’ omsætning i denne region stammer fra Australien. 

I BILAG 10 har jeg opstillet en tabel med data trukket fra OECD’s hjemmeside hvor de faktiske tal 

fra 2008 og 2009 foreligger samt skøn for 2010 og 2011. Som supplement til OECD’s prognoser har 

jeg ligeledes trukket oplysninger fra Den Internationale Valutafond (IMF), som også udarbejder 

prognoser over forventet udvikling i BNP frem til 2015. 

Figur 6.2 – BNP Vækstrater 
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Kilde: IMF databank. Egen tilvirkning. 

Generelt viser de udarbejdede skøn, at 2010 forventes at være et år med forbedring og i 2011 for-

ventes væksten at tage yderligere til. I årene derefter vil de fleste lande formentlig være ude af re-

cessionen, og jeg skønner, at de fleste lande vil være kommet op på normale vækstrater. 

Udviklingen i råvarepriserne 

Electrolux anvender blandt andet stål, kobber, aluminium og plastik i sin produktion. Det er råvarer, 

som også anvendes i mange andre industrier og produkter. Så når væksten øges i verdensøkonomien 

medfører det naturligvis en stigende efterspørgsel efter de pågældende råvarer. Udviklingen i råva-

repriserne kan Electrolux ikke egenhændigt påvirke, men de kan fokusere på minimering af om-

kostningerne hertil ved at reducere materialeforbruget så vidt muligt. Den stigende vækst, må derfor 

– alt andet lige – betyde stigende stykomkostninger på Electrolux’ produkter. Som det ses af neden-
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stående figur har råvarepriserne i de sidste ca. 1½ års tid været stigende, som også bekræftes af 

Electrolux i årsrapporten 2008.20 

Figur 6.321 – Udvikling i råvarepriser 

 

Det er ikke uvæsentlige beløb, som Electrolux indkøber for, jf. Tabel 6.1 nedenfor. En gennemsnit-

lig prisstigning på eksempelvis 10 % over hele linjen vil medføre øgede udgifter på ca. 2 mia. SEK, 

og det er kun på råvarerne. Da en række af råvarerne også indgår i de indkøbte komponenter fra un-

derleverandørerne vil omkostningerne hertil også blive påvirket. 

Tabel 6.1 - Råvareindkøb 
mio. SEK 2007 2008 2009 
Raw materials  23.000  23.000  19.000 
 Carbon steel 39 % 8.970 39 % 8.970 39 % 7.410 
 Stainless steel 10 % 2.300 9 % 2.070 8 % 1.520 
 Copper & aluminium 13 % 2.990 12 % 2.760 11 % 2.090 
 Plastics 22 % 5.060 22 % 5.060 23 % 4.370 
 Other 16 % 3.680 18 % 4.140 19 % 3.610 
Kilde: Årsrapporter. Egen tilvirkning. 

DEMOGRAFI 

OECD har i januar i år udgivet en rapport, hvor man har lavet et skøn over udviklingen i middel-

klassen i udviklingslande. Som det fremgår af Figur 6.4 nedenfor sker der ikke den store udvikling i 

Nordamerika og Europa, hvorimod der sker en dramatisk udvikling i Asien. I sagens natur øges kø-

bekraften i de samfund, hvor middelklassen vokser, jf. Figur 6.5 nedenfor. 

                                                 
20 Årsrapporten 2008, del 2, side 10 
21 Kilde: www.borsen.dk: Globalt prishop på råvarer rammer Danmark den 7/4 2010 
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Figur 6.422 – Udvikling i middelklassen 

 

I Figur 6.5 nedenfor har OECD lavet en prognose over, hvorledes forbruget kan tænkes at udvikle 

sig. Det fremgår, at der forventes et stigende forbrug bare i løbet af de næste 10 år. Det er især i 

Asien, der slår igennem med Indien og Kina som de to folkerigeste nationer i verden. 

Figur 6.523 – Skønnet udvikling i middelklassens forbrug 

 

DELKONKLUSION 

Den generelle forbedring i verdensøkonomien betyder, at Electrolux har mulighed for at øge sit salg 

i takt med vækstraternes stigning. Dette er dog en alt andet lige betragtning, fordi stigninger i råva-

repriserne trækker indtjeningen ned, og det er et spørgsmål om i hvilken grad Electrolux kan over-

vælte stigende omkostninger i salgsprisen. Går udviklingen i middelklassen, som OECD spår det, 

giver det Electrolux væsentlige muligheder for at øge salget, da det må formodes, at middelklassen 

som følge af den øgede levestandard vil købe flere hårde hvidevarer med den ekstra komfort, som 

det giver i dagligdagen. 

6.1.1.3 Sociale og kulturelle forhold 

Electrolux24 oplyser, at forskelle i behovene hos de enkelte husholdninger for så vidt angår krav til 

funktionalitet og nødvendighed af forskellige hårde hvidevarer ikke er så stor rundt om i verden. Et 

                                                 
22 OECD Development Centre – Working Paper No. 25, The emerging middle class in developing countries 
23 OECD Development Centre – Working Paper No. 25, The emerging middle class in developing countries 
24 Årsrapport 2009, del 1, side 3 
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godt eksempel er de amerikanske forbrugere. De har gennem mange år haft tradition for topbetjente 

vaskemaskiner, og i de senere år har de amerikanske forbrugere skiftet præference til frontbetjente 

vaskemaskiner, hvilket blandt andet er begrundet i, at de frontbetjente vaskemaskiner er mere mil-

jøvenlige end de topbetjente vaskemaskiner. Dette giver Electrolux mulighed for at udnytte stor-

driftsfordel i produktionen, fordi de kan operere med gennemgående produktplatforme, hvor de 

færdige produkter designet til de respektive markeder kun skal modificeres i mindre grad. 

Key drivers 
There are several key drivers for the trend to a more flexible home. The number of 

households worldwide is increasing rapidly, and a global middle class with strong pur-

chasing power is expanding vigorously. The number of people and the floor space per 

household are declining. As more and more people are gainfully employed, the de-

mands of the workplace make less time available for traditional household tasks. Access 

to information about products and services on the Internet is generating greater know-

ledge of market offerings, which contributes to greater price awareness.
25

 

DELKONKLUSION 

Den relativt store ensartethed i kundernes krav og behov betyder, at Electrolux brander sig globalt, 

og de tænker som en global virksomhed, ligesom de betegner deres hovedbrand Electrolux som et 

globalt brand. Dette kommer klart til udtryk i hele deres marketingstrategi, hvor de blandt andet via 

aktivt brug af Internettet udnytter stordriftsfordelene ved ensartede opbygninger af deres hjemmesi-

der. 

Electrolux har selv konstateret, at antallet af husholdninger er stigende, og folk generelt rundt om i 

verden har mindre tid hjemme på grund af erhvervsarbejde. Den relativt store ensartethed for så vidt 

angår krav til og behov for hårde hvidevarer i husholdningerne, betyder at Electrolux reducerer an-

tallet af produktplatforme, hvorved Electrolux påregner at opnå stordriftsfordele og derved minime-

re omkostningerne. 

6.1.1.4 Teknologi og miljø 

Electrolux’ produkter er ikke højteknologiske produkter med epokegørende ny teknologi, men Elec-

trolux har fokus på innovative produkter, og Electrolux har konstateret, at det er et krav fra kunder-

ne, men det er i lige så høj grad et krav fra myndigheder, miljøorganisationer m.m. 

Kravene fra omverdenen er mere miljøvenlige produkter – det gælder lige fra produktets tilblivelse, 

brugen af det, til det skal skrottes igen. Disse krav til producenterne bevirker i det hele taget en kon-

stant produktudvikling. 

                                                 
25 Årsrapport 2009, del 1, side 8 
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DELKONKLUSION 

Konstante krav til miljøforbedringer driver den teknologiske udvikling med innovative produkter til 

følge. Det er et spørgsmål om konstant at anvende de knappe ressourcer mere effektivt. Da produk-

ter som eksempelvis køleskabe og frysere bruger strøm uafbrudt, gælder det om at skabe nogle pro-

dukter, som er billige i drift men samtidig er miljøvenlige, når de skrottes ved for eksempel at gen-

anvende så mange af materialerne som muligt. Disse krav har betydet, at Electrolux har styrket og 

målrettet indsatsen i deres udviklingsafdeling, hvilket både omfatter selve processerne i virksomhe-

dens produktion og selve produkternes design og funktioner. 

6.1.2 Porters five forces 

Hvor PEST-analysen fokuserer på makroforhold, som ligger udenfor Electrolux’ indflydelse, be-

skæftiger Porters five forces sig med konkurrencesituationen og -intensiteten indenfor industrien.26 

Det er en velkendt model for de fleste, som beskæftiger sig med strategi, og modellen er et skelet, 

der metodisk anvendes til analyse af, hvilke konkurrencekræfter en virksomhed er udsat for. 

Figur 6.6 – Porters Five Forces framework27 

 

                                                 
26 Johnson/Scholes/Whitington, s. 59 
27 Johnson/Scholes/Whitington, exhibit 2.2, s. 60 
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6.1.2.1 Truslen fra nye konkurrenter 

Potential entrants handler om, hvilke indgangsbarrierer nye konkurrenter skal overkomme førend 

de kan gå ind og konkurrere med de eksisterende aktører i markedet. Det kan være en række for-

skellige faktorer som for eksempel teknisk knowhow, eksistensen af allerede eksisterende stærke 

brands, kapitalbehov og adgang til distributionskanaler. 

Teknisk knowhow 

Den teknologi, som indgår i hårde hvidevarer, er som sådan ikke avanceret teknologi, og jeg antager 

at en stor del af denne teknologi vil være til rådighed for groft sagt alle og enhver. Men alligevel ik-

ke, for en søgning i det europæiske patentbureaus database28 giver 1.980 hits alene på en søgning på 

Electrolux som ansøger af et patent. Af denne information antager jeg, at selvom en lang række af 

hårde hvidevarer bygger på almindeligt kendt teknologi, så indeholder produkterne også en lang 

række teknologiske løsninger, som de forskellige producenter har patent på. Det handler blandt an-

det om at komme først med det nye, fordi det medfører adgangsbarrierer for såvel eksisterende kon-

kurrenter som potentielle nye konkurrenter. Electrolux har som målsætning at anvende ca. 2 % af 

omsætningen til forskning og udvikling (R&D), og bare i de seneste 5 regnskabsår har de brugt ca. 

10 mia. SEK, hvilket jo i sig selv siger noget om vigtigheden at have fokus på konstant udvikling. 

Brand 

Electrolux oplyser selv i deres strategirapport, at de i deres valg af strategi helt klart ser et stærkt 

brand som et meget væsentligt salgsargument. Ofte har hårde hvidevarer levetider på op til 10-15 år, 

så det er ikke ligefrem hver dag, at en forbruger skal ud og træffe beslutning om køb af et nyt kom-

fur e.a. Electrolux’ egne undersøgelser viser, at kunderne først orienterer sig om valgmuligheder, 

når de står midt i beslutningsprocessen. Det handler derfor om at gøre ens brand så synligt som mu-

ligt, hvorved kunderne helt klart er opmærksom på ens tilstedeværelse på markedet. Som det ses af 

nedenstående figur har Electrolux forøget sine investeringer i branding. De oplyser selv at faldet i 

2009 er midlertidigt, idet de i 2010 vil intensivere deres anstrengelser. 

                                                 
28 www.epo.org / Whirlpool giver eksempelvis 1.063 hits 
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Figur 6.729 – Omkostninger til brand 

 

Anlægskapital 

Nedenfor fremgår Electrolux’ investeringer i anlægsaktiver. Som tidligere nævnt skyldes de store 

beløb Electrolux’ flytning af produktionskapacitet fra lande med høje omkostninger til lande med 

lave omkostninger. 

Tabel 6.2 – Investeringer i anlægskapital 
mio. SEK 2005 2006 2007 2008 2009 
Capex 3.654 3.152 3.430 3.158 2.223 
omsætning 100.701 103.848 104.732 104.792 109.132 
capex i % 3,6 % 3,0 % 3,3 % 3,0 % 2,0 % 
Kilde: Årsrapporterne 2005 – 2009 

Der er tale om store produktionsanlæg med henblik på at opnå stordriftsfordele i produktionen, 

hvorved stykomkostningerne reduceres mest muligt. En anden væsentlig faktor er, at transporten af 

færdigvarerne for så vidt angår de store apparater som komfurer, køleskabe, mv. er dyre at transpor-

tere over lange afstande. Det er derfor nødvendigt at placere fabrikker i nærheden af ens markeder, 

hvilket jo nødvendiggør store kapitalbindinger, jo flere markeder man vil ind på, ligesom det er 

nævnt i delkonklusion i afsnit 6.1.1.1 ovenfor, at strategisk placerede produktionsanlæg i de respek-

tive handelszoner også har betydning. 

Distributionskanal 

En væsentlig del af afsætningen af hårde hvidevarer til forbrugerne sker gennem detailhandelen. 

Electrolux oplyser selv, at der er stor forskel på bare det nordamerikanske marked og det europæi-

ske marked. I Nordamerika sker der en koncentration af detailkæderne, som Electrolux sælger til, 

                                                 
29 Kilde: Årsrapport 2009, del 1, side 37. Der foreligger ikke eksplicitte tal. 
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mens det europæiske marked er langt mere fragmenteret, da dette marked jo består langt flere lande, 

som hver især har deres egne aktører på de respektive lokale markeder. 

Udover detailhandelen anvendes internethandel i stadig større omfang. Senest har Danmarks Stati-

stik offentliggjort et nyhedsbrev, hvori de oplyser: ”Norge, Storbritannien og Danmark er de lande 

i Europa, hvor flest handler på nettet. Her bruger to ud af tre internettet til at købe varer og tjene-

ster. I de 27 EU-lande handler mere end 120 mio. mennesker eller næsten fire ud af ti på nettet.”
30

 

Det er dog stadig en væsentlig faktor, at kunderne fysisk kan se varerne inden købet foretages, hvor-

for detailhandelen fortsat anses for en væsentlig distributionskanal, ligesom personalet i butikkerne 

skal være i stand til at rådgive kunderne inden købet. 

Som vist i Figur 5.1 ovenfor udgør mere end halvdelen af Electrolux’ samlede salg forbrugsgoder til 

brug i køkkenet. Electrolux satser derfor på at udvide sit samarbejde med køkkenspecialisterne for 

derigennem at eksponere sine produkter. Eksempelvis har Electrolux et samarbejde med IKEA, som 

er en væsentlig leverandør af køkkener i Europa. Det skal dog hertil bemærkes, at IKEA’s hårde 

hvidevarer ikke sælges særskilt under Electrolux’ brand men under IKEA’s eget brand. 

DELKONKLUSION 

Det er min vurdering, at det kræver betydelige investeringer i produktionskapacitet, R&D samt 

marketing for helt nye konkurrenter for at være i stand til at opnå betydelig fodfæste i markedet. De 

eksisterende aktører i markedet, som for eksempel amerikanske Whirlpool og europæiske Bosch-

Siemens for blot at nævne nogle få, er aktører, som er godt etableret i deres respektive markeder 

med brands, som er velkendte af kunderne. Imidlertid har sydkoreanske Samsung og japanske Pa-

nasonic også en produktion af hårde hvidevarer, og det er samtidig meget velkendte varemærker. 

Det kræver derfor kapital at gå ind i markedet for hårde hvidevarer, fordi de eksisterende spillere på 

markedet har betydelige muskler at spille med qua deres allerede eksisterende brands og betydelige 

finansielle ressourcer. 

Omvendt er markedsbarriererne ikke større end det er muligt for andre aktører at etablere sig inden-

for forskellige delområder eller nicher. Et godt eksempel herpå er den engelske støvsugerproducent 

Dyson, som med sin nytænkende teknologi har fået fodfæste på markedet. Imidlertid er Dyson en 

lille spiller med en årsomsætning i 2008 på 63,9 mio. £ svarende til ca. 719 mio. SEK31, mens Elec-

                                                 
30 Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 552 af 14. december 2009 
31 Valutakurs pr. 31/12 2008, 11,2475, jf. www.riksbank.se  
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trolux i 2008 havde en omsætning på støvsugere på ca. 8.383 mio. SEK32 - mere end 10 gange så 

stor som Dyson. 

6.1.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Electrolux har i det hele taget en meget stor fokus på dets supply chain. Vareforbruget består af rå-

varer og komponenter, som primært er købt fra underleverandører. Indkøb af råvarer på verdens-

markedet har Electrolux ingen særskilt indflydelse på, idet Electrolux her blot er en lille aktør. Om-

vendt forholder det sig med Electrolux’ forhold til dets underleverandører af komponenter og ser-

viceydelser m.m. I 2006 havde Electrolux mere end 4.000 leverandører, og i 2008 var dette antal 

reduceret til 3.800. 

Dels er der konstant fokus på at øge andelen af indkøb fra lande med lave omkostninger, dels er der 

fokus på at reducere antallet af leverandører, idet Electrolux lægger vægt på et godt samarbejde med 

dets underleverandører. Det fremgår af Electrolux’ seneste årsrapporter, at Electrolux stiller store 

krav til underleverandørerne, idet disse bliver mødt med krav om overholdelse af en række mini-

mumstandarder for så vidt angår medarbejdernes forhold, miljøforhold, og en lang række andre for-

hold. 

Som konsekvens af at være en global aktør har Electrolux fra 2005 arbejdet på at samle sine ind-

købsfunktioner og på denne måde øget sin gennemslagskraft overfor sine leverandører. Selvom 

Electrolux er ganske udmærket klar over sin styrke, er Electrolux ligeledes klar over afhængigheden 

af gode relationer til sine underleverandører, fordi Electrolux er afhængig af, at underleverandører-

ne leverer til tiden, og de er afhængig af, at kvaliteten af komponenterne er i orden. Electrolux’ 

kunder er jo ligeglad med, hvem der i supply chain har skylden for et produkts defekt. 

“Electrolux is dependent on third-party suppliers to deliver key components and ma-

terials for its products. 

Electrolux manufacturing process depends on the availability and timely supply of com-

ponents and raw materials, generally from third-party suppliers. While supply problems 

can affect the performance of most of Electrolux business sectors, Electrolux is particu-

larly sensitive to supply problems related to electronic components, compressors, steel, 

plastics, aluminium and copper. Electrolux works closely with its suppliers to avoid 

supply related problems and is increasing its supply of sourced finished products, but 

there can be no assurances that it will not experience problems in the future. Such prob-

lems could have material adverse effects on the business, results of operations or finan-

cial condition of Electrolux. In addition, unanticipated increases in the price of compo-

                                                 
32 Årsrapport 2008, del 1 
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nents or raw materials due to market shortages could also adversely affect the financial 

results of Electrolux businesses.”
33

 

Endvidere har Electrolux gennem de senere år arbejdet på at reducere antallet af produktplatforme, 

hvilket har bevirket, at Eletrolux har kunnet centralisere indkøbene og samtidig har kunnet reducere 

antallet af underleverandører. 

DELKONKLUSION 

Råvarer 

Som ovenfor nævnt har Electrolux ingen indflydelse på udviklingen i råvarepriserne. Dette gør sig 

ligeledes gældende for Electrolux’ konkurrenter. 

Komponenter 

Situationen er helt anderledes når det kommer til Electrolux’ forhandlingsstyrke overfor dets under-

leverandører. Det er min konklusion, at Electrolux klart har den største forhandlingsstyrke i disse 

forhold. Dette kan blandt andet underbygges ved en gennemlæsning af Electrolux’ årsrapport, hvor 

Electrolux oplyser om, hvilke krav de stiller til underleverandørerne for at de overhovedet kan blive 

underleverandør til Electrolux. Grunden til underleverandørernes imødekommenhed skyldes blandt 

andet, at Electrolux er en stor spiller på markedet og derfor kan have en stor økonomisk værdi for 

den enkelte underleverandør, endda i nogle situationer være den vigtigste kunde for underleveran-

døren. Det kan dog ikke udelukkes, at der blandt disse mange underleverandører findes nogle, som 

helt klart har en væsentlig forhandlingsstyrke overfor Electrolux på grund af, at leverandøren kan 

være i besiddelse af nogle vigtige ressourcer eller kompetencer, som Electrolux ikke selv har ad-

gang til. 

6.1.2.3 Kundernes forhandlingsstyrke 

For så vidt angår kundernes forhandlingsstyrke, er man nødt til at se på de forskellige markeder 

hver for sig på grund af de forskellige forhold, der nu engang hersker på de forskellige markeder. 

Med udgangspunkt i Electrolux’ egne markedsoplysninger34 ser markedsoplysningerne således ud: 

                                                 
33 Årsrapport 2006 
34 Kilde: årsrapport 2009 del 1, side 6-7 
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Tabel 6.3 - Markedskarakteristika 

 Europa Nordamerika Latinamerika Asien / Oceani-
en 

Markedskarakteristika • Kompleks mar-
ked med forskel-
lige brands i for-
skellige lande og 
med forskellige 
forbrugsmønstre 

• Lille grad af kon-
solidering blandt 
producenterne 

• Ens forbrugsmøn-
stre på tværs af 
markedet 

• Relativ høj koncen-
tration blandt produ-
centerne 

• Størstedelen af 
produktion fo-
regår lokalt 
pga. høje told-
satser og udgif-
ter til logistik 

• Ingen klar mar-
kedsleder i re-
gionen 

• Europæiske 
producenter fo-
retrukket af 
kunderne i den 
voksende mid-
delklasse 

Salgskanaler • Mange små loka-
le og uafhængige 
detailhandlere 

• Voksende mar-
kedsandel via 
køkkenspeciali-
ster og Internet 

• Stor grad af konsoli-
dering i detailleddet 

• Køkkenspecialister 
vinder markedsan-
dele fra byggefirma-
er 

• Stor grad af 
koncentration i 
detailleddet 

Asien: 
• Størstedelen af 

salget sker 
gennem små 
lokale butikker. 
Etablerede de-
tailkæder i stør-
re byer 

Australien: 
• Høj grad af 

konsolidering i 
detailleddet 

Kilde: Årsrapport 2009, del 1, side 6-7 

Europa 

Som beskrevet i Tabel 6.3 ovenfor består det europæiske marked af mange forskellige brands, og 

forbrugsmønstrene er forskellige alt afhængig af, hvilket marked man sælger på. Electrolux har dog 

fået rimeligt godt fodfæste på det europæiske marked, da de jo har en markedsandel på estimeret 21 

%, jf. Tabel 5.3 ovenfor. De mange små og uafhængige detailhandlere, køkkenspecialister og inter-

netforhandlere bevirker, at den enkelte kunde, herunder kæder, i sig selv ikke har en stærk forhand-

lingsposition overfor Electrolux. Modsat trækker dog, at det store antal af producenter og forskelli-

ge mærker giver Electrolux’ kunder en vis forhandlingsstyrke, det gælder detailkæderne og køkken-

specialisterne, fordi de har mange leverandører at vælge imellem. Hvis en leverandør ikke giver til-

strækkelig favorable vilkår, har forhandleren mulighed for at bruge en anden leverandør. 

Nordamerika 

I Nordamerika er billedet anderledes. Først og fremmest er forbrugernes adfærd væsentlig mere 

homogen, hvorfor det gør det nemmere for Electrolux at målrette sine marketingaktiviteter. For det 

næste er markedet præget af en høj grad af koncentration i detailleddet. De store detailkunder er 

blandt andet Lowe’s, Wal-Mart, samt Best Buy i USA og Home Depot samt Sears i Canada,  som 

selv har store markedsandele i deres respektive markeder. 60 % af Electrolux’ salg i Nordamerika er 

sket igennem detailbutikkerne. Det er min opfattelse, at disse store detailkæder i en forhandlingssi-

tuation rent styrkemæssigt helt klart kan stille krav overfor Electrolux. Herudover har Electrolux i 

Nordamerika erfaret, at en øget satsning på køkkenspecialisterne som salgskanal er en givtig forret-
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ning, fordi Electrolux har haft succes med at markedsføre produkter i deres Premium segment, og 

derved har realiseret bedre bruttoavancer. 

Latinamerika 

Brasilien er klart det største marked i Latinamerika. Størstedelen af salget sker gennem detailleddet, 

og der sker en øget konsolidering her. Som ovenfor under Nordamerika betyder den øgede konsoli-

dering, at Electrolux’ kunder øger deres forhandlingsstyrke i kraft af deres øgede betydning i mar-

kedet. En væsentlig del af salget sker ved brug af kampagner, for det er først ude i butikken, at den 

typiske kunde beslutter sig for, hvilket produkt, der skal købes. 

Asien/Oceanien 

Dette marked er ligesom det europæiske marked klart mere broget end markederne på de amerikan-

ske kontinenter. Bare det kinesiske og det indiske marked er kæmpestort alene på grund af befolk-

ningsstørrelsen. Der er ingen ledende detailkæder i regionen, og salget sker gennem lokale butikker. 

Forbrugernes præference i Sydøstasien er produkter i det lavere prissegment, hvorimod den vok-

sende middelklasse efterspørger europæiske produkter i de højere prissegmenter. Imidlertid sker ca. 

75 % af Electrolux’ salg i denne region i Australien. Efterspørgslen i Australien er drevet af innova-

tive og miljøbesparende produkter, i særdeleshed for så vidt angår vandforbrug. Jeg anser derfor 

Electrolux’ forhandlingsstyrke i forhold til kunderne som stærk. 

DELKONKLUSION 

Bortset fra det nordamerikanske marked, hvor kunderne har en betydelig størrelse og derved vægt i 

styrkeforholdet, har Electrolux efter min opfattelse en væsentlig styrke i forhold til dets kunder, for-

di Electrolux’ kunder ikke har konsolideret sig, eller der er tale om flere små delmarkeder, som i sig 

selv ikke giver mulighed for at konsolidere sig i detailbranchen. Dette har blandt andet også vist sig, 

da Electrolux har haft held til – og på trods af konkurrencen – at øge priserne på dets produkter 

6.1.2.4 Konkurrence fra substituerende produkter 

Substituerende produkter skal efter min opfattelse ses i forhold til de enkelte produktkategorier. I 

det hele taget synes jeg ikke, at der findes så mange substituerende produkter til hårde hvidevarer. 

Alternativet til eksempelvis køleskabe er intet køleskab i hjemmet. Derved er man som forbruger 

nødt til at handle meget hyppigt og evt. købe fødevarer med meget lang holdbarhed. Der vil givetvis 

være markeder, hvor det godt kan betale sig set i forhold til at investere i et køleskab. De daglige 

måltider, kan som alternativ spises ude, og i landene i Asien er det i det hele taget meget billigt at 

spise ude. I stedet for en støvsuger vil kunden kunne vælge kost og fejebak. 
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Der er i høj grad tale om i hvilket omfang, forbrugerne ønsker den komfort, som en lang række hår-

de hvidevarer giver. I takt med den stigende erhvervsfrekvens i blandt andet Asien, hvor det jf. af-

snit 6.1.1.2 ovenfor spås, at væksten i middelklassen nærmest eksploderer, vil der unægteligt være 

en efterspørgsel af forbrugsgoder af denne karakter, fordi det gør hverdagen nemmere for forbruge-

ren. 

6.1.2.5 Konkurrenceintensiteten mellem de eksisterende konkurrenter 

Ved brug af Orbis databasen35 giver en simpel søgning på registrerede virksomheder i hele verden, 

som producerer elektriske husholdningsprodukter36 mere end 1.100 virksomheder, og begrænses 

søgningen til virksomheder, som har haft en omsætning over en mia. kr. i et af de seneste 5 regn-

skabsår, er der 78 virksomheder. Denne simple søgning, som ikke er kvalitetssikret i øvrigt, vidner 

om, at der er mange producenter i markedet. 

Jeg antager, at konkurrencen er stor indenfor de produktkategorier og på de markeder, som Electro-

lux opererer på. Electrolux har selv oplyst de væsentligste konkurrenter, som er: 

Tabel 6.4 – Oversigt over væsentlige konkurrenter 

Marked Appliances 
(store hårde hvidevarer) Støvsugere 

Europa - Bosch-Siemens 
- Indesit 
- Whirlpool 

- Dyson 
- Miele 
- Bosch-Siemens 
- TTI Group 

Nordamerika - Whirlpool 
- General Electric 
- LG 

- TTI Group + Hoover 
- Dyson 
- Bissel 

Latinamerika - Whirlpool 
- Mabe 

- SEB Group 

Asien / Oceanien - Fischer & Paykel 
- Samsung 
- LG 
- Haier 

- Samsung 
- LG 
- Dyson 

Kilde: Årsrapporten 2009, del 1, s. 6 & 7 

Dette er blot nogle af de konkurrenter, som Electrolux selv anser for væsentlige på de forskellige 

markeder. Ved en søgning på Internettet fås endvidere en lang række af forskellige producenter. Det 

gælder producenter, som også leverer hårde hvidevarer indenfor hele sortimentet, eksempelvis Go-

renje fra Slovenien, men også producenter, som kun producerer et enkelt produkt eller produktkate-

gori. I Danmark er Thermex et eksempel på en virksomhed, som har et godt tag i kunderne for så 

vidt angår produktion og salg af emfang/emhætter. 

                                                 
35 Udbudt af Bureau Van Dijk på Internettet. Søgning af 25. april 2010 
36 NACE Rev. 2: 2751 – Manufacture of electric domestic appliances 
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DELKONKLUSION 

Generelt kan det konkluderes, at Electrolux er underlagt en betydelig konkurrence. Electrolux har 

ikke mulighed for at realisere overnormale profitter ved at sælge produkterne for dyrt, for kunderne 

har altid en anden valgmulighed, hvis produkterne bliver prissat for højt. Imidlertid har Electrolux 

qua sin markedsføring formået at skabe en stærk bevidsthed hos forbrugeren om brandet med mot-

toet ”Thinking of you”. Med et stærkt brand følger nødvendigvis også gode kvalitetsprodukter, fordi 

kunderne er de bedste ambassadører for en virksomheds produkter, og Electrolux har med sin stra-

tegi skabt sig et godt strategisk udgangspunkt, hvilket blandt andet er bevist ved at Electrolux med 

succes har kunnet hæve priserne på sine produkter uden at tabe omsætning. Electrolux har tillige i 

kraft af sin størrelse også ressourcerne til at markedsføre, og ressourcerne til at investere betydeligt i 

R&D. Ikke mindst har Electrolux muligheden for at opnå betydelige stordriftsfordele i så godt som 

hele dets supply chain. 

6.2 Interne forhold 

Analysen af de interne forhold vil være fokuseret på Electrolux’ ressourcer og kernekompetencer. 

Da en tilbundsgående analyse af Electrolux’ ressourcer og kernekompetencer bygger på adgang til 

interne data eventuelt suppleret med diverse spørgeskemaundersøgelser og interviews i sig selv vil 

være ganske ressourcekrævende, men samtidig ofte være udenfor den eksterne investors rækkevid-

de, har jeg baseret den interne analyse på de offentliggjorte oplysninger, som primært fremgår af 

Electrolux’ strategirapporter. 

6.2.1 Ressourcer 

Jeg har valgt at koncentrere mig om 1) de materielle anlægsressourcer, 2) immaterielle anlægsres-

sourcer og 3) de menneskelige ressourcer.37 

6.2.1.1 Materielle anlægsressourcer 

Electrolux råder ved udgangen af 2009, jf. Tabel 5.1 ovenfor over 51 produktionssteder, hvoraf de 

ni fabrikker er nye og topmoderne. Koncernen har i overvejende grad lagt sine fabrikker i lande 

med lave omkostninger. En af de nyeste fabrikker er placeret i Mexico, hvor Electrolux har investe-

ret i den nyeste produktionsteknologi. Pr. 31. december 2009 har Electrolux investeret ca. 15 mia. 

SEK i anlægsaktiver, hvor langt den overvejende del er produktionsanlæg. 

I 2009 har Electrolux solgt mere end 40 mio. styks apparater38, og i 2009 havde Electrolux kun en 

kapacitetsudnyttelse på ca. 60 %. Så Electrolux har potentiale for at øge salget uden at skulle ud og 

                                                 
37 Ole Sørensen, side 90-91 
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investere i nye fabrikker. Der er ikke her taget højde for, at det muligvis kan være at kapacitetsud-

nyttelsen kan være tæt på maksimum i for eksempel Europa og i bund i Asien, da der ikke er sådan-

ne data til rådighed. 

6.2.1.2 Immaterielle anlægsressourcer 

For så vidt angår de immaterielle anlægsressourcer har Electrolux sit eget brand som det største 

med mere end halvdelen af produkterne solgt som Electrolux’ eget. Herudover har Electrolux gen-

nem årene opkøbt en række konkurrenter og indlemmet disses brands i Electrolux-gruppen. Nogle 

brands sælges fortsat under eget navn, eksempelvis Zanussi, og andre brands bliver dobbeltbrandet, 

eksempelvis AEG-Electrolux. Dobbeltbranding har den fordel, at den kvalitet, som AEG har været 

kendt for nu kobles med Electrolux’ brand, og herved får kunderne implicit en opfattelse af Electro-

lux som et kvalitetsprodukt. Omvendt skal en virksomhed være meget sikker på brandets positive 

effekt, førend de gør brug af dobbelt-branding, da et negativt omdømme har det med at hænge end-

nu bedre fast end et positivt. 

Udover de forskellige brands, som er indlemmet i Electrolux-gruppen, har Electrolux også en lang 

række patentrettigheder, jf. 6.1.2.1 ovenfor. Disse patenter er med til at sikre Electrolux de konkur-

rencefordele, som de respektive patenter giver ved at udelukke konkurrenter fra at bruge Electrolux’ 

opfindelser. 

6.2.1.3 Menneskelige ressourcer 

Electrolux hylder diversiteten, fordi mangfoldigheden blandt medarbejderne for så vidt angår alder, 

køn, etnicitet, kulturelle baggrunde m.m. giver Electrolux mulighed for at forstå forbrugerne og de-

res adfærd bedre, end hvis markedsføring og produktudvikling kun foregik fra Sverige. Derfor har 

Electrolux lavet Electrolux People Vision, som har til formål at finde og udvikle de rigtige talenter 

og ressourcer i organisationen. Electrolux People Vision understøtter helt klart Electrolux’ tre vær-

dier, som er: Passion for innovation, Fokus på kunden og Stræben efter resultater. Denne konstante 

fokusering på medarbejderne som en vigtig ressource har endvidere til formål at tiltrække og fast-

holde medarbejdere med de rigtige kompetencer. Hvorvidt der helt specifikt er tilstrækkelig med 

ressourcer, kan jeg ikke forholde mig til på grundlag af de foreliggende oplysninger. Her tænker jeg 

blandt andet på den store personalenedskæring, der har været i 2009, men Electrolux’ indsats på 

personaleområdet tyder på en meget bevidst strategi om vigtigheden af de menneskelige ressourcer. 

                                                                                                                                                                  
38 Årsrapporten 2009, del 1, side 3 
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6.2.1.4 Delkonklusion 

Generelt er det min opfattelse, at Electrolux har ressourcerne til fortsat at skabe vækst i omsætnin-

gen, herunder er ressourcerne til stede til at konkurrere med konkurrenterne. Som i andre store virk-

somheder er en af de mest uforudsigelige faktorer den menneskelige ressource. Bevaring eller øg-

ning af markedsandele forudsætter, at der til stadighed sker en udvikling i innovative løsninger, og 

det forudsætter kreative medarbejdere, der konstant er indstillet på at gå nye veje og stræbe efter 

flere og bedre resultater. Det er dog ikke i sig selv nok med medarbejdernes egne kompetencer og 

ressourcer, for det forudsætter tillige, at organisationskulturen understøtter denne adfærd, hvilket 

Electrolux selv signalerer den gør. Endvidere har Electrolux tillige veletablerede distributionskana-

ler, dog er der potentiale for udbygning på de asiatiske markeder. Fordi Electrolux i 2009 har haft en 

overskydende kapacitet på 40 %, er det ligefrem nødvendigt med en øget vækst, da alternativet må 

være at skaffe sig af med den overskydende kapacitet, da aktionærerne må være i sin ret til at kræve 

et så optimalt afkast som muligt. 

6.2.2 Kernekompetencer 

Dette afsnit har til formål at forsøge at klarlægge, hvilke kernekompetencer Electrolux er i besiddel-

se af. Ved kernekompetencer forstås de kompetencer, som konkurrenter har svært ved at kopiere.39 

Tilstedeværelsen af kernekompetencer gør derved virksomheden i stand til at udbyde attraktive pro-

dukter og serviceydelser til kunderne, som disse ønsker at købe frem for konkurrenternes. 

Tilstedeværelsen og udvikling af kernekompetencer handler i høj grad om, hvordan organisationen 

er struktureret, om organisationskulturen, herunder hvorledes ledelsen på alle niveauer agerer samt 

en masse andre forhold. Electrolux er en global virksomhed med aktiviteter i mange forskellige lan-

de. Som nævnt ovenfor i afsnittet om menneskelige ressourcer, bruger Electrolux diversiteten pro-

aktivt, netop fordi Electrolux anser det som et meget værdifuldt aktiv. Udnyttelsen af denne diversi-

tet, at få den til at fungere i en mangfoldig organisation, er en kernekompetence, som jeg finder, at 

Electrolux er i besiddelse af. Blandt andet tilskynder Electrolux sine medarbejdere til at afprøve nye 

karriereveje rundt om i verdenen indenfor organisationen, hvorved medarbejderne får nogle meget 

værdifulde erfaringer med sig, når de kommer hjem igen. Det gælder især kulturelle erfaringer, hvor 

medarbejderne lærer at anskue problemstillinger på nye måder, og samtidig vil sådanne udstatione-

ringer øge den kulturelle forståelse for f.eks. specifikke behov samt fremme medarbejdernes tole-

rance overfor forskelligheden. 

                                                 
39 Ole Sørensen, side 91 
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En anden vigtig kernekompetence er Electrolux evne til at omsætte deres viden om forbrugernes 

krav og forventninger til husholdningsprodukter til færdige produkter. Et meget godt eksempel her-

på er Electrolux’ støvsugermodel UltraSilence Green, som både tilfredsstiller kundernes krav om en 

støvsuger, der ikke støjer, og som samtidig er et miljøvenligt produkt. Electrolux har endvidere med 

deres Innovation Lab på den ene side formået at få unge mennesker på læreanstalter til at deltage i 

designkonkurrencer, på den anden side skabt en enorm brand-værdi. Dette er et godt eksempel, hvor 

Electrolux kombinerer det innovative med dets evne til at brande sig. 

Som en tredje kernekompetence skal jeg nævne Electrolux’ evne til at opbygge en effektiv supply 

chain. Det er min opfattelse, at Electrolux forstår at udnytte og optimere sin supply chain. Dette be-

grunder jeg med, at Electrolux formår at nedbringe sin arbejdskapital, og dette er sket ved et tæt 

samarbejde med leverandørerne. Som følge af, at det er underleverandørerne, der så godt som laver 

samtlige komponenter for Electrolux, og Electrolux selv står for samlingen af de færdige produkter, 

er Electrolux afhængig af, at leverandørerne leverer deres produkter til tiden, hverken før eller sene-

re, med andre ord ved brug af Just In Time-principper. Effektiviteten i supply chain kan også ek-

semplificeres ved etableringen af den nye organisation i starten af 2010, som nævnt i afsnittet om 

virksomhedsbeskrivelse, jf. afsnit 5 ovenfor. Gevinsten ved tilstedeværelsen af denne kernekompe-

tence er lavere omkostninger. 

En fjerde og sidste kernekompetence, som jeg vil fremhæve, er Electrolux evne til at opbygge og 

udnytte sit brand på globalt plan. Dette sker ved mange forskellige tiltag. Som ovenfor nævnt De-

sign Lab og effektivt brug af Internettet. Blandt andet har Electrolux et samarbejde med en kendt 

amerikaner, skuespillerinden og danserinden Kelly Ripa, som på hjemmesiden www.kelly-

confidential.com giver den amerikanske forbruger alle mulige gode råd og tips. På hjemmesiden er 

Electrolux’ kraftigt eksponeret, og det fremgår tydeligt, at hjemmesiden er udviklet i samarbejde 

med Electrolux. Endvidere har Electrolux en meget klar strategi angående CSR
40, hvor Electrolux 

gør meget ud af at kommunikere ud til omverdenen, hvad de gør for at forbedre miljøet, hvilke hen-

syn de tager for at give deres medarbejdere gode arbejdsvilkår, hvilke relationer de indgår i med de-

res underleverandører, etc. Samlet set illustrerer det fint, at Electrolux’ vision ”Thinking of you” 

rækker langt udover selve produktet. 

                                                 
40 Corporate Social Responsibility 



Hovedopgave HD(R) Strategisk analyse og værdiansættelse 

 AB Electrolux 

Michael Hartvig 41 af 95 16-05-2010 

6.3 Konkurrence- og vækststrategier 

6.3.1 Konkurrencestrategi 

Electrolux’ valg af konkurrencestrategi spiller på flere elementer. De tre værdier, jf. afsnit 5 oven-

for, fortæller rimeligt præcist, hvad Electrolux har fokus på. Med udgangspunkt i Michael E. Porters 

konkurrencestrategier41 vil jeg kort relatere disse værdier til Porters model. 

Figur 6.8 – Porters generiske konkurrencestrategier 
  Konkurrencefordel 
  Lave omkostninger Differentiering 

Stor andel af totalmarked Omkostningsleder Differentiering Konkurrencemæssigt 
Sigte Lille andel af totalmarked Omkostningsleder/fokus Differentiering/fokus 

Kilde: Ole Sørensen, figur 3.10    

Passion for innovation & Fokus på kunden 

Disse to værdier afspejler valget af en differentieringsstrategi, hvor det netop er det innovative i så-

vel design som funktionalitet, der er i højsædet. Dette gælder i særdeleshed Electrolux’ Premium 

segment, hvor kunderne for merprisen i forhold til lavprissegmentet oplever at få noget ekstra værdi 

for pengene. 

Stræben efter resultater 

Denne værdi afspejler i høj grad omkostningslederstrategien, hvilket jo netop er dokumenteret i års-

rapporterne i form af de mange og omfattende omstruktureringer, der igennem årenes løb har fundet 

sted med henblik på at omlægge produktionen fra lande med høje omkostninger til lande med lave 

omkostninger. Electrolux’ intensive arbejde med deres supply chain, herunder reduktion af arbejds-

kapitalen, viser tydeligt, at omkostningslederstrategien følges bevidst. 

6.3.2 Vækststrategi 

Til en diskussion af valg af vækststrategi vil jeg tage udgangspunkt i Anshoffs model om de fire 

vækststrategier42.  

Figur 6.9 – Anshoffs fire vækststrategier 
  Produkt 
  Nuværende produkt Nyt produkt 

Nuværende marked Markedspenetrering Produktudvikling 

Marked 
Nyt marked Markedsudvikling 

Diversifikation 
• Relateret 
• Konglomorat 

Kilde: Ole Sørensen, figur 3.12    

                                                 
41 Ole Sørensen, side 105 
42 Olse Sørensen, side 112 
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I udgangspunktet kan man ikke sige, at det enten er den ene eller anden strategi Electrolux ubetinget 

følger, hvilket jo blandt andet skyldes at Electrolux har forskellige udgangspunkter i de forskellige 

markeder. Electrolux er derfor nødt til at tilpasse den valgte strategi til det respektive marked. Men 

Electrolux bruger i vid udstrækning produktudvikling hhv. diversifikation under produkt som stra-

tegi. Til eksempel har Electrolux relanceret hele deres produktsortiment under brandet Frigidaire på 

det nordamerikanske marked med stor succes, hvor Electrolux valgte at bygge et nyt sortiment op 

fra bunden. I relation til marked kan man sige, at Electrolux via sine marketingaktiviteter forsøger 

at erobre større markedsandele ved salg af de eksisterende produkter, hvilket Electrolux’ bevidste 

valg af en global brandingstrategi er et eksempel på. 

6.4 Sammenfatning - SWOT 

I nedenstående figur, har jeg på baggrund af den strategiske analyse sammenfattet Electrolux i en 
SWOT-analyse, da den giver et godt over blik over Electrolux’ styrker og svagheder hhv. mulighe-
der og trusler. 

Figur 6.10 – SWOT analyse 
Strengths / styrker Weaknesses / svagheder 

- Veletableret og global organisation 
- Nye og topmoderne produktionsanlæg 
- Store markedsandele I USA & Europa 
- Et stærkt brand på flere af de væsentlige marke-

der 
- Bredt produktsortiment 
- Innovative produkter 
- Så godt som ingen trussel fra substituerende 

produkter 

- Meget stor konkurrence 
- Risiko for faldende fortjeneste som følge af kon-

kurrencen og stigende råvarepriser 
- Lille tilstedeværelse i Asien 
- Værdi af brand i Asien følgelig lille 
- Den meget store brug af underleverandører med-

fører risiko for sårbarheder i relation til kvalitet og 
leverancer 

Opportunities / muligheder Threats / trusler 

- Uudnyttet produktionskapacitet, dvs. tilstrækkelig 
med ressourcer til at skabe vækst 

- Stigende middelklasse i blandt andet Asien og 
Sydamerika 

- Stor og hård konkurrence fra de mange produ-
center 

- Ledig produktionskapacitet ikke udnyttet fuldt ud 
- Prisstigninger på råvarer 

Sammenfattende på den strategiske analyse konkluderer jeg, at Electrolux opererer i et meget kon-

kurrencefyldt marked med mange aktører, og skal Electrolux skabe markant vækst i omsætningen, 

skal det ske på to fronter. Den ene front er den, som Electrolux allerede forfølger, og det er at bygge 

brandets værdi op, så kunderne i højere grad køber produkter fra premium segmentet i stedet for det 

billigere mass segment. Den anden front er Asien. Her er Electrolux’ skønnede markedsandel ikke 

særlig stor – mindre end 10 % – og den skønnede markedsværdi udgør 355 mia. SEK. Den stigende 

velstand med deraf voksende middelklasse i verdens to folkerigeste nationer – Kina & Indien – er 

der store muligheder for at skabe vækst i omsætningen. 
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Endvidere har Electrolux formået at få tilpasset sin omkostningsstruktur, og den væsentligste del af 

produktionen foregår i dag i lande med lave omkostninger og med stor brug af underleverandører. 

Styrken er på den ene side omkostningseffektiviteten med deraf følgende stordriftsfordele, som er et 

væsentligt konkurrenceparameter. Svagheden – på den anden side – er brugen af underleverandører 

for så vidt angår krav til forsyningssikkerhed, kvalitet og ikke mindst, at underleverandørerne lever 

op til Electrolux’ CSR-politik. Med ca. 4.000 underleverandører er der mange for Electrolux at 

overvåge. 
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7 Regnskabsanalyse 

7.1 Regnskabsanalysens formål 

Som nævnt i afsnit 4.2 ovenfor er formålet med regnskabsanalysen at finde frem til de finansielle 

værdidrivere, som ligger til grund for de regnskabsmæssige resultater, som Electrolux har realiseret. 

Årsrapporter er udarbejdet i henhold til et sæt regnskabsregler. Regnskabsreglerne kan ikke alle på 

én gang opfylde samtlige interessegruppers behov. Af figuren nedenfor ses en række af de forskelli-

ge interessegrupper, som har en interesse i de informationer, som årsrapporten giver. 

Figur 7.143 
Primære interessegrupper (stakeholdere) 

 

Långiverne er eksempelvis mest interesseret i, om virksomheden kan betale sine forpligtelser, mens 

investorerne mest er interesseret i, om virksomheden formår at imødekomme investorernes afkast-

krav, og skattemyndighederne er derimod interesseret i, om virksomheden betaler den skat, virk-

somheden er forpligtet til at betale. 

                                                 
43 Elling, figur 1.2 
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Årsrapporterne for de respektive regnskabsår er gennemlæst med henblik på at identificere de for-

hold, som aktieanalytiker er nødt til at korrigere for med henblik på at foretage en så ”korrekt” vær-

diansættelse som muligt. 

7.2 God regnskabskvalitet 

Definitionen af god regnskabskvalitet afhænger af, hvilket formål og med hvilke briller regnskabs-

bruger læser årsrapporten. Generelt kan det siges, at ”God regnskabskvalitet er karakteriseret ved, 

at årsrapporten giver de fornødne finansielle informationer således, at beslutningstagere kan træffe 

rationelle beslutninger.”
44 

Med andre ord ønsker aktieanalytiker så mange relevante oplysninger, der giver den nødvendige in-

formation, som skal bruges til at vurdere virksomhedens indtjeningsevne, da dette er et vigtigt ele-

ment i værdiansættelsen. 

Electrolux har i en årrække arbejdet på at implementere IFRS-standarderne, idet der i EU er indført 

krav om anvendelse heraf. Baggrunden er et ønske om større ensartethed blandt de børsnoterede 

selskaber, så det er muligt for investorerne i højere grad at kunne sammenligne årsrapporterne uden 

at skulle foretage manuelle korrektioner heraf. 

Dette har dog ikke ændret aktieanalytikerens behov for reformulering af de forskellige opgørelser, 

jf. afsnittene nedenfor. 

REVISIONSPÅTEGNING 

Revisionspåtegningen er interessant, fordi revisor via sin påtegning i årsrapporten giver regnskabs-

læseren en garanti for, at bestyrelsen og den administrerende direktør har aflagt den samlede årsrap-

port i overensstemmelse med gældende regler, ligesom årsrapporten giver et retvisende billede45 af 

virksomhedens finansielle position og resultater. 

På grund af interessegruppernes ulige adgang til information er revisors rolle med revisionspåteg-

ningen at sikre overfor offentligheden, at der ikke udelades relevante og væsentlige informationer, 

ligesom der ikke er manipuleret med oplysninger. 

Revisionspåtegningerne for regnskabsårene 2004 – 2009 er alle uden forbehold, og Pricewaterhou-

seCoopers har givet blanke påtegninger. 

                                                 
44 Petersen/Plenborg, side 281 
45 True and fair view 
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Det forudsættes derfor, at regnskabskvaliteten er tilstrækkelig god, og årsrapporterne kan anvendes 

som grundlag for regnskabsanalysen. 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Herudover er anvendt regnskabspraksis gennemgået med henblik på at sikre en tilstrækkelig konti-

nuitet i nøgletallene således, at vurderingen af Electrolux’ præstationer over tid er konsistent. 

REGNSKABSÅRET 2005 

Fra og med 2005 implementerer Electrolux de nye regnskabsstandarder vedrørende finansielle in-

strumenter. Dette har betydning for primoværdierne ved opgørelsen af aktiver og passiver i driftsak-

tiver/-passiver henholdsvis finansielle aktiver og passiver. Omsætningsaktiver er forøget med 445 

mio. SEK og finansielle forpligtelser er forøget med 447 mio. SEK, netto er egenkapitalen reduceret 

med 2 mio. SEK. 

Endvidere har Electrolux som følge af ændring i principper for valutakursomregning vedrørende de 

udenlandske foretagender foretaget en primo regulering på 2.520 mio. SEK. Denne regulering er 

medregnet i anden totalindkomst og påvirker følgelig egenkapitalens forrentning positivt med ca. 10 

% -point, som i princippet kan henføres til tidligere år. Egenkapitalens forrentning ville i givet fald 

have været 5,8 % i stedet for 15,8, jf. afsnit 7.7.1 nedenfor. 

REGNSKABSÅRENE 2006, 2007 OG 2008 

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

2009 

Der har ikke været ændringer i anvendt regnskabspraksis, som har indflydelse på sammenlig-

ningstal. Imidlertid har Electrolux i overensstemmelse med IFRS ved udarbejdelsen af resultatopgø-

relsen opgjort totalindkomsten, som der dog stadig er små justeringer til i relation til aktieanalysen, 

jf. afsnit 7.3 og 7.5 nedenfor. 

7.3 Reformuleret egenkapitalopgørelse 

Reformuleringen af egenkapitalopgørelsen har til formål at give et overblik over de samlede trans-

aktioner med ejerne samt give et overblik over totalindkomsten. Da formålet med denne opgave er 

at finde værdien af moderselskabets aktier, er den reformulerede egenkapital opgjort eksklusive mi-

noritetsinteresser. 



Hovedopgave HD(R) Strategisk analyse og værdiansættelse 

 AB Electrolux 

Michael Hartvig 47 af 95 16-05-2010 

På grund af regnskabsreglerne føres nogle af indtægtsposterne over egenkapitalen – også kaldet dir-

ty surplus accounting, og dette gælder blandt andet opskrivninger på materielle anlægsaktiver og 

skattefordele vedrørende aktiebaserede aflønningsordninger. 

Tabel 7.1 – Reformuleret egenkapitalopgørelse i ekstrakt46 
mio. SEK 2005 2006 2007 2008 2009 
Egenkapital primo, ekskl. minoriteter 23.624 25.815 18.614 15.809 16.196 
Transaktioner med ejerne, netto -1.707 -9.384 -6.578 -1.187 69 
Årets resultat 1.763 3.847 2.925 366 2.607 
Anden totalindkomst 2.135 -1.664 848 1.208 -238 
Totalindkomst i alt 3.898 2.183 3.773 1.574 2.369 
Egenkapital ultimo, ekskl. minoriteter 25.815 18.614 15.809 16.196 18.634 
Kilde: Årsrapporter 2005-2009. Egen tilvirkning      

TRANSAKTIONER MED EJERNE 

Electrolux har som nævnt i afsnit 5 ovenfor i 2006 udskilt hele sin Outdoor-aktivitet – Husqvarna 

og Jonsered. Værdien er opgjort til 5.696 mio. SEK, og udskillelsen er sket i form af nyudstedelse 

af aktier i Husqvarna AB fordelt i henhold til de hidtidige aktionærers ejerandele i Electrolux. Den-

ne transaktion skal sidestilles med en udlodning. 

TILPASNING AF KAPITALSTRUKTUR (REDEMPTION OF SHARES) 

Som et led i tilpasning af Electrolux’ kapitalstruktur i en periode med stærk likviditet besluttede ge-

neralforsamlingen på et ekstraordinært møde i december 2006 at udbetale ca. 5,6 mia. SEK til akti-

onærerne. 

I årsrapporten for 2006 er der derfor foretaget korrektion herfor i egenkapitalopgørelsen, og beløbet 

er afsat som skyldig gæld. Beløbet kommer imidlertid først til udbetaling i 2007, hvorfor jeg ved re-

formuleringen af egenkapitalopgørelsen har korrigeret herfor. 

AKTIEBASEREDE AFLØNNINGSORDNINGER (SHARE-BASED PAYMENT) 

Electrolux har som incitamentsaflønning etableret aktiebaseret aflønning primært til koncernens le-

delse. Fra og med regnskabsåret 2005 har Electrolux indregnet skønnede omkostninger hertil i re-

sultatopgørelsen. Modposten har i overensstemmelse med regnskabsreglerne været ført over egen-

kapitalen. Konsekvensen af indregningen af udgiften til aktiebaserede aflønningsordninger i egen-

kapitalen er en kunstig oppustning af egenkapitalen, fordi der i realiteten er tale om en skyldig løn. 

Tabel 7.2 – ”Skyldig løn” i relation til aktiebaserede aflønning 
mio. SEK 2005 2006 2007 2008 2009 
Medtaget som anden gæld i balancen 72 158 230 189 207 
Kilde: Årsrapporter 2005-2009. Egen tilvirkning      

                                                 
46 Se BILAG 2 for den fuldstændige opgørelse 



Hovedopgave HD(R) Strategisk analyse og værdiansættelse 

 AB Electrolux 

Michael Hartvig 48 af 95 16-05-2010 

UDLODNING AF DIVIDENDE / UDBYTTE 

Electrolux har traditionelt udloddet store dividender til sine aktionærer. Men på grund af finanskri-

sen, som medførte et historisk set meget dårligt resultat i 2008, valgte Electrolux ikke at udbetale 

dividender i 2009. I stedet valgte man fortsat at forbedre sin konkurrencemæssige position blandt 

andet ved at intensivere tilpasningen af omkostningsstrukturen. 

7.4 Reformuleret balance 

Den eksisterende klassifikation af aktiver henholdsvis passiver i årsrapporten kan ikke ubetinget 

bruges som udgangspunkt ved beregning af nøgletal. Aktieanalytiker er derfor nødt til at reformule-

re balancen, så den splittes op i driftsaktiver og driftsrelateret gæld – netto driftsaktiver samt finan-

sielle aktiver og gæld, netto finansielle forpligtelser. Begrundelsen for opsplitningen er, at det er 

virksomhedens netto driftsaktiver, som er en del af grundlaget for virksomhedens produktion og 

salg af varer og tjenesteydelser. Det er ikke de finansielle aktiver og passiver, der skaber værdier. 

De er blot finansieringskilder ligesom investorernes indskudte kapital. 

Tabel 7.3 – Reformuleret balance i ekstrakt47 
mio. SEK 2004 200548 200549 2006 2007 2008 2009 
Driftsaktiver (DA) 65.014 75.222 58.149 56.876 59.268 65.043 59.282 
Driftsforpligtelser (DF) 41.501 48.204 40.931 40.186 39.396 43.880 40.383 
NETTO DRIFTSAKTIVER (NDA) 23.513 27.018 17.218 16.690 19.872 21.163 18.899 
DF / DA (%) 63,8 % 64,1 % 70,4 % 70,7 % 66,5 % 67,5 % 68,1 % 
        
Finansielle aktiver (FA) 9.918 7.336 6.161 7.882 5.249 8.280 13.414 
Finansielle forpligtelser (FF) 10.011 8.538 2.280 7.248 10.883 13.247 13.679 
NETTO FINANSIELLE FORPLIGTELSER (NFF) 93 1.202 -3.881 -634 5.634 4.967 265 
Koncernegenkapital 23.420 25.816 21.099 17.324 14.238 16.196 18.634 
Minoritetsinteresser 10 1 1 1 1 0 0 
Moderselskabets andel af egenkapital 23.410 25.815 21.098 17.323 14.237 16.196 18.634 
Kilde: Årsrapporter 2004-2009. Egen tilvirkning        

I den officielle årsrapport for 2005 er resultaterne fra Outdoor-aktiviteterne indregnet i resultatop-

gørelse og balance som en del af de konsoliderede opgørelser. Det har ikke været muligt at udskille 

relevante data vedrørende aktiver og passiver på baggrund af årsrapporten, så derfor har jeg taget 

udgangspunkt i åbningsbalancen fra børsprospektet, som blev offentliggjort i april 2006. 

Det er specielt relevant for så vidt angår netto driftsaktiver, fordi det har betydning for beregningen 

af de relevante nøgletal på den tilbageværende aktivitet. Derved er sammenligneligheden fra 2005 

og frem forbedret set i forhold til, hvis ikke denne korrektion var foretaget. 

                                                 
47 Se BILAG 3for den fuldstændige opgørelse 
48 Inklusive aktiver og passiver relateret til Husqvarna AB 
49 Aktiver og passiver renset for Husqvarna AB 
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NETTO DRIFTSAKTIVER (NDA) 

Som det ses af tallene har Electrolux bundet kapital i netto driftsaktiver. Dog er en væsentlig del af 

Electrolux’ driftsaktiver finansieret af driftsforpligtelser, dvs. selskabets varekreditorer m.m. Det 

skal særskilt bemærkes, at driftsaktiverne falder med ca. 5,8 mia. SEK mens driftsforpligtelser kun 

falder med ca. 3,5 mia. SEK. Dette skyldes Electrolux’ stigende fokus på reduktion af omkostninger 

og derved minimering af arbejdskapitalen50. 

NETTO FINANSIELLE FORPLIGTELSER (NFF) 

Netto finansielle forpligtelser var i 2005 efter korrektion for udskillelsen af Husqvarna AB og i 

2006 ”negative”, hvilket reelt betyder, at Electrolux havde netto positiv likviditet. Netop med den 

ekstraordinære udbetaling på 5,6 mia. SEK i 2007, fik Electrolux tilpasset sin kapitalstruktur. 

Electrolux har på trods af den verdensomspændende finanskrise formået ved udgangen af 2009 at 

reducere sine netto finansielle forpligtelser kraftigt hvilket skyldes, at effekten af tilpasningen i om-

kostningerne er ved at slå igennem for alvor. Endvidere har Electrolux formået at skabe et positivt 

cash flow fra driften på 5,3 mia. SEK. 

7.5 Reformuleret resultatopgørelse 

Resultatopgørelsen er reformuleret med henblik på at få adskilt resultat fra driften efter skat fra net-

to finansielle omkostninger efter skat. Endvidere er driftsoverskuddet fra driften opdelt i driftsover-

skuddet fra salget og andet driftsoverskud i og med, at det mest interessante er, hvorvidt Electrolux 

har været i stand til at skabe overskud i den primære aktivitet. 

For årene 2005 – 2008 indeholder resultatopgørelsen ikke oplysninger om anden totalindkomst, 

som tillige indgår i den reformulerede resultatopgørelse. For regnskabsåret 2009 har Electrolux op-

gjort totalindkomsten i resultatopgørelsen. Det er dog stadigvæk nødvendigt at reformulere resultat-

opgørelsen blandt andet for at få fordelt skatten. 

Nedenstående tabel er i første omgang kun reformuleret med henblik på analysen af de historiske 

realiserede nøgletal. Til brug for værdiansættelsen vil resultatopgørelsen blive yderligere korrigeret 

for ikke tilbagevendende poster, som ikke kan forventes at påvirke Electrolux’ fremtidige indtje-

ning, jf. afsnit 8.1.1 nedenfor. 

                                                 
50 Arbejdskapital = working capital requirement 
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Tabel 7.4 – Reformuleret resultatopgørelse i ekstrakt51 
mio. SEK 200552 200553 2006 2007 2008 2009 
Omsætning 129.469 100.701 103.848 104.732 104.792 109.132 
Driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 6.774 3.851 4.423 4.630 1.370 5.383 
Skat af driftsoverskud fra salg -2.667 -1.781 -1.339 -1.305 -513 -1.470 
Driftsoverskud fra salg efter skat 4.107 2.070 3.084 3.325 857 3.913 
Andet driftsoverskud efter skat 270 285 -1.962 744 1.083 -1.354 
Årets resultat vedrørende "Husqvarna AB"  1.905 1.199    
Andet driftsoverskud efter skat i alt 270 2.190 -763 744 1.083 -1.354 
Totalindkomst fra driften 4.377 4.260 2.322 4.069 1.940 2.560 
Netto finansielle omkostninger efter skat -479 -362 -139 -296 -366 -191 
Totalindkomst for moderselskabets aktionærer 3.898 3.898 2.183 3.773 1.574 2.369 
Kilde: Årsrapporter 2005-2009. Egen tilvirkning       

Som det ses af ovenstående tabel har Electrolux i de seneste 5 år formået at skabe overskud på den 

primære drift, om end 2008 kun var på 857 mio. SEK. Selskabets udgifter til blandt andet omstruk-

tureringer, som der tidligere nævnt har været en del af indgår i Andet driftsoverskud efter skat, hvil-

ket blandt andet er årsagen til det negative resultat på 1.354 mio. SEK i 2009. 

7.6 Omsætningsanalyse 

Figur 7.2 – Omsætning pr. segment 
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Kilde: Årsrapporterne 2005 – 2009. Egen tilvirkning. 

Søjlerne i ovenstående figur relaterer sig til den venstre y-akse, dvs. det er omsætningen vist i abso-

lutte SEK. Omsætningen er vist for de enkelte segmenter og i alt. Det fremgår tydeligt, at det euro-

pæiske marked er det største, og Nordamerika ligger suverænt som nummer to. Endvidere fremgår 

                                                 
51 Se BILAG 4 for fuldstændig opgørelse 
52 Tal iht. den officielle årsrapport 
53 Renset for Husqvarnas andel 
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det tydeligt, at det latinamerikanske marked er i vækst. Kurverne relaterer sig til figurens højre akse, 

som er en logaritmisk skala. De viser den relative udvikling i omsætningsvæksten, og det ses tyde-

ligt at væksten i Latinamerika har været jævnt stigende. 

Electrolux har ikke i de pågældende år præsteret nogen stor vækst som helhed, men har dog formået 

at holde omsætningen i 2008, hvor mange virksomheder har været hårdt ramt af den verdensom-

spændende finanskrise. 

Væksten for Electrolux er også vist i nedenstående tabel, hvor det klart og tydeligt fremgår, at om-

sætningen i Latinamerika til sammenligning med de øvrige segmenter nærmest er eksploderet – 

men udgangspunktet er da også noget lavere. 

Tabel 7.5 – Indekseret omsætning – fordelt på segment 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Forbrugsgoder, Europa 100 101 104 101 97 
Forbrugsgoder, Nordamerika 100 103 96 93 102 
Forbrugsgoder, Latinamerika 100 133 159 189 243 
Forbrugsgoder, Asien / Oceanien 100 93 99 99 106 
Professionelle produkter 100 104 106 111 107 
Omsætning i alt 100 103 104 104 108 
Kilde: Årsrapporterne 2005 – 2009. Egen tilvirkning.      

Tabel 7.6 – Omsætningens årlige vækst i procent – fordelt på segment 
 2006 2007 2008 2009 
Forbrugsgoder, Europa 1,09 % 2,80 % -2,49 % -4,61 % 
Forbrugsgoder, Nordamerika 2,95 % -6,75 % -2,75 % 8,92 % 
Forbrugsgoder, Latinamerika 33,46 % 19,02 % 18,68 % 29,12 % 
Forbrugsgoder, Asien / Oceanien -6,90 % 6,15 % 0,32 % 6,63 % 
Professionelle produkter 3,90 % 2,23 % 4,58 % -4,01 % 
Omsætning i alt 3,06 % 0,92 % 0,02 % 4,19 % 
Kilde: Årsrapporterne 2005 – 2009. Egen tilvirkning.     

Whirlpool, som er Electrolux’ absolutte største konkurrent, har til sammenligning haft en nedgang i 

omsætningen fra 2008 til 2009 på 1,8 mia. USD, jf. Tabel 7.7 nedenfor. Det skal bemærkes, at talle-

ne ikke er yderligere analyseret, idet det dog bemærkes, at Whirlpool har haft en meget stor omsæt-

ningsstigning set i forhold til Electrolux, jf. Tabel 7.5. 

Tabel 7.7 – Omsætning Whirlpool 
mio. USD 2005 2006 2007 2008 2009 
Net Sales 14.317 18.080 19.408 18.907 17.099 
Index 100 126 136 132 119 
Kilde: www.whirlpool.com 

I henhold til Figur 6.2 ovenfor fremgår det tydeligvis, at 2009 generelt set var et katastrofeår med 

markant lavere vækstrater – endda negative i adskillige tilfælde, hvor Electrolux alligevel har for-

mået at skabe en mindre omsætningsvækst. Det tolker jeg med en vis forsigtighed som en forøgelse 
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af markedsandele i forhold til konkurrenterne. Electrolux har før valutakursjusteringer tillige i 1. 

kvartal 2010 formået at øge sin omsætning med 4,1 % set i forhold til 1. kvartal 2009. Stigningen 

relaterer sig til ændringer i salgsvolumen og pris- & produktmiks. Grundet en ugunstig udvikling i 

valutakurserne på -6,8 % har Electrolux imidlertid haft et samlet fald i omsætningen målt i SEK på 

netto -2,7 % i 1. kvartal 2010. 

7.7 Analyse af rentabilitet 

Med en analyse af nøgletallene ønskes et billede af, hvilken retning Electrolux har bevæget sig. 

Blandt andet bør nøgletallene afspejle, at Electrolux har arbejdet målrettet på at minimere omkost-

ningerne. Herudover vil jeg sammenligne Electrolux med amerikanske Whirlpool, europæiske 

Bosch-Siemens og kinesiske Midea, for at se Electrolux’ styrke og niveau i forhold til disse. 

Rentabiliteten vil blive analyseret ved brug af DuPont pyramiden. Denne model er god, fordi den 

systematisk giver et billede af, hvorledes virksomheden formår at skabe et afkast på driftsaktivite-

terne henholdsvis finansieringsaktiviteterne. Men som nævnt i afsnit 7.2 ovenfor har analysen ikke 

en større værdi, end regnskabskvaliteten tillader. 

Figur 7.3 – Udvidede DuPont pyramide54 

 

                                                 
54 Kilde: Ole Sørensen, figur 8.1 
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7.7.1 Egenkapitalens forrentning 

Øverst i pyramiden har vi egenkapitalens forrentning, som jo grundlæggende set er det, som aktio-

nærerne er interesseret i: Hvad har jeg fået ud af min investering i Electrolux? 

Egenkapitalens forrentning (ROE) finder vi således: 

Totalindkomst til moderselskabets aktionærer 
ROE = 

Gennemsnitlig egenkapital 

Tabel 7.8 – Egenkapitalens forrentning 
 2005 2006 2007 2008 2009 

ROE 15,8 % 10,1 % 23,9 % 10,3 % 13,6 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

Nøgletallene for 2005 og 2006 inkluderer resultaterne fra den senere udskilte Outdoor-aktivitet, da 

resultatet heraf selvfølgelig tilfalder Electrolux’ aktionærer. Generelt har Electrolux realiseret posi-

tive men også meget svingende forrentninger af egenkapitalen. Forrentningen af egenkapitalen er en 

kombination af afkastet på driftsaktiviteterne og finansieringsaktiviteterne. Formlen for ROE kan 

også omskrives til: 

ROE = ROIC + [FGEAR x (ROIC – r)] 
  1)  2) 

hvor 1) analyseres i afsnit 7.7.2, og 2) analyseres i afsnit 7.7.3 nedenfor. 

7.7.2 Afkast på driftsaktiviteter 

Analyse af afkastet på driftsaktiviteter relaterer sig til DuPont pyramidens venstre ben, og det er i 

særdeleshed dette element, der er interessant, fordi det er nøgletallene fra driften, som indgår i bud-

getteringen af den fremtidige indtjening. 

Afkastet på netto driftsaktiver (ROIC)55 finder vi således: 

Totalindkomst fra driften 
ROIC = 

Gennemsnitlig netto driftsaktiver 

Tabel 7.9 – Afkast af driftsaktiver 
 2005 2006 2007 2008 2009 

ROIC 17,3 % 10,6 % 22,3 % 9,5 % 12,8 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                 
55 ROIC kaldes også afkastningsgraden 
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ROIC for 2005 er beregnet på grundlag af tallene i den officielle årsrapport. Nøgletallet er ikke kor-

rigeret for Husqvarna-tallene, fordi det ikke har været muligt at korrigere driftsaktiver og driftsfor-

pligtelser primo 2004. Det ses af ovenstående tabel, at ROIC i det store hele varierer på niveau med 

ROE. Dette indikerer tydeligt, at Electrolux’ samlede afkast er skabt i driften og ikke af dets finan-

sieringsaktiviteter. 

ROIC kan endvidere omskrives til: 

ROIC = OG x AOH 
  1)  2) 

1) Overskudsgrad 

Overskudsgraden (OG) måler virksomhedens evne til at skabe profit for hver krone, som der er om-

sat for. 

Totalindkomst fra driften 
OG = 

Omsætning 

Tabel 7.10 - Overskudsgrad 
 2005 2006 2007 2008 2009 

OG56 3,4 % 2,2 % 3,9 % 1,9 % 2,3 % 
OG57 2,3 % 1,1 % 3,9 % 1,9 % 2,3 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

Overskudsgraden i den anden linje i tabellen er nøgletal renset for Husqvarna-tal. I 2005 har Elec-

trolux afholdt omkostninger til nedlukning og flytning af produktionskapacitet fra lande med høje 

omkostninger til lande med lave omkostninger på ca. 3 mia. SEK, og i 2009 var tallet ca. 1,6 mia. 

SEK. På trods heraf formåede Electrolux at realisere nogle fornuftige overskudsgrader. I 2008 ses 

tydeligt dykket i omsætningen som følge af den verdensomspændende finanskrise. Generelt kan det 

fastslås, at Electrolux ikke har realiseret store profitmarginer, hvilket også kendetegner en virksom-

hed i en meget konkurrencepræget branche, hvor der er mange om buddet. Electrolux har selv en 

ambition om at opnå en profitmargin på 6 % - før finansiering og skat58, hvilket jo blot bekræfter 

Electrolux’ strategiske position. 

I analysen af overskudsgradens underliggende drivere59 kan det ses, at bruttomarginen60 med 19,1 

% i 2006 falder i både 2007 og 2008 for igen at stige til 20,3 % i 2009. Samtidig har profitmarginen 

fra salg efter skat været jævnt stigende fra 3,0 % i 2006 til 3,6 % i 2009 – dog med undtagelse af 

                                                 
56 Iht. de officielle årsrapporter 
57 Resultatopgørelse renset for Husqvarna-tal 
58 Svarende til EBIT-margin 
59 Se BILAG 5 – Overskudsgradens underliggende drivere 
60 Gross operating margin, jf. BILAG 5 
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regnskabsåret 2008. Forbedringen i nøgletallet kan blandt andet henføres til Electrolux’ indsats med 

at nedbringe arbejdskapitalen, herunder effektiviseringen i hele supply chain. 

Electrolux opgør selv to profitmarginer, jf. Tabel 7.11 nedenfor. Den første linje er overskudsgraden 

renset for primært omstruktureringsomkostninger, som må antages at være ikke tilbagevendende i 

den store udstrækning, som hidtil har været tilfældet. Gennemgangen af årsrapporterne fra 2001 til 

2009 afslører imidlertid, at Electrolux med undtagelse af 2003 afholder væsentlige omkostninger til 

omstruktureringer som et led i den løbende tilpasning til konkurrencevilkårene. 

Tabel 7.11 – Overskudsgrader jf. Electrolux 
 2005 2006 2007 2008 2009 
OG før poster, som påvirker sammenlignelighed 5,4 % 4,4 % 4,6 % 1,5 % 4,9 % 
OG før finansielle poster og skat 3,0 % 3,9 % 4,3 % 1,1 % 3,4 % 
Kilde: Årsrapporterne 2005 - 2009      

2) Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) måler, hvor meget salg, der er skabt pr. én krone bundet 

kapital. 

Omsætning 
AOH = 

Netto driftsaktiver 

Tabel 7.12 – Aktivernes omsætningshastighed 
 2005 2006 2007 2008 2009 

AOH61 5,124 4,752 5,729 5,107 5,448 
AOH62  6,125 5,729 5,107 5,448 
Inverse værdi 0,163 0,175 0,193 0,184 
Kilde: Egen tilvirkning 

Udviklingen i AOH, jf. den første linje i tabellen (før nøgletallene er renset for Husqvarna-tal), vari-

erer en del. Anden linje indeholder kun nøgletal for 2006 – 2009, og det vedrører kun den tilbage-

værende aktivitet. Den sidste linje, som angiver den inverse værdi, udtrykker, hvor megen kapital, 

der er anvendt til at skabe en krone i omsætning. I årene 2006 – 2008 stiger kapitalbindingen, og i 

2009 falder den igen. Faldet kan formentlig henføres til selskabets bevidste indsats på at nedbringe 

arbejdskapitalen. Dette ses dokumenteret i BILAG 6, hvor den inverse værdi for varelager er faldet 

fra 0,117 i 2006 til 0,104 i 2009, og den inverse værdi for varedebitorer er faldet fra 0,201 i 2006 til 

0,187 i 2009. 

                                                 
61 Iht. de officielle årsrapporter 
62 Aktiver og passiver renset for Husqvarna-tal Det er ikke muligt at finde præcise oplysninger om driftsaktiver og 

driftsforpligtelser primo 2005, så derfor er der ikke beregnet nøgletal for 2005 
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DELKONKLUSION 

Analysen af Electrolux’ rentabilitet viser, at man i denne branche ikke realiserer store profitmargi-

ner, fordi branchen er underlagt stor konkurrence. Dér hvor Electrolux har været i stand til alligevel 

at forbedre sin indtjening skyldes det blandt andet to forhold. Det ene forhold er, at Electrolux har 

formået at skabe vækst i premium segmentet, hvor bruttofortjenesten pr. produkt er højere end hvad 

angår mass segmentet. Electrolux’ strategi har været at bevæge sig væk fra sidstnævnte segment og 

over i premium. Det andet forhold skyldes Electrolux’ evne til at nedbringe arbejdskapitalen og der-

ved reducere bindingen af driftsaktiver pr. omsat krone i 2009. 

7.7.3 Finansiel gearing 

Den finansielle gearing er det højre ben i den udvidede DuPont-pyramide. I det omfang gæld for-

rentes med en efter-skat rente, der er mindre end afkastet fra driftsaktiverne, vil den samlede for-

rentning af egenkapitalen blive løftet. Tallene for Electrolux fremgår af nedenstående tabel. 

Tabel 7.13 – Finansiel gearing 
 200563 2006 2007 2008 2009 
ROE 15,8 % 10,1 % 23,9 % 10,3 % 13,6 % 
ROIC 17,9 % 10,6 % 22,3 % 9,5 % 12,8 % 
FGEAR 0,026 0,013 0,158 0,348 0,150 
NBC 74,0 % 48,9 % 11,8 % 6,9 % 7,3 % 
SPREAD -56,7 % -38,2 % 10,4 % 2,5 % 5,5 % 
Kilde: Årsrapporterne. Egen tilvirkning 

Som det ses af tabellen trækker den finansielle gearing det samlede afkast fra driften (ROIC) ned, så 

ejernes samlede afkast (ROE) er en smule forringet. For 2007, 2008 og 2009 har den finansielle 

gearing derimod løftet afkastet fra driften, så det samlede afkast til ejerne er blevet forbedret. Det 

fremgår tillige af den reformulerede balance, jf. Tabel 7.3 ovenfor, at netto finansielle forpligtelser 

varierer en del, og i 2006 er der rent faktisk tale om netto finansielle aktiver. I alle årene er der netto 

finansielle omkostninger på trods af netto finansielle aktiver i 2006. De store svingninger i den fi-

nansielle gearing skyldes blandt andet, at Electrolux, som igennem årene har formået at skabe store 

pengestrømme, har en dividendepolitik om at udbetale store dividender til aktionærerne. Undtagel-

sen var dog i 2009, da regnskabsåret 2008 var et dårligt år, og Electrolux valgte at skærpe omstruk-

tureringstiltagene i stedet for udbetaling af udbytter. 

7.8 Analyse af risiko 

Dette afsnit er en opsummering af de risici, som Electrolux står overfor. Som med DuPonts pyra-

mide vil først de driftsmæssige risici blive gennemgået og herefter de finansielle risici. 

                                                 
63 Jf. Årsrapporten 2006, er inklusive Husqvarna-tal 
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7.8.1 Driftsmæssig risiko 

De driftsmæssige risici vil blive gennemgået med hensyn til, hvilke risikofaktorer, der påvirker 

overskudsgraden, herunder betydningen af den driftsmæssige gearing. Endvidere vil betydningen 

for aktivernes omsætningshastighed blive redegjort for i relation til risikofaktorer. 

OVERSKUDSGRADEN 

Overskudsgraden er forholdet mellem salget og omkostningerne. Den intensive konkurrence, som 

hersker i denne branche, er helt klart en væsentlig risiko for Electrolux, fordi den intensive konkur-

rence har betydning for udvikling i salget, og den sætter derfor begrænsninger for, hvor høj en brut-

tofortjeneste Electrolux kan tage for sine produkter. En anden meget væsentlig risiko er prisstignin-

ger på råvarepriserne, dvs. risikoen for stigende omkostninger. De råvarer, som indgår i Electrolux’ 

produkter, er også efterspurgt i andre industrier, og Electrolux har som beskrevet i Porters Five 

Forces på side 32 ingen mulighed for at påvirke priserne. Påvirkningen af overskudsgraden afhæn-

ger i et vist omfang af, i hvilken grad Electrolux kan overvælte prisstigningerne til kunderne. Den 

driftsmæssige gearing har tillige en betydning for, hvor meget overskudsgraden bliver påvirket ved 

en ændring i salget. Electrolux har en høj grad af variable omkostninger, hvilket jo netop er en for-

del, når salget falder. 

AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED 

Som det fremgår i afsnit 7.7.2 ovenfor har Electrolux i 2009 bundet 18,4 øre i netto driftsaktiver for 

hver krones omsætning, der er skabt. Kapitalbindingen er ganske moderat, hvilket i høj grad skyldes 

Electrolux’ udbredte anvendelse af underleverandører på stort set alle komponenter i deres produk-

ter. Herved har Electrolux skudt kapitalbindingen på driftsaktiver over på leverandørerne og derved 

også risikoen ved nedgang i salget. Endvidere skal det bemærkes, at Electrolux kun har udnyttet sin 

kapacitet med gennemsnitligt 60 % i 2009, så der er plads til væsentlige stigninger i salget, førend 

Electrolux er nødt til at investere massivt i nye produktionsanlæg. 

VALUTARISIKO 

Som en global virksomhed, der opererer i hele verden, er Electrolux udsat for risici i relation til æn-

dringer i valutakurserne, og udover valutarisici forbundet med den løbende drift, har Electrolux og-

så valutarisici i relation til finansieringen, jf. afsnit 7.8.2 nedenfor. 

Valutarisici relateret til driften vedrører naturligvis varesalget og varekøbet. Da Electrolux’ marke-

der ligger placeret rundt om i hele verden, og Electrolux’ fabrikker er placeret centralt i de forskelli-

ge regioner, medfører dette for Electrolux, at varesalg afregnes i én valuta og varekøb, herunder 

lønomkostninger, afregnes i en anden valuta. Eksempelvis har Electrolux oplyst, at indtjeningen fra 
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driften har været påvirket negativt med 182 mio. SEK i 2008 og i 2009 med 295 mio. SEK som føl-

ge af ændringer i valutakurser. 

Af Tabel 7.14 nedenfor har Electrolux opgjort, hvad ændringer i forskellige valutaer med 10 % be-

tyder for indtjeningen fra driften. Da de europæiske og de nordamerikanske markeder er størst, fyl-

der valutatransaktioner i amerikanske dollar og Euro mest, men som det fremgår af tabellen handler 

Electrolux i mange forskellige valutaer. 

Tabel 7.14 – Følsomhedsanalyse af væsentlige valutaer 
Risk

Currency Change Profit of loss 
impact 2009 

Profit or loss 
impact 2008 

BRL/SEK –10% –254 –179 
AUD/SEK –10% –246 –253 
GBP/SEK –10% –224 –238 
CHF/SEK –10% –159 –135 
DKK/SEK –10% –120 –143 
RUB/SEK –10% –119 –170 
CAD/SEK –10% –106 –88 
HUF/SEK –10% +105 +206 
USD/SEK –10% +385 +458 
EUR/SEK –10% +529 +684 
Kilde: Årsrapporten 2009, del 2, side 38 mio. SEK 

Alt afhængig af, om det er den ene eller den anden valuta, går det ligeledes enten op eller ned. Elec-

trolux bruger som et led i Risk management forskellige hedging-redskaber, herunder terminskon-

trakter for i et vist omfang at begrænse risiciene. Det er vanskeligt at give en entydig konklusion på 

Electrolux’ valutarisiko, fordi Electrolux’ transaktioner er spredt ud på så mange forskellige valuta-

er. Dog er der ingen tvivl om, at valutarisiko i relation til USD og EUR fylder mest, da der her er ta-

le om Electrolux’ største markeder. 

DELKONKLUSION 

Generelt vurderer jeg den driftsmæssige risiko fra middel til høj. Dette begrunder jeg dels med 

Electrolux’ konkurrencesituation, dels de stigende råvarepriser, som jeg mener kun i begrænset om-

fang kan overvæltes på forbrugerne og dels muligheden for en vækst på de europæiske og nordame-

rikanske markeder svarende til udviklingen i BNP sammenholdt med en meget stor overskudskapa-

citet i produktionen. 

7.8.2 Risiko finansieringsaktiviteten 

Electrolux oplyser i årsrapporten 2009 en række forskellige finansielle risici, som koncernen er eks-

poneret for.64 Dette gælder udover ovennævnte valutarisici renterisiko på likvide beholdninger og 

lån og forskellige derivater samt kreditrisiko i forhold til koncernens kapitalbehov, valutarisiko på 

                                                 
64 Årsrapporten 2009, del 2, side 37 
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indtjening og nettoinvesteringer i udenlandske datterselskaber, m.m. I Tabel 7.15 nedenfor fremgår 

Standard & Poor’s kreditvurdering. BBB er udtryk for, at Electrolux har tilstrækkelig med finansiel 

kapacitet til at imødegå deres finansielle forpligtelser, men samtidig er følsom overfor de økonomi-

ske omstændigheder.65 

Tabel 7.15 – Kreditvurdering 
 Long-term debt Outlook Short-term debt Short-term debt, Nordic 

Standard & Poor’s BBB Stable A-2 K-2 
Kilde: Årsrapporten 2009, del 2, side 16 

Renterisiko 

Electrolux har ultimo 2009 finansielle forpligtelser på ca. 13,7 mia. SEK, men har samtidig finan-

sielle aktiver på ca. 13,4 mia. SEK, så netto finansielle forpligtelser udgør godt og vel 0. Den finan-

sielle gæld udgøres af virksomhedsobligationer med løbetider frem til 2014 til en værdi af 5,8 mia. 

SEK, hvor størstedelen er optaget i SEK, samt langfristede banklån optaget i svenske banker med 

løbetider frem til 2015. En væsentlig del af denne gæld er med variabel rente, hvorfor Electrolux’ er 

eksponeret for potentielle rentestigninger. Den gennemsnitlige rente på den langfristede gæld var i 

2009 kun 1 %, mens den gennemsnitlige rente på den eksisterende gæld pr. 31. december 2009 var 

2,6 %. 

Kreditrisiko 

Risikoen for ikke at kunne få den nødvendige gældsfinansiering, som Electrolux skulle ønske sig ud 

fra et givent valg af kapitalstruktur, er vel egentlig altid til stede. Ikke mindst set i lyset af den fi-

nanskrise, som har hersket de senere år og det faktum, at Electrolux generelt har gæld med korte lø-

betider og derfor har behov for en løbende refinansiering af sin gæld. Det er dog min vurdering, at 

Electrolux’ kreditrisiko ikke er særlig stor, blandt andet fordi Electrolux har vist, at de er i stand til 

at skabe et betydeligt positivt cash flow fra den løbende drift. Endvidere har Electrolux en ikke ud-

nyttet kreditfacilitet på 500 mio. SEK til rådighed.66 

DELKONKLUSION 

Samlet set vurderer jeg, at Electrolux’ finansieringsrisiko er relativt beskeden, idet det er min opfat-

telse, at Electrolux i den nuværende finansielle position er i stand til at tiltrække den nødvendige 

kapital. Denne antagelse bygger jeg på, at Electrolux historisk har vist, at de er i stand til at skabe 

positive resultater med positive cash flow til følge, selv i de senere år, hvor den verdensomspæn-

dende økonomiske krise har hersket samtidig med, at de har vist både viljen og evnen til at tage de 

                                                 
65 ”BBB’—Adequate capacity to meet financial commitments, but more subject to adverse economic conditions”, jf. 

http://www.standardandpoors.com/ratings/definitions-and-faqs/en/us/#def_1 
66 Årsrapporten 2009, del 2, side 47 
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svære men nødvendige beslutninger med at lukke omkostningstunge fabrikker ned og flytte produk-

tion hen, hvor det er billigere at producere. 

Der er dog en vis renterisiko forbundet med koncernens variabelt forrentede lån. Omvendt vil Elec-

trolux, i det omfang de kan skabe positivt cash flow, kunne placere eventuelle frie midler i tilsva-

rende højt forrentede papirer og på den måde minimere de finansielle nettoomkostninger. 

7.9 Benchmark 

En søgning i Orbis-databasen på konkurrenter til Electrolux gav et rigtigt stort søgeresultat. Som 

nævnt i afsnit 6.1.2.5 ovenfor skyldes dette, at der findes en lang række konkurrenter, som kun kon-

kurrerer indenfor enkelte produkter, ligesom der findes adskillige konkurrenter, som har meget bre-

dere produktsortimenter, som for eksempel Panasonic Corporation. Udover deres velkendte flad-

skærme og andet elektronik producerer Panasonic også hårde hvidevarer. Af hensyn til omfanget af 

konkurrenter har jeg valgt at bruge konkurrenter, som er mest muligt sammenlignelige uden at skul-

le foretage store reguleringer samt trække deloplysninger ud af en årsrapport, som indeholder regn-

skabsdata for flere forskellige forretningsområder. For så vidt angår Panasonic udgør deres omsæt-

ning i 2009 på husholdningsapparater 17 % af den samlede omsætning på ca. 79 mia. USD svarende 

til ca. 10 mia. USD, hvilket ikke er nogen uvæsentlig andel af markedet. Men til analysebrug vil en 

inddragelse af eksempelvis Panasonic give for meget slør / usikkerhed. 

Jeg har derfor valgt at koncentrere mit benchmark til at omfatte amerikanske Whirlpool, kinesiske 

Midea og europæiske Bosch-Siemens. Af disse selskaber er det kun Whirlpool og Electrolux, der er 

børsnoteret med adgang til information via Internettet. Midea er også børsnoteret, men på Shenzhen 

Stock Exhange, og desværre har jeg kun kunnet finde en lille smule relevant information på en-

gelsk, så her har jeg taget udgangspunkt i dataene fra Orbis. 

Da common-size analysen kun skal bruges til en indikation af, hvorledes Electrolux klarer sig i for-

hold til sine konkurrenter, har jeg – blandt andet henset til det omfattende arbejde, det er at fin-

kæmme årsrapporterne for relevante reguleringer – valgt at bruge dataene i Orbis, som de er præ-

senteret der. Udgangspunktet for Electrolux, Whirlpool og Bosch/Siemens er, at deres årsrapporter 

er aflagt i henhold til IFRS. Som udgangspunkt skal kinesiske virksomheder også anvende IFRS-

standarderne, men jeg har ikke kunnet få det bekræftet, da årsrapporten er på kinesisk. 

7.9.1 Common-size resultatopgørelse 

Det kan ses af Tabel 7.16 nedenfor, at Bosch/Siemens som den eneste virksomhed har en markant 

anderledes driftsmæssig gearing, da deres andel af faste omkostninger udgør en langt større andel af 
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omsætningen end de øvrige producenter. Det kan blandt andet skyldes, at Bosch/Siemens har en 

langt større egenproduktion af de forskellige komponenter, end tilfældet er for Electrolux og Whirl-

pool, som gør stor brug af outsourcing. Endvidere kan det i et vist omfang også skyldes i hvilken 

grad det enkelte selskab gør brug af IPO, hvilket muligvis kan forklare Bosch/Siemens større andel 

af faste omkostninger. Mideas udgangspunkt er anderledes, da omkostningsniveauet i det hele taget 

er lavere i Kina end for producenter beliggende i de vestlige lande. 

Whirlpool, som vel nok kan betegnes som Electrolux’ største konkurrent på blandt andet det nord-

amerikanske marked, har en væsentlig højere grad af variable omkostninger, og umiddelbart kan det 

tolkes som en højere grad af fleksibilitet i omkostningsstrukturen, da nulpunktsomsætningen67 her 

er lavere end Electrolux’. 

Tabel 7.16 – Common-size resultatopgørelse 

2009 Electrolux68 Whirlpool 
Bosch/ 

Siemens69 
(2008) 

Midea 

Omsætning 100 % 100 % 100 % 100 % 
Vareforbrug 80 % 86 % 63 % 77 % 
Bruttofortjeneste 20 % 14 % 37 % 23 % 
Andre eksterne omk. 17 % 10 % 30 % 17 % 
EBIT 3 % 4 % 7 % 6 % 
Nulpunktsomsætning i % 85 71 81 74 
Kilde: Egen tilvirkning på basis af hhv. Orbis og årsrapporter 

7.9.2 Common-size balance 

Det skal fremhæves, at tallene i Tabel 7.17 nedenfor er en grov sammenligning, fordi årsrapporterne 

ikke har været gennemgået og justeret. Dette gælder også Electrolux’ tal i denne sammenligning. 

Tallene viser dog, hvorledes de enkelte selskaber har valgt at strukturere deres balancer. Både Elec-

trolux, Whirlpool og Midea har en negativ arbejdskapital, hvilket betyder, at de lader deres kredito-

rer finansiere den løbende drift af virksomheden. For så vidt angår bindingen i materielle anlægsak-

tiver, afviger Midea væsentligt fra de øvrige tre selskaber, som har en binding på knap halvdelen af 

arbejdskapitalen. 

                                                 
67 Nulpunktsomsætning = kapacitetsomkostninger x 100 / dækningsgrad 
68 Ikke opdateret i Orbis, data fra årsrapport direkte anvendt 
69 Der foreligger pr. 12. maj 2010 kun data fra 2008 
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Tabel 7.17 – Common-size investeret kapital 

2009 Electrolux Whirlpool 
Bosch/ 

Siemens70 
(2008) 

Midea 

Likvider 38 % 21 % 16 % 41 % 
Varelager 31 % 34 % 35 % 62 % 
Debitorer 62 % 38 % 57 % 49 % 
Andre omsætningsaktiver 14 % 14 % 39 % 71 % 
Varekreditorer -49 % -51 % -22 % -98 % 
Andre langfristede forpligtelser -9 % -11 % -53 % -35 % 
Hensættelser -17 % -34 % 0 % 0 % 
Anden drifts gæld -49 % -34 %  -27 % -101 % 
Arbejdskapital netto -17 % -44 % 29 % -52 % 
Immaterielle anlægsaktiver 17 % 53 % 8 % 29 % 
Materielle anlægsaktiver 47 % 48 % 47 % 65 % 
Andre anlægsaktiver 15 % 22 % 0 % 17 % 
Anlægsaktiver 79 % 123 %  55 % 111 % 
Investeret kapital 100 % 100 % 100 % 100 % 
Kilde: Egen tilvirkning på basis af hhv. Orbis og årsrapporter 

7.9.3 Sammenligning nøgletal 

Jeg har valgt at undlade en sammenligning af nøgletal, da jeg har vurderet, at det ikke giver nogen 

fornuftig mening, fordi grundlaget for nøgletallene i Orbis som før nævnt ikke er korrigeret i relati-

on til totalindkomst og driftsaktiver. Det er derfor min vurdering, at sammenligningen vil være som 

at sammenligne pærer og bananer. 

                                                 
70 Tallene er for 2008, da 2009 ikke er offentliggjort pr. 12. maj 2010 
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8 Værdiansættelse 

Ofte tager man i denne slags værdiansættelser udgangspunkt i den bogførte værdi, som fremgår af 

årsrapporten. Hertil tillægges en markedspræmie, og det er markedspræmien, som jeg ved brug af 

nedenstående værdiansættelsesmodel vil give et bud på. Markedspræmien kan også betegnes som 

værdien af ikke bogført goodwill, som implicit indeholder værdien af alle de ting, som jeg har ana-

lyseret og beskrevet ovenfor i den strategiske analyse. Eksempelvis afholder Electrolux store udgif-

ter til både R&D og marketing, som løbende bliver udgiftsført i resultatopgørelsen. Værdien heraf 

rækker ofte langt ud over den regnskabsperiode, hvor udgiften afholdes, og den vil ofte generere 

salg i de efterfølgende regnskabsperioder. Et andet eksempel er den værdi, som hele virksomhedens 

supply chain herunder forvaltningen af denne udgør, da en effektiv supply chain er afgørende for at 

klare sig i konkurrencen. 

Den valgte værdiansættelsesmodel, jf. afsnit 4.3.1 ovenfor – RIDO – bygger på residualindkomst-

modellen, der fokuserer på den bogførte værdi af egenkapitalen med tillæg af nutidsværdien af 

fremtidige residualindkomster. Residualindkomsten er årets overskud efter fradrag af ejernes af-

kastkrav. I RIDO-modellen ser man bort fra netto finansielle forpligtelser, fordi de som regel er op-

taget til markedsværdi i årsrapporten, og det betyder derfor, at nutidsværdien af netto finansielle 

forpligtelser er lig med 0. I henhold til RIDO-modellen skabes der først vækst, når afkastet fra 

driftsaktiverne overstiger afkastkravet til driftsaktiverne – det er ikke i sig selv nok blot at realisere 

et overskud fra driften. 

RIDO1 RIDO2 V0
NDA = NDA0 + 

(1+rwacc)
1 

+ 
(1+rwacc)

2 
+ … → ∞ 

           
     
  1)  2) 

NDA0 er jf. 1) den bogførte værdi af virksomhedens netto driftsaktiver. Denne værdi er kendt, da 

den kan udledes af årsrapporten, jf. afsnit 7.4 ovenfor. Det næste er jf. punkt 2) en tilbagediskonte-

ring af de forventede fremtidige residual-driftsoverskud (RIDO), og det er her budgetteringen spil-

ler en rolle. En værdiansættelse forudsætter i princippet en uendelighed, fordi det er lagt til grund, at 

virksomheden er i going concern, hvilket jo også er forudsat i årsrapporten. 

De elementer, der skal klarlægges, førend en værdiansættelse kan finde sted, er udarbejdelse af et 

budget over forventet omsætning, forventet indtjening samt størrelsen af netto driftsaktiver. Endvi-



Hovedopgave HD(R) Strategisk analyse og værdiansættelse 

 AB Electrolux 

Michael Hartvig 64 af 95 16-05-2010 

dere skal WACC71 fastlægges, og WACC er en sammensætning af ejernes og långivernes afkast-

krav. I fastlæggelsen heraf indgår tillige stillingtagen til risiko, herunder fastlæggelse af risikofaktor. 

8.1 Budgettering af forventet indtjening 

8.1.1 Permanent overskud og vækst 

Før det er muligt at lave et estimat over den forventede indtjening, skal analysearbejdet af nøgletal-

lene gøres færdigt. De historiske nøgletal, som er vist i afsnit 7.7 ovenfor, skal til brug for budgette-

ringen korrigeres yderligere, fordi usædvanlige poster, som ikke har tilbagevendende karakter tillige 

skal korrigeres. Det gælder blandt andet nedskrivninger på anlægsaktiver samt enkelte regnskabspo-

ster relateret til Electrolux’ pensionsordninger. 

Af BILAG 4 fremgår den reformulerede resultatopgørelse til brug for analyse af den permanente 

vækst, og i Tabel 8.1 nedenfor har jeg anført nøgletallene efter korrektion for usædvanlige poster 

m.m. Hertil skal jeg kort knytte et par bemærkninger. 

For så vidt angår omkostninger til omstruktureringer, kan det diskuteres, hvorvidt disse bør klassifi-

ceres som tilbagevendende poster, som burde indgå i nøgletallene Core fra salg i stedet for Usæd-

vanlige poster. Jeg har valgt – på trods af at udgifterne igennem de sidste mange år netop har været 

tilbagevendende – at klassificere disse omkostninger som usædvanlige poster ud fra den betragt-

ning, at Electrolux har gennemført en langstrakt omstruktureringsproces, som forventes afsluttet i 

regnskabsårene 2010 & 2011. Omstruktureringsudgifterne vil derfor ikke i fremtiden være en tilba-

gevendende post på niveau med det, som er set i de seneste regnskabsår. 

Endvidere har Electrolux selv indregnet resultaterne fra de associerede virksomheder efter indre 

værdis metode72, hvorfor der ikke er nogen særskilt regulering heraf. 

Tabel 8.1 – Nøgletal permanent vækst 
 2005 2006 2007 2008 2009 
ROIC, core fra salg 9,3 % 12,0 % 15,0 % 2,6 % 18,8 % 
ROIC, andre non-core poster 2,0 % 2,5 % 3,4 % 3,1 % 3,2 % 
ROIC, usædvanlige poster 5,5 % -3,9 % 3,8 % 3,7 % -9,2 % 
ROIC 16,9 % 10,6 % 22,3 % 9,5 % 12,8 % 
OG, core fra salg før skat 4,2 % 3,6 % 3,6 % 0,9 % 4,7 % 
OG, core fra salg efter skat 2,3 % 2,5 % 2,6 % 0,5 % 3,5 % 
OG, andre non-core poster 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 
OG, usædvanlige poster 1,4 % -0,8 % 0,7 % 0,7 % -1,7 % 
OG 4,2 % 2,2 % 3,9 % 1,9 % 2,3 % 

                                                 
71 Weighted Average Cost of Capital 
72 Indre værdis metode medfører indregning af forholdsmæssige nettooverskud eller -underskud i resultatopgørelsen. 
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 2005 2006 2007 2008 2009 
Effektiv skattesats 45 % 29,7 % 27,1 % 40,4 % 27,1 % 
Kilde: Årsrapporterne. Egen tilvirkning. 

8.1.2 Fastlæggelse af budgetperiode & terminalperiode 

Værdiansættelsen forudsætter i princippet en budgettering i al fremtid, hvilket i sagens natur er 

fuldstændig urealistisk. Det er derfor nødvendigt at dele budgetteringen op i en begrænset budgetpe-

riode og en terminalperiode. Jo længere ud i fremtiden, der skal udarbejdes prognoser jo mere usik-

re bliver skønnene. 

Den traditionelle fremgangsmåde ved budgettering er at opdele budgetperioden i to eller flere del-

perioder. Jeg har valgt at opdele Electrolux’ budgetperioder i to. Den første periode er budgetperio-

den for årene 2010 til 2015, hvor jeg iht.  

BILAG 11 tager udgangspunkt i Valutafondens skøn over forventede vækstrater i BPN for de på-

gældende år. 

Den anden periode – terminalperioden – løber fra 2016, og forudsætningerne til terminalperioden 

er, at salgsvækster, overskudsgrader og omsætningshastigheder er konstante, en situation også be-

tegnet som steady state. 

8.1.3 Estimering af salgsvækst 

Som kort beskrevet ovenfor i afsnit 7.6 - Omsætningsanalyse har Electrolux realiseret en omsæt-

ningsfremgang målt i lokal valuta på 4,1 %, mens den samlede nettoomsætning efter regulering for 

valutakurser har medført et netto fald på 2,7 %. Går man lidt bagom tallene og kigger på, hvorledes 

omsætningen har udviklet sig fordelt på de forskellige segmenter, ser tallene meget interessante ud, 

jf. Tabel 8.2. 

Tabel 8.2 – Omsætningstal 1. kvartal 2010 
Net sales mio. SEK Q1 2010 Q1 2009 ∆ % 
Consumer durables Europe, Middle East and Africa73 9.719 10.568 -8,0 % 
Consumer durables North America 7.995 9.144 -12,6 % 
Consumer durables Latin America 3.998 2.625 52,3 % 
Consumer durables Asia / Pacific 1.912 1.752 9,1 % 
Professional products 1.501 1.727 -13,1 % 
 25.125 25.816 -2,7 % 
Kilde: Interimsrapport 1. kvt. 2010 

                                                 
73 Electrolux har ændret på segmenteringen, da resten af verden nu indgår i Europa, Middle East and Africa i stedet for 

Asia/Pacific. På EBIT-niveau udgør nettoresultatet udenfor Europa ca. 40 mio. SEK 
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Faldet i omsætningen i Europa skyldes et fald i Østeuropa, mens Vesteuropa har haft en lille stig-

ning74. Det nordamerikanske marked har ligeledes været ramt af en nedgang, men går man igen ned 

i tallene viser der sig en stigning i Core appliances og et fald i Major appliances, altså en ikke sær-

lig entydig udvikling. Derimod viser det latinamerikanske marked en eksplosiv vækst, og det asiati-

ske marked har også vist en ganske pæn stigning. 

I Figur 6.2 – BNP Vækstrater ovenfor har jeg vist de årlige vækstrater i BNP for udvalgte lande. 

Grafen viser udviklingen i allerede konstaterede vækstrater for årene 2005 – 2008 og skønnede 

vækstrater for årene 2009 til 2015. Som det fremgår af grafen ligger Kina absolut i top, hvad vækst 

angår, og Brasilien har også en ganske flot vækst, hvilket også er i tråd med den konstaterede udvik-

ling i omsætningen i 1. kvartal 2010. Electrolux betegner selv de europæiske og nordamerikanske 

markeder som modne markeder, mens de latinamerikanske og asiatiske markeder betegnes som 

vækstmarkeder i overensstemmelse med analysen i afsnit 6.1.1.2 ovenfor, hvor OECD prognostice-

rede en voldsom vækst i middelklassen i netop de pågældende vækstmarkeder. 

Europa og Nordamerika 

Udgangspunktet med den intense konkurrencesituation, som Electrolux befinder sig i og det for-

hold, at de europæiske og nordamerikanske markeder er rimeligt modne sammenholdt med Electro-

lux’ strategiske udgangsposition, giver efter min vurdering basis for en vækst i omsætningen sva-

rende til den generelle udvikling i samfundsøkonomien i de respektive markeder, dvs. vækstraten i 

BNP. Dette begrunder jeg med, at den intensive konkurrence, som Electrolux er underlagt, ikke gi-

ver plads til væsentlig forøgelse af markedsandele, da Electrolux blandt andet konkurrerer intensivt 

med andre veletablerede mærker som eksempelvis Whirlpool. 

Latinamerika 

Den økonomiske udvikling i Brasilien, som er Electrolux’ klart vigtigste marked i Latinamerika, 

spås til at udvikle sig med 4 % årligt i BNP – i 2010 spås endog en vækst på 5 %. Med udgangs-

punkt i Figur 6.4 og Figur 6.5 ovenfor, som viser OECD’s prognoser over forventet udvikling i 

middelklassens størrelse og disses forbrug frem til 2020, skønnes de årlige vækstrater til at være ca. 

3 % hhv. 4 % for Syd- og Centralamerika som helhed. Electrolux har et godt fodfæste i Latinameri-

ka, men jeg skønner, at Electrolux med sin valgte strategi vil være i stand til som minimum at fast-

holde, endda øge deres markedsandele fra et skøn på ca. 17 % i 2009, jf. Tabel 5.3 ovenfor. Da det 

er umådeligt vanskeligt at sige noget meget kvalificeret om størrelsen af denne yderligere vækstrate, 

                                                 
74 Interimrapporten side 3 
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har jeg valgt at lægge til grund, at Electrolux vil kunne øge deres markedsandel med 1 % - point år-

ligt til en samlet andel på 20 % i 2012 givet den konkurrencemæssige situation. 

Asien / Oceanien 

Det marked, som virkelig er interessant for Electrolux, er Asien, alene fordi Kina har vækstrater på 

ca. 10 %. Igen med udgangspunkt i Figur 6.4 og Figur 6.5 ovenfor skønnes vækstraten i middel-

klassens størrelse at udgøre ca. 12 % årligt og udviklingen i middelklassens forbrug skønnes til år-

ligt at udgøre ca. 10 % frem til 2020. Electrolux oplyser, at dets undersøgelser har vist, at europæi-

ske produkter står stærkt i konkurrencen med lokale producenter som for eksempel Midea og Haier. 

Kundernes præferencer skyldes blandt andet de europæiske produkters høje kvalitet. Det er en klar 

konkurrencefordel, som Electrolux vil kunne udnytte på den korte bane, men de kinesiske produ-

center bliver efterhånden bedre og bedre og derved også meget relevante konkurrenter. Jeg skønner 

derfor, at Electrolux’ konkurrencefordel i kraft at være et europæisk brand i løbet af en fem års peri-

ode vil blive udvandet, og Electrolux – og andre europæiske mærker – vil blive nødsaget til at kon-

kurrere på andre parametre. Væksten i omsætningen for så vidt angår Australien lægger jeg til grund 

vil følge udviklingen i BNP, mens væksten i Asien i øvrigt skønnes til at vokse udover udviklingen i 

BNP, da middelklassens købekraft samlet set ret kraftigt. Jeg mangler tilstrækkelig med datagrund-

lag for et pålideligt skøn, så jeg har lagt til grund, at Electrolux vil kunne øge deres markedsandele 

og derved øge omsætningsvæksten med 2 % yderligere i en femårig periode frem til 2014. 

Tabel 8.3 – Prognose omsætning 
 2009R 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 

Forbrugsgoder, Europa 42.300 42.819 43.586 44.509 45.422 46.306 47.140 
Forbrugsgoder, Nordamerika 35.726 36.834 37.773 38.679 39.647 40.596 41.566 
Forbrugsgoder, Latinamerika 14.165 15.794 17.291 18.851 19.624 20.428 21.265 
Forbrugsgoder, Asien / Oceanien 9.806 10.329 10.850 11.398 11.999 12.640 13.246 
Professionelle produkter 7.129 7.243 7.384 7.544 7.706 7.863 8.014 
Sum 109.126 113.019 116.884 120.981 124.398 127.832 131.231 
Kilde: Egen tilvirkning        

8.1.4 Overskudsgrad 

De to grafer i Figur 8.1 nedenfor viser resultaterne af et empirisk studie, hvor afkastet på driftsakti-

verne – ROIC – samt væksten i netto driftsaktiverne over femårige perioder for en række børsnote-

ret virksomheder i perioden 1964 – 1999 er analyseret. Graferne har en tydelig tendens imod en til-

nærmelse af niveauet for henholdsvis størrelsen af ROIC og væksten i netto driftsaktiverne. 

Da Electrolux er i en velkonsolideret branche og selv er en veletableret virksomhed finder jeg det 

ikke sandsynligt, at Electrolux’ muligheder for at realisere overskudsgrader ud over det allerede op-

nåede niveau er til stede. Dette begrunder jeg blandt andet med, at den intensive konkurrence, som 
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Electrolux er underlagt, ikke giver Electrolux mulighed for at realisere ekstraordinære høje profitter, 

hvilket jo også er bekræftet af Electrolux’ egen målsætning om en EBIT-margin på 6 %. 

Figur 8.1 – udviklingstrends i ROIC og vækst i netto driftsaktiver75 
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Kilde: Plancher fra forlaget McGraw Hill, jf. Pennmans bog 

Den realiserede overskudsgrad i 2009 på core salg før skat på 4,7 % vil indgå i mit budget som for-

udsætning i alle årene. 

8.1.5 Aktivernes omsætningshastighed 

Den ledige produktionskapacitet på ca. 40 %, som nævnt i afsnit 6.2.1.4 ovenfor, giver Electrolux 

plads til at kunne forbedre aktivernes omsætningshastighed, fordi Electrolux alt andet lige vil kunne 

øge salget væsentligt uden at skulle ud og investere i mere produktionskapacitet, bortset fra den lø-

bende og nødvendige udskiftning af nedslidte anlægsaktiver. 

Jeg har derfor lagt til grund, at det realiserede nøgletal for en femårig periode vil forbedre udgangs-

punktet på 5,4 gradvist til 6,2 i 2014, hvorefter jeg antager, at aktivernes omsætningshastighed vil 

holde sig stabilt på dette niveau. 

Tabel 8.4 – Prognose AOH 
2009A 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 

5,4 5,6 5,8 5,9 6,0 6,2 
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                 
75 Jf. Penman, Figure 14, som selv angiver kilden: D. Nissim and S. Penman: ”Ratio Analysis and Equity Valuation: 

From Research to Practice, ”Review of Accounting Studies, March 2001, pp. 109-154 
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8.1.6 Skatteprocent 

Electrolux har realiseret en effektiv skattesats på 27,1 %, jf. Tabel 8.1 ovenfor. Af årsrapporten for 

200976 oplyser Electrolux, at den teoretiske skattesats er 31,2 %, mens den faktiske skattesats efter 

udnyttelse af fremførbare underskud m.m. var 25,2 %. Den teoretiske skattesats er en vægtet skatte-

sats, som Electrolux har opgjort, da koncernen ikke kun betaler selskabsskat i Sverige, hvor Electro-

lux er domicileret. Jeg har valgt at lægge den effektive skattesats på 27,1 % til grund blandt andet 

henset til at de forskellige lande rundt om i verden konkurrerer på lave selskabsskatter for at kunne 

tiltrække udenlandske investeringer og derved arbejdspladser. 

8.1.7 Budget 

Nedenstående budget er udarbejdet med udgangspunkt i de forudsætninger, som jeg har beskrevet 

ovenfor. Da jeg har valgt at anvende RIDO som værdiansættelsesmodel, er det ikke nødvendigt at 

budgettere netto finansielle poster som tilfældet er med en almindelige residualindkomstmodel. 

Tabel 8.5 – Budget 2010 til 2015 
 2009A 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016T 
Aggregeret salgsvækst i %  3,6 % 3,4 % 3,5 % 2,8 % 2,8 % 2,7 % 
OG, core fra salg før skat  4,7 % 4,7 % 4,7 % 4,7 % 4,7 % 4,7 % 
AOH  5,6 5,8 5,9 6,0 6,2 6,2 
Effektiv skattesats  27,1 % 27,1 % 27,1 % 27,1 % 27,1 % 27,1 % 
        
Omsætning 109.126 113.019 116.884 120.981 124.398 127.832 131.231 
Driftsoverskud fra salg før skat og usædvanlige poster  5.312 5.494 5.686 5.847 6.008 6.168 
Usædvanlige poster: Omstrukturering77  -95           
  5.217 5.494 5.686 5.847 6.008 6.168 
Skat  1.414 1.489 1.541 1.585 1.628 1.672 
Samlet driftsoverskud efter skat  3.803 4.005 4.145 4.262 4.380 4.496 
        
Netto driftsaktiver 18.899 20.182 20.152 20.505 20.733 20.618 21.166 

T
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Kilde: Egen tilvirkning 

       
 

8.2 WACC 

Førend selve værdiansættelsen kan finde sted er det nødvendigt først at fastslå størrelsen på Electro-

lux’ kapitalomkostninger – også kaldet WACC, der som tidligere nævnt er et vægtet gennemsnit af 

ejernes og långivernes afkastkrav. Da ejerne som aktionærer står sidst i køen eksempelvis i ned-

gangstider, løber de også en større risiko end virksomhedens långivere, som har en juridisk binden-

de aftale på betaling af renter og afdrag med virksomheden. Aktionærerne har derimod ikke en fast 

juridisk aftale med krav på udbytte, der kun kommer til udbetaling, når alle andre er tilgodeset. 

                                                 
76 Årsrapporten 2009, del 2, note 10 
77 Jf. interimrapporten 1. kvt. 2010 
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8.2.1 Den langsigtede kapitalstruktur 

Electrolux har historisk set været dygtige til at skabe store netto positive cash flow, og den finan-

sielle gearing eller den faktiske kapitalstruktur78 har svinget en del, jf. Tabel 8.6 nedenfor. Imidlertid 

er det nødvendigt at operere med en ens kapitalstruktur over alle årene for at kunne fastlægge en 

WACC, der i værdiansættelsesøjemed er anvendelig. 

Tabel 8.6 – Kapitalstruktur til markedsværdi 
mio. SEK 2005 2006 2007 2008 2009 
Netto finansielle forpligtelser 1.202 -634 5.634 4.967 265 
Markedsværdi egenkapital79 60.596 38.245 30.560 19.019 47.636 
 61.798 37.611 36.194 23.986 47.901 
      
Gældsandel i % 1,9 % -1,7 % 15,6 % 20,7 % 0,6 % 
Egenkapitalandel i % 98,1 % 101,7 % 84,4 % 79,3 % 99,4 % 
Kilde: Egen tilvirkning      

Netto finansielle forpligtelser er – anført i BILAG 3 – medtaget til markedsværdi ultimo regnskabs-

året. Markedsværdien af egenkapitalen er antallet af udestående A- og B-aktier80 til børskursen ul-

timo året. Som det ses i tabellen, er der ikke nogen entydig trend i forholdet mellem gæld og egen-

kapital. For årene 2007 og 2008 udgør gældsandelen i % 15,6 og 20,7, hvilket blandt andet skal ses 

i lyset af de lavere børskurser, der har været på grund af finanskrisen. Da jeg anser den høje 

gældsandel i 2007 og 2008 som ekstraordinære høje og ikke som et udtryk for et bevidst valg af ka-

pitalstruktur fra Electrolux’ side, har jeg valgt at tage udgangspunkt i nøgletallet for 2009 – oprun-

det til 1 % i opgørelsen af WACC. 

8.2.2 Egenkapitalomkostning 

Fastlæggelsen af egenkapitalomkostningerne eller med andre ord ejernes afkastkrav er vanskeligt i 

praksis. Det handler om at finde ud af, hvor stor en risikopræmie investorerne kræver for at stille sin 

kapital til rådighed overfor selskaberne, som de investerer i. Som beskrevet i afsnit 4.3.3 ovenfor er 

vi interesseret i at vide, hvad de forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden er eks-

poneret for, betyder fremadrettet. Petersen/Plenborg definerer risiko som ”kombinationen af sand-

synligheden for at en begivenhed indtræffer og de heraf afledte konsekvenser.”
81

 

En praktisk anvendelig metode er imidlertid CAPM, som også er en udbredt metode blandt prakti-

kere.82 Denne metodes svaghed er imidlertid, at den bygger på historiske kursdata, som ikke i sig 

                                                 
78 Debt/Equity ratio 
79 Lukkekursen ultimo året ganget med antal udestående A- og B- aktier 
80 Iht. årsrapportens noter 
81 Petersen/Plenborg, side 215 
82 Petersen/Plenborg henviser til en dansk undersøgelse (Holm) fra 2005, som afslørede at ca. 75 % af analytikerne 

anvendte CAPM. 
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selv siger noget om, hvad de eksponerede risici får af betydning i fremtiden. Et ganske udmærket 

eksempel er finanskrisen. En eventuel undersøgelse af aktieanalytikernes anbefalinger forud for fi-

nanskrisen vil formentlig afdække, at analytikerne ikke havde taget højde for de drastiske ændrin-

ger, der dengang skete, og en række af de analyserede aktier var formentlig overvurderet som følge 

af, at de fremadrettede finansielle risici ikke var korrekt afspejlet i værdiansættelserne. Men ikke 

desto mindre er det en metode, som er generelt accepteret med de mangler, der nu kan påpeges. 

Figur 8.2 – Definitionen  
på ejers afkastkrav83 

ke = rf + βek x (rm ÷ rf) 

ke = Ejers afkastkrav 

rf = Risikofri rente 

βek = Egenkapitalens systematiske risiko 

rm = Afkast på markedsporteføljen 

(rm ÷ rf) = Markedsrisikopræmien 

Risikofri rente 

For at få fastslået ejernes afkastkrav skal vi først have fastslået den risikofri rente, som typisk vil 

svare til, hvad man eksempelvis vil kunne opnå fra statsobligationer, da disse af investor alminde-

ligvis opfattes som helt uden risiko. Det er dog ikke helt uden betydning, hvilke statsobligationer 

man investerer i set i lyset af den græske krise. I dag, hvor kapitalmarkederne i meget høj grad er 

internationaliseret, kan det dog diskuteres, hvilke statsobligationer man skal tage udgangspunkt i, da 

det ligeså godt kunne være amerikanske statsobligationer, som traditionelt har været anset for noget 

af det mest sikre papir, som det kunne være svenske statsobligationer. 

Med udgangspunkt i, at Electrolux er et svensk selskab med hovedsageligt svenske ejere, har jeg 

valgt svenske statsobligationer. Jeg har valgt statsobligationer med 5 års løbetid da min budgetperi-

ode løber fra 2010 til 2015, dvs. 6 år. Gennemsnitsrenten var i april 2010 2,4297 % – afrundet til 2,4 

%, som jeg anvender som risikofri rente. 

Egenkapitalens systematiske risiko 

Næste element er at fastslå egenkapitalens systematiske risiko eller markedsrisiko – også betegnet 

som β. Denne risiko relaterer sig til, hvorledes en akties kursværdi svinger / udvikler sig i forhold til 

markedet som helhed. I praksis vælges dog et aktieindeks, hvilket kunne være S&P 500, som repræ-

senterer de 500 største amerikanske virksomheder. 

                                                 
83 Petersen/Plenborg, side 217 
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I stedet for selv at foretage større udregninger har jeg valgt at tage udgangspunkt i β-værdier trukket 

fra Orbis-databasen,84 hvor der er beregnet forskellige værdier ud fra tre forskellige aktieindeks og 

med tre forskellige perioder. Som det ses i ovenstående figur er der ikke noget entydig billede af β-

værdien: 

Figur 8.3 – Beta værdier 
 Dow Jones Stoxx 50 FTSE Eurotop 100 OMX Stockholm 30 
Beta 1 måned 1,36 1,46 1,32 
Beta 3 måneder 0,95 1,01 1,18 
Beta 1 år 1,26 1,33 1,29 
Kilde: Orbis 

Min vurdering af de driftsmæssige og finansielle risici, jf. afsnit 7.8 ovenfor sammenholdt med bå-

de Figur 8.3 og Figur 8.4 har jeg valg at anvende en β-værdi på 1,15. 

Figur 8.4 – Uddrag af  
BILAG 13 

Driftsmæssig risiko Finansiel risiko Samlet risiko Betaek 

Neutral Neutral Neutral 0,85-1,15 
Høj Lav Neutral 0,85-1,15 
Kilde: FSR (2002)    

Markedsrisikopræmien 

Der er ikke nogen undersøgelser, der entydigt fastslår, hvor stort afkastet på markedsporteføljen hi-

storisk set har været. Penman angiver i sin bog,85 at de forskellige undersøgelser kommer frem til 

skøn, der spænder lige fra 3 % til 9,2 %, så der vil være meget stor forskel på udfaldet af denne 

værdiansættelse afhængig af afkastets størrelse. I henhold til SKAT’s værdiansættelsesvejledning86 

har jeg valgt en markedsrisikopræmie på 4,5 %. 

Ejers afkastkrav 

7,575 % = 2,4 % + (1,15 x 4,5 %) 

8.2.3 Fremmedkapitalomkostning 

Min regnskabsanalyse viste godt nok, at Electrolux’ låneomkostninger i % efter skat udgjorde 6,9 % 

i 2008 og 7,3 % i 2009, men problemet ved Electrolux er de meget svingende netto finansielle for-

pligtelser (aktiver), der giver en ”skæv” renteberegning. 

                                                 
84 Data trukket den 13. maj 2010 
85 Penmann, side 112 
86 Vejledningens afsnit 4.1.2.3 
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Electrolux har valgt fremmedfinansiering i form af virksomhedsobligationer for 6,3 mia. SEK og 

banklån for 4,8 mia. SEK. De oplyser87, at gennemsnitsrenten ved udgangen af 2009 var 2,6 %. Jeg 

har valgt at lægge denne lånerente til grund, da jeg anser den for at være et korrekt udtryk for mar-

kedsrenten. 

8.2.4 Fastlæggelse af WACC 

WACC er opgjort til: 

7,518 % = 1 % x 2,6 % x (1-27,1 %) + 99 % x 7,575 % 

Formlen for WACC ser således ud: 

Figur 8.5 – Definitionen på WACC88 
WACC = GA x kd x (1-t) + EKA x ke 

Hvor           
GA = Gældsandel (rentebærende gæld) 
EKA = Egenkapitalandel 
kd = Lånerente 
T = Selskabsskattesats 
ke = Ejerafkastkrav 

 

8.2.5 Vækstraten i terminalleddet 

Som før nævnt bliver det logisk nok sværere og sværere at lave præcise skøn, jo længere ud i frem-

tiden, man ønsker at skønne over, og det er min opfattelse, at det ene bud stort set kan være lige så 

godt som det andet. Men tager man den demografiske udvikling i betragtning i de forskellige dele af 

verden, hvor de vestlige lande i fremtiden vil få flere og flere ældre borgere, kan det formodes, at 

vækstraterne for disse lande vil være lavere fremover måske i omegnen af 2-3 %. Derimod har jeg i 

afsnit 6.1.1.2 ovenfor skrevet om OECD’s forventninger til udviklingen i middelklassen og deres 

forventet købekraft i udviklingslandene, og der er her tale om forventninger til betydelige vækstra-

ter. Electrolux’ andel af omsætning i disse lande udgør godt nok i dag kun ca. 1/10 af den samlede 

omsætning, men det er her Electrolux skal skabe vækst i fremtiden. 

Mit udgangspunkt bliver en forventet vækstrate på 3 % årligt i år 2016 og fremover. 

                                                 
87 Årsrapporten 2009, del 2, note 18 
88 Petersen/Plenborg, side 240 
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8.3 Værdiansættelse 

Med de budgetforudsætninger, som jeg har beskrevet ovenfor for så vidt angår forventninger til om-

sætninger, overskudsgrader, m.m. giver beregningerne et punktestimat på 208,0 SEK pr. aktie89. Jeg 

har valgt ikke at skelne synderligt mellem A- og B-kapital, selvom der er en mindre kursdifference 

imellem disse. 

Denne vurdering medfører derfor en købsanbefaling, fordi børskursen på 12. maj 2010 var 185,9 

SEK pr. B-aktie. 

8.4 Følsomhedsanalyse 

Det skal understreges, at værdien på 208 SEK pr. aktie er et punktestimat, og et sådant punktestimat 

blot er et udgangspunkt for, hvor man tror aktien kan bevæge sig hen. Det skal endvidere understre-

ges, at det er en alt andet lige betragtning, og det er i virkeligheden langt mere interessant, hvilke 

forudsætninger, der er lagt til grund for det estimerede punktestimat. 

Nedenfor har jeg foretaget beregninger på udfaldet af den estimerede kursværdi i tre situationer 

• Hvad sker der, hvis prisstigninger på råvarer fortsat stiger til et varigt niveau 10 % højere end i 

dag, og Electrolux ikke er i stand til at overvælte prisstigningerne fuldt ud over på forbrugerne? 

Figur 8.6 – Ændringer i råvarepriser90 

∆ Stålpriser ∆ i EBITT 
mio. SEK Kursværdi ∆ Plasticpriser ∆ i EBITT 

mio. SEK Kursværdi 

÷10 % + 900 253,0 ÷ 10 % + 400 228,0 
0 % 0 208,0 0 % 0 208,0 

+ 10 % ÷ 900 162,4 + 10  ÷ 400 188,0 
Kilde: Egen tilvirkning    

• Hvad sker der, hvis WACC ændrer sig eksempelvis som følge af, at risikovurderingen ændrer 

sig i relation til β-værdien? 

Figur 8.7 – Ændringer i WACC 
∆ i β Β ∆ i WACC WACC Kursværdi 
÷ 0,1 1,05 ÷ 0,445 7,073 230,2 

0 1,15 0 7,518 208,0 
+ 0,1 1,25 + 0,445 7,964 190,0 
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                 
89 Beregningen af den samlede værdiansættelse fremgår af BILAG 14 
90 Årsrapporten 2009, del 2, note 2: ”A change up or down by 10 % in steel would affect the Group’s profit or loss with 

approximately SEK +/– 900m (1,000) and in plastics with approximately SEK +/– 400m (500), based on volumes in 

2009.” 
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• Hvad sker der hvis vækstraten i terminalperioden afviger med bare 1 % -point? 

Figur 8.8 – Ændringer i vækstrater 
Vækstrate Kursværdi 

2 % 190,0 
3 % 208,0 
4 % 236,1 

Kilde: Egen tilvirkning 

De tre ovenstående figurer er blot tre eksempler på ændringer i tre specifikke faktorer, der indgår i 

værdiansættelsen, og som før nævnt en alt andet lige betragtning. I virkelighedens verden er det 

sjældent, at vi står og træffer valg i sådanne forenklede situationer, fordi der for det første er en lang 

række faktorer, som påvirker dagligt. For det andet er det ofte, at disse faktorer påvirker hinanden, 

og samspillet mellem disse kan ofte være komplicerede. 

8.5 Andre aktievurderinger 

De to foregående afsnit leder mig afslutningsvis hen til en kort diskussion af nytten af andre aktie-

analytikeres anbefalinger til køb, salg eller behold. I kølvandet på et børsnoteret selskabs offentlig-

gørelse af regnskabsoplysninger kommer der som regel en reaktion fra diverse aktieanalytikere, 

som på baggrund af de nye oplysninger, indregner de nye forudsætninger. 

I Electrolux’ tilfælde har jeg fundet nedenstående anbefalinger91 

 Anbefaling før Anbefaling efter  
 Interimsrapport 1. kvt. 2010  
JP Morgan 180 182 Neutral 
Credit Suisse 160 188 Neutral 
Bank of America / Merrill Lynch 180 185 Neutral 
Deutsche Bank 190 210 Køb 
S&P Equity Research 150 160 Sælg 
Kilde: Business Source Complete – Nordic Business Report (M2) 

Som det ses, er der nogle forskellige opfattelser af, hvad Electrolux-aktien er værd, og skal disse 

forskellige anbefalinger have nogen værdi, er det for mig at vigtigt at kende forudsætningerne for 

aktieanalytikernes forskellige anbefalinger. 

                                                 
91 Kilde: Business Source Complete-databasen offentliggjort den 28. april 2010 (dagen efter offentliggørelse af 

interimsrapporten. 
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9 Konklusion 

Formålet med denne opgave har været at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for den professionelle 

investor, som skal tage stilling til, hvorvidt en investering i Electrolux-aktien er fordelagtig eller ej. 

Med udgangspunkt i en børskurs på 185,9 SEK pr. B-aktie den 12. maj 2010 og et analyseresultat 

på 208,0 SEK pr. aktie anbefaler jeg køb. 

Forløbet af denne opgave har givet mig en forståelse af, at uanset hvor mange anstrengelser man 

gør sig, og hvor meget arbejde man lægger i opgaven, så får man ikke noget sandhedsbillede af, 

hvad en aktie er værd. Kursen på 208,0 SEK pr. aktie er kun et øjebliksbillede i en verden, som er 

meget dynamisk og kompliceret, og hvor mange forhold konstant påvirker os alle. 

Købsanbefalingen gives derfor med et forbehold, for som tidligere nævnt afhænger punktestimatet 

jo af de forudsætninger, der er lagt til grund for værdiansættelsen, men det er samtidig det, der gør 

hele værdiansættelsesprocessen interessant. 

Penman skriver ”When you invest, you buy a gamble”,92 og som aktieanalytiker finder man ud af 

efterhånden, som man bevæger sig igennem processen, at det er såre sandt. Da en værdiansættelse 

jo handler om at forudsige, hvad en virksomhed måtte være i stand til at skabe af indtjening – og 

derved af værdi til aktionærerne, er det i sandhed et spil, hvor man gætter på sandsynligheden for, at 

forskellige begivenheder indtræffer, og hvad konsekvens det får for aktionærværdien. 

Hele den strategiske analyse har til formål at give et godt billede af, hvad for en virksomhed man 

beskæftiger sig med. I Electrolux’ tilfælde startede jeg med et relativt forsimplet billede af en virk-

somhed, som blot producerer og sælger hårde hvidevarer. Men hele den strategiske analyse afdæk-

kede en noget mere kompliceret virksomhed, hvor alene det forhold, at Electrolux opererer så godt 

som i hele verden, har på grund af omfanget givet nogle analysemæssige udfordringer i relation til 

konkurrentanalyser, vækstmuligheder i de respektive markeder m.m. 

Konklusionen på den strategiske analyse er, at Electrolux står stærkt i forbrugernes bevidsthed i Eu-

ropa og Nordamerika, men det er samtidig modne markeder, hvor vækstmulighederne på grund af 

den meget store konkurrence groft taget er begrænset til væksten i samfundsøkonomien, dvs. BNP. 

Latinamerika er derimod et marked i vækst, hvor Electrolux står stærkt, og hvor der fortsat er gode 

vækstmuligheder, men Latinamerika er omkranset af en toldmur, hvilket betyder strategisk vigtige 

placeringer af fabrikker i Latinamerika, selvom det ikke nødvendigvis er det mest økonomisk for-

                                                 
92 Penman, side 110 
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delagtige valg. Det sidste store marked, og som hele verdens øjne er rettet imod, er Asien. Kinas 

vækstrater har i de senere år været historisk høje, og de forventes i hvert fald i de næste 5-10 år at 

være på niveau med det hidtidige. Der er ingen tvivl om, at det er i Asien, at der skal skabes vækst, 

og det er nu, der skal satses, blandt andet fordi de kinesiske virksomheder efterhånden som tiden 

går, bliver dygtigere og dygtigere. Det er heller ikke givet, at væksten kun skal ske organisk, den 

kan også ske ved opkøb af konkurrenter. Eksempelvis har Electrolux budt på den sydkoreanske 

producent Daewo.93 

Jeg ser Electrolux’ styrke i dag, og som de selv fremhæver som en styrke, deres tilgang til mangfol-

dighed, både i relation til medarbejderne og i relation til kunderne, herunder evnen til imødekomme 

de mange forskellige krav og behov kunderne har. Mangfoldigheden er ligeledes med til at styrke 

opfindsomheden, fordi de forskellige tilgange medarbejderne har til de forskellige udfordringer, 

virksomheden løbende står overfor, føder nye idéer. 

Endvidere ser jeg Electrolux’ evne til at tilpasse omkostningerne som en styrke, dog er der den ha-

ge, at Electrolux’ produktionskapacitet giver plads til langt mere omsætning end tilfældet er, og det 

er min vurdering, at den skønnede vækst i omsætningen ikke i tilstrækkelig grad vil  kunne udnytte 

den overskydende produktionskapacitet, hvorfor jeg ser en yderligere tilpasning for nødvendig. 

Et andet og meget væsentligt element er hele vurderingen af risiko. Risiko er som sagt delt op i 

driftsmæssig risiko og finansiel risiko, og den strategiske analyse har været med til at afdække fak-

torer, som har betydning for vurderingen af den driftsmæssige risiko. Fastlæggelse / kvantificering 

af risikofaktor er i sig selv en krævende disciplin, hvor det er vanskeligt at sætte eksakte tal på stør-

relsen. Det er i høj grad en disciplin, som kræver gode statistiske kundskaber samt tilstrækkelig med 

adgang til relevante data. Men det er stadigvæk baseret på en lang række forudsætninger, som i sig 

selv er forbundet med subjektive vurderinger. Diskonteringsfaktoren er jo netop en måde at udtryk-

ke risikoen på, og størrelsen af denne kan have en ganske betydelig påvirkning af vurderingen af 

nutidsværdien af de fremtidige residual-driftsoverskud, og derved vurderingen af aktieværdien. En 

yderligere udbygning af analysen kunne derfor være udarbejdelse af VaR94-profiler, hvor man tager 

udgangspunkt i den risikofrie rente og herefter statistisk belyser mulige udfald af forskellige begi-

venheder og konsekvenserne heraf for så vidt angår udviklingen i råvarepriser, væksten i BNP, ud-

vikling i markedsandele, etc. Men igen dette giver også kun dette øjebliksbillede, som nævnt oven-

for. 

                                                 
93 Kilde: Dagens Industri, jf. www.di.se den 18/3 2010: Buddet ligger mellem ca. 265 og 440 mio. $ og det har ikke 

været muligt at finde yderligere detaljer. 
94 Value at Risk 
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11 BILAG 

 
BILAG 1 – Balance korrigeret for Husqvarna AB 

 Korrigeret balance Officiel årsrapport 
SEKm Ultimo 2005 Ultimo 2005 
ASSETS   
Non-current assets   
Property, plant and equipment 14.776 18.622 
Goodwill 2.144 3.872 
Other intangible assets 1.774 2.228 
Investments in associates 124 124 
Dererred tax assets 2.194 2.950 
Derivatives 118 118 
Financial assets 1.642 1.817 
Total non-current assets 22.772 29.731 
Current assets   
Inventories 12.342 18.606 
Trade receivables 20.944 24.269 
Tax assets 637 637 
Derivatives 317 421 
Other current assets 3.255 3.851 
Short-term investments 623 623 
Cash and cash equivalents 3.420 4.420 
Total current assets 41.538 52.827 
TOTAL ASSETS 64.310 82.558 
EQUITY AND LIABILITIES   
Equity attributable to equity holders of the Parent Company   
Share Capital 1.545 1.545 
Other paid-in capital 2.905 2.905 
Other reserves 1.653 1.653 
Retained earnings 15.067 19.784 
Non-controlling interest 1 1 
Total equity 21.171 25.888 
Equity Husqvarna AB 4.717  
Non-current liabilities   
Long-term borrowings -1.001 5.257 
Derivatives 6 6 
Deferred tax liabilities 913 1.417 
Provisions for post-employment benefits 7.853 8.226 
Other provisions 3.781 4.377 
Total non-current liabilities 11.552 19.283 
Current liabilities   
Accounts payable 14.576 18.798 
Tax liabilities 1.123 1.123 
Other liabilities 9.574 11.006 
Short-term borrowings 3.076 3.076 
Derivatives 232 378 
Other provisions 3.006 3.006 
Total current liabilities 31.587 37.387 
TOTAL LIABILITIES 43.139 56.670 
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 64.310 82.558 
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BILAG 2 – Reformuleret egenkapitalopgørelse 

mio. SEK 2005 2006 2007 2008 2009 
      
Egenkapital primo, ekskl. minoriteter 23.624 25.815 18.614 15.809 16.196 
      
Transaktioner med ejerne:      

Repurchase and sale of shares 331 -1.463 127 17 69 
Dividend -2.038 -2.222 -1.126 -1.204  
Distribution of Husqvarna shares  -5.696    
Redemption of shares  -5.582    
Share redemption  5.579 -5.579   
 -1.707 -9.384 -6.578 -1.187 69 

      
Totalindkomst:      

Income for period 1.763 3.847 2.925 366 2.607 
Avaible for sale instruments, gain/loss, net 24 30 248 -403 138 
Cash flow hedges, gain/loss, net 9 -34 72 21 -112 
Exchange differences on translation of foreign operations      

Revaluation of opening balance 2.520     
Equity hedge -615 421    
Net-investment hedge   31 -84  
Translation differences 197 -2.081 497 1.674 -264 

 3.898 2.183 3.773 1.574 2.369 
      
Egenkapital ultimo, ekskl. minoriteter 25.815 18.614 15.809 16.196 18.634 
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BILAG 3 – Reformuleret balance 

 2004 200595 200596 2006 2007 2008 2009 
NETTO DRIFTSAKTIVER        
Driftsaktiver (DA)        
Property, plant and equipment 16.033 18.622 14.776 14.209 15.205 17.035 15.315 
Goodwill 3.160 3.872 2.144 1.981 2.024 2.095 2.274 
Other intangible assets 1.917 2.228 1.774 1.780 2.121 2.823 2.999 
Investments in associates 196 124 124 80 32 27 19 
Dererred tax assets 2.937 2.950 2.194 2.216 2.141 3.180 2.693 
Inventories 15.742 18.606 12.342 12.041 12.398 12.680 10.050 
Trade receivables 20.627 24.269 20.944 20.905 20.379 20.734 20.173 
Tax assets 617 637 637 461 391 511 1.103 
Derivatives  421 317 318 411 1.425 377 
Other current assets 2.657 3.851 3.255 3.248 2.992 3.460 2.947 

- Prepaid interest expenses and accrued interest income  -358 -358 -363 -338 -399 -413 
Prepaid expenses and accrued income 1.128 0 0 0 0 0 0 
Other non-current assets     1.512 1.472 1.745 
Driftsaktiver (DA) 65.014 75.222 58.149 56.876 59.268 65.043 59.282 
        
Driftsforpligtelser (DF)        
Provisions for post-employment benefits 7.852 8.226 7.853 6.586 6.266 6.864 2.168 
Deferred tax liabilities 1.251 1.417 913 1.205 935 840 819 
Other provisions 4.961 4.377 3.781 4.258 3.813 4.175 5.449 
Accounts payable 16.550 18.798 14.576 15.320 14.788 15.681 16.031 
Tax liabilities 900 1.123 1.123 1.651 2.027 2.329 2.367 
Other liabilities 2.153 11.006 9.574 9.293 10.049 10.644 11.235 

Accrued expenses and prepaid income 8.002       
- Accrued interest expenses -168 -199 -199 -164 -295 -116 -74 

Derivatives  378 232 247 280 784 351 
Other provisions  3.006 3.006 1.632 1.303 2.490 1.830 
Acc. Share-based payment  72 72 158 230 189 207 
Driftsforpligtelser (DF) 41.501 48.204 40.931 40.186 39.396 43.880 40.383 
        
NETTO DRIFTSAKTIVER (NDA) 23.513 27.018 17.218 16.690 19.872 21.163 18.899 
        
NETTO FINANSIELLE FORPLIGTELSER        
Finansielle aktiver        
Derivatives  118 118     
Financial assets 1.216 1.817 1.642 401 -800 280 434 
Short-term investments 4.442 623 623 1.643 165 296 3.030 
Cash and cash equivalents 4.260 4.420 3.420 5.475 5.546 7.305 9.537 
- Prepaid interest expenses and accrued interest income   358 358 363 338 399 413 
Finansielle aktiver (FA) 9.918 7.336 6.161 7.882 5.249 8.280 13.414 
        
Finansielle forpligtelser        
Long-term borrowings 3.940 5.257 -1.001 4.502 4.887 9.963 10.241 
Derivatives  6      
Mortgages, promisory notes, etc.        
Short-term borrowings 5.903 3.076 3.076 2.582 5.701 3.168 3.364 
- Accrued interest expenses 168 199 199 164 295 116 74 
Finansielle forpligtelser (FF) 10.011 8.538 2.280 7.248 10.883 13.247 13.679 
        
NETTO FINANSIELLE FORPLIGTELSER (NFF) 93 1.202 -3.881 -634 5.634 4.967 265 
        
Koncernegenkapital 23.420 25.816 21.099 17.324 14.238 16.196 18.634 
Non-controlling interest 10 1 1 1 1 0 0 
Moderselskabets andel af egenkapital 23.410 25.815 21.098 17.323 14.237 16.196 18.634 

                                                 
95 Inklusive aktiver og passiver relateret til Husqvarna AB 
96 Aktiver og passiver renset for Husqvarna AB 
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BILAG 4 – Reformuleret resultatopgørelse 

 

Jf. den of-
ficielle 

årsrapport 

Jf. no-
terne - 
2006     

SEKm 2005 2005 2006 2007 2008 2009 
       
Net sales 129.469 100.701 103.848 104.732 104.792 109.132 
Cost of goods sold -98.358 -77.270 -84.003 -85.466 -86.795 -86.980 
       
Gross operating income 31.111 23.431 19.845 19.266 17.997 22.152 
       
Selling expenses -18.298 -14.635 -10.955 -10.219 -11.788 -11.394 
Administrative expenses -6.039 -4.945 -4.467 -4.417 -4.839 -5.375 
       
Operating income from sales before tax 6.774 3.851 4.423 4.630 1.370 5.383 
       
Reported tax -1.452 -636 -1.177 -1.110 -287 -877 
Tax on other operating income 83 78 62 83 69 13 
Tax benefit from other operating expenses -1.050 -1.036 -154 -134 -126 -519 
Tax benefit from net financial expenses -248 -188 -69 -144 -169 -86 
 -2.667 -1.781 -1.339 -1.305 -513 -1.470 
       
Operating income from sales after tax 4.107 2.070 3.084 3.325 857 3.913 
       
Other operating income/expenses requiring tax allocation:       
Income:       
Gain on sale of tangible fixed assets 192 182 167 242 148 41 
Gain on Operations and shares 52 46 12 11 70  
Other capital gain  2 6    
Tax on other operating income -83 -78 -62 -83 -69 -13 
 161 152 123 170 149 28 
       
Expenses:       
Loss on sale of tangible fixed assets -35 -32 -29 -46 -45 -102 
Loss on Operations and shares -25 -25 -4    
Loss on Divestment of Indian activities -419 -419     
Unused restructuring provisions reversed 32 33 60  132 56 
Restructuring & impairment -2.633 -2.594 -490 -362 -487 -1.617 
Tax benefit from other operating expenses 1.050 1.036 154 134 126 519 
 -2.030 -2.001 -309 -274 -274 -1.144 
       
After-tax operating items       
Income for the period from "Husqvarna AB"  1.905 1.199    
Divestment of Electrolux Financial Corp., USA   61    
Divestment of 50% stake in Nordwaggon AB, Sweden   -173    
Shares of income in associated companies 4      
Available for sale instruments, gain/loss 24 24 30 248 -403 138 
Cash flow hedges, gain/loss, net 9 9 -34 72 21 -112 
Exchange differences on translation of foreign operations       

Revaluation of opening balance 2.520 2.520     
Equity hedge -615 -615 421    
Net-investment hedge    31 -84  
Translation differences 197 197 -2.081 497 1.674 -264 

Other operating income after tax 2.139 4.040 -577 848 1.208 -238 
       
OPERATING INCOME AFTER TAX 4.377 4.260 2.322 4.069 1.940 2.560 
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Jf. den of-
ficielle 

årsrapport 

Jf. no-
terne - 
2006     

SEKm 2005 2005 2006 2007 2008 2009 
       
Net financial expenses after tax       
Interest income 233 219 534 175 220 255 
Dividends from others 3 6     
Other financial income 4  4 7 2 1 
Exchange rate differences 42 42 46 53 12 41 
Interest expense -986 -794 -788 -650 -744 -544 
Other financial expenses -23 -23 -4 -25 -25 -30 
Tax benefit from net financial expenses 248 188 69 144 169 86 
 -479 -362 -139 -296 -366 -191 
       
TOTALINDKOMST FOR MODERSELSKABETS AKTIONÆRER 3.898 3.898 2.183 3.773 1.574 2.369 
       
Minority interests in net income       
       
TOTALINDKOMST KONCERN 3.898 3.898 2.183 3.773 1.574 2.369 
       
Theoretical tax rate 34,1% 34,1% 33,3% 32,8% 31,5% 31,2% 
Effective tax rate, net income from sales 39,4% 46,3% 30,3% 28,2% 37,4% 27,3% 
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BILAG 5 – Overskudsgradens underliggende drivere 

PM drivere 2009 2008 2007 2006 2005 u. Husq 2005 m. Husq 

Gross operating margin 20,3 % 17,2 % 18,4 % 19,1 % 23,3 % 24,0 % 

Selling expenses -10,4 % -11,2 % -9,8 % -10,5 % -14,5 % -14,1 % 

Administrative expenses -4,9 % -4,6 % -4,2 % -4,3 % -4,9 % -4,7 % 

Operating margin from sales before tax 4,9 % 1,3 % 4,4 % 4,3 % 3,8 % 5,2 % 

Tax on OI from sales -1,3 % -0,5 % -1,2 % -1,3 % -1,8 % -2,1 % 

PM from sales 3,6 % 0,8 % 3,2 % 3,0 % 2,1 % 3,2 % 

Other operating margin after tax -1,2 % 1,0 % 0,7 % -0,7 % 2,2 % 0,2 % 

PM 2,3 % 1,9 % 3,9 % 2,2 % 4,2 % 3,4 % 
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BILAG 6 Aktivernes omsætningshastighed & inverse værdier 

AOH-drivere     Inverse værdier 
 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006 
Immaterielle anlægsaktiver 21,417 23,125 26,494 27,047 0,047 0,043 0,038 0,037 
Materielle anlægsaktiver 6,747 6,501 7,121 7,166 0,148 0,154 0,140 0,140 
Finansielle anlægsaktiver 19,955 20,547 31,217 39,569 0,050 0,049 0,032 0,025 
Varebeholdninger 9,602 8,357 8,571 8,518 0,104 0,120 0,117 0,117 
Tilgodehavender fra salg 5,336 5,098 5,074 4,963 0,187 0,196 0,197 0,201 
Øvrige driftsaktiver 30,277 31,674 32,775 30,188 0,033 0,032 0,031 0,033 
     0,570 0,593 0,554 0,554 
Leverandører af varer og tjenesteydelser -6,883 -6,879 -6,957 -6,947 -0,145 -0,145 -0,144 -0,144 
Øvrige driftsforpligtelser -4,153 -3,969 -4,234 -4,055 -0,241 -0,252 -0,236 -0,247 
AOH 5,448 5,107 5,729 6,125 0,184 0,196 0,175 0,163 
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BILAG 7 – Common size, resultatopgørelse kun Electrolux 

Mio. SEK 2009 2008 2007 2006 2005 
Net sales 109.132 100 % 104.792 100 % 104.732 100 % 103.848 100 % 100.701 100 % 
Cost of goods sold -86.980 -80 % -86.795 -83 % -85.466 -82 % -84.003 -81 % -77.270 -77 % 
           
Gross operating income 22.152 20 % 17.997 17 % 19.266 18 % 19.845 19 % 23.431 23 % 
           
Selling expenses -11.394 -10 % -11.788 -11 % -10.219 -10 % -10.955 -11 % -14.635 -15 % 
Administrative expenses -5.375 -5 % -4.839 -5 % -4.417 -4 % -4.467 -4 % -4.945 -5 % 
           
Operating income from sales before tax 5.383 5 % 1.370 1 % 4.630 4 % 4.423 4 % 3.851 4 % 
           
Tax on income from sales -1.470 -1 % -513 0 % -1.305 -1 % -1.339 -1 % -1.781 -2 % 
           
Operating income from sales after tax 3.913 4 % 857 1 % 3.325 3 % 3.084 3 % 2.070 2 % 

2005 er ikke fuldt ud sammenlignelig med de øvrige år, fordi Electrolux har omklassificeret lageromkostninger og distributionsomkostninger relateret 

til varesalget fra salgsomkostninger til vareforbrug. 
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BILAG 8 – Common-size balance 

 Electrolux Whirlpool Bosch/ 
Siemens Midea 

Immaterielle anlægsaktiver 7 23 4 9 
Materielle anlægsaktiver 21 21 23 20 
Andre anlægsaktiver 7 9 0 5 
Anlægsaktiver 35 53 27 33 
Varelager 14 15 17 18 
Debitorer 28 17 28 15 
Andre omsætningsaktiver 6 6 19 21 
Likvider 17 9 8 12 
Oms. aktiver alt 65 47 73 67 
Aktiver i alt 100 100 100 100 
Egenkapital 26 24 39 30 
Langfristet gæld 14 17 8 0 
Kortfristet gæld 5 3 2 0 
Andre langfristede forpligtelser 4 5 26 11 
Hensættelser 7 15 0 0 
Varekreditorer 22 22 11 29 
Anden drifts gæld 22 15 14 30 
Gæld i alt 74 76 61 70 
Passiver i alt 100 100 100 100 
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BILAG 9 – Common-size – nøgletal fra Orbis 

 Electrolux Whirlpool Bosch/ 
Siemens Midea 

Orbis nøgletal: 200997 2008 2009 2008 2008 2009 2008 
Returm on shareholders funds 14,9 % 3,98 % 8,02 % 8,18 % 21,29 % 29,13 % 36,91 % 
Return on capital employed n.a. 3,74 % 5,61 % 5,63 % 13,26 % 22,76 % 28,27 % 
Return on total assets 26,2 % 0,89 % 1,95 % 1,82 % 8,26 % 8,70 % 7,51 % 
Gross margin 20,3 % 19,81 % 13,95 % 13,35 % 36,73 % 23,49 % 20,69 % 
EBIT margin 3,4 % 1,03 % 4,02 % 2,90 % 6,82 % 6,00 % 5,08 % 
Net assets turnover n.a. 2,74 1,87 2,37 2,01 3,69 6,14 
Kilde: Orbis 

 

                                                 
97 Nøgletal anvendt direkte fra årsrapporten 2009 
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BILAG 10 – Oversigt over Vækstrater i BNP iht. OECD 

 2008 2009 2010 2011 
Australien 4,2 % 0,8 % 2,4 % 3,5 % 
Frankrig 0,3 % -2,3 % 1,4 % 1,7 % 
Tyskland 1,0 % -4,9 % 1,4 % 1,7 % 
Italien -1,0 % -4,8 % 1,1 % 1,5 % 
England 0,6 % -4,7 % 1,2 % 2,2 % 
USA 0,4 % -2,5 % 2,5 % 2,8 % 
Brasilien 5,1 % 0,0 % 4,8 % 4,5 % 
Kilde: www.OECD.org – trukket den 14. april 2010 
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BILAG 11 – Oversigt over vækstrater i BNP iht. IMF 

i % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
CHN 10,403 11,606 13,016 9,554 8,174 10,040 9,908 9,789 9,661 9,629 9,485 
BRA 3,163 3,955 6,092 5,137 -0,185 5,496 4,098 4,105 4,101 4,098 4,098 
AUS 3,204 2,599 4,710 2,377 1,325 2,963 3,472 3,472 3,324 3,258 3,156 
USA 3,054 2,673 2,141 0,439 -2,440 3,101 2,550 2,398 2,504 2,393 2,390 
GBR 2,173 2,853 2,559 0,548 -4,920 1,337 2,505 2,918 2,813 2,719 2,489 
FRA 1,941 2,416 2,260 0,320 -2,186 1,522 1,753 2,002 2,119 2,179 2,223 
DEU 0,732 3,176 2,517 1,248 -4,973 1,210 1,748 1,999 1,841 1,581 1,237 
ITA 0,656 2,036 1,482 -1,319 -5,038 0,843 1,159 1,543 1,439 1,300 1,260 
Kilde: www.IMF.org – trukket den 25. april 2010 
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BILAG 12 – Analyse af permanent overskud 

Mio. SEK 2005 2006 2007 2008 2009 
      
Net sales 100.701 103.848 104.732 104.792 109.132 
Cost of goods sold -77.270 -84.003 -85.466 -86.795 -86.980 
      
Gross operating income 23.431 19.845 19.266 17.997 22.152 
      
Selling expenses -14.635 -10.955 -10.219 -11.788 -11.394 
Administrative expenses -4.945 -4.467 -4.417 -4.839 -5.375 
      
Operating income from sales before tax 3.851 4.423 4.630 1.370 5.383 
      
Korrektioner non-core items:      
Nedskrivninger varelagre 27 7 n.a. n.a. n.a. 
Nedskrivninger varedebitorer -47 -99 -13 121 177 
Nedskrivninger immaterielle anlægsaktiver 30 16 -1   
Nedskrivninger materielle anlægsaktiver 863 130 39 179 462 
Pension: expected return on plan assets -774 -828 -924 -929 -935 
Pension: amortizaiton of actuarial losses (gains) 326 66 44 171 80 
      
Core Operating income from sales before tax 4.276 3.715 3.775 912 5.167 
      
Reported tax -636 -1.177 -1.110 -287 -877 
Tax allocated to other non-core income 264 276 303 293 292 
Tax allocated to unusual items -1.366 -133 -73 -206 -730 
Tax allocated to net financial expenses -188 -69 -144 -169 -86 
 -1.926 -1.103 -1.024 -369 -1.401 
      
Core Operating income from sales after tax 2.350 2.612 2.751 543 3.766 
      
Tilbagevendende non-core overskud:      
Pension: expected return on plan assets 774 828 924 929 935 
Tax on other non-core income -264 -276 -303 -293 -292 
Net other non-core income 510 552 621 636 643 
      
Permanent driftsoverskud 2.860 3.164 3.372 1.179 4.409 
      
Unusual items:      
Nedskrivninger varelagre -27 -7 n.a. n.a. n.a. 
Nedskrivninger varedebitorer 47 99 13 -121 -177 
Nedskrivninger immaterielle anlægsaktiver -30 -16 1 0 0 
Nedskrivninger materielle anlægsaktiver -863 -130 -39 -179 -462 
Pension: amortizaiton of actuarial losses (gains) -326 -66 -44 -171 -80 
Gain on sale of tangible fixed assets 182 167 242 148 41 
Gain on Operations and shares 46 12 11 70  
Other capital gain 2 6    
Loss on sale of tangible fixed assets -32 -29 -46 -45 -102 
Loss on Operations and shares -25 -4    
Loss on Divestment of Indian activities -419     
Unused restructuring provisions reversed 33 60  132 56 
Restructuring & impairment -2.594 -490 -362 -487 -1.617 
 -4.006 -398 -224 -653 -2.341 
Tax on unusual items 1.366 133 73 206 730 
 -2.640 -265 -151 -447 -1.611 
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Mio. SEK 2005 2006 2007 2008 2009 
      
After-tax unusual items      
Income for the period from "Husqvarna AB" 1.905 1.199    
Divestment of Electrolux Financial Corp., USA  61    
Divestment of 50% stake in Nordwaggon AB, Sweden  -173    
Available for sale instruments, gain/loss 24 30 248 -403 138 
Cash flow hedges, gain/loss, net 9 -34 72 21 -112 
Exchange differences on translation of foreign operations      
Revaluation of opening balance 2.520     
Equity hedge -615 421    
Net-investment hedge   31 -84  
Translation differences 197 -2.081 497 1.674 -264 
 4.040 -577 848 1.208 -238 
      
Unusual items net after tax 1.400 -842 697 761 -1.849 
      
Comprehensive income from operations 4.260 2.322 4.069 1.940 2.560 
      
Net financial expenses after tax      
Interest income 219 534 175 220 255 
Dividends from others 6     
Other financial income  4 7 2 1 
Exchange rate differences 42 46 53 12 41 
Interest expense -794 -788 -650 -744 -544 
Other financial expenses -23 -4 -25 -25 -30 
 -550 -208 -440 -535 -277 
Tax benefit from net financial expenses 188 69 144 169 86 
 -362 -139 -296 -366 -191 
      
TOTALINDKOMST KONCERN 3.898 2.183 3.773 1.574 2.369 
Theoretical tax rate 34,1% 33,3% 32,8% 31,5% 31,2% 
Effective tax rate, net income from sales 45,0% 29,7% 27,1% 40,4% 27,1% 
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BILAG 1398 – Beta-værdier iht. FSR 

Driftsmæssig risiko Finansiel risiko Samlet risiko Betaek 

Lav Lav Meget lav 0,4-0,6 
Lav Neutral Lav 0,6-0,85 
Lav Høj Neutral 0,85-1,15 
Neutral Lav Lav 0,6-0,85 
Neutral Neutral Neutral 0,85-1,15 
Neutral Høj Høj 1,15-1,4 
Høj Lav Neutral 0,85-1,15 
Høj Neutral Høj 1,15-1,4 
Høj Høj Meget høj 1,4+ 
Kilde: FSR (2002)    

 

                                                 
98 Petersen/Plenborg, side 239, Figur 7.15 – Konvertering af subjektiv vurdering til et estimat for βek. 
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BILAG 14 

Værdiansættelse 2009A 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016T 
Omsætning 109.126 113.019 116.884 120.981 124.398 127.832 131.231  
Driftsoverskud fra salg før skat og usædvanlige poster  5.312 5.494 5.686 5.847 6.008 6.168  
Usædvanlige poster: Omstrukturering  -95            
  5.217 5.494 5.686 5.847 6.008 6.168  
Skat  1.414 1.489 1.541 1.585 1.628 1.672  
Samlet driftsoverskud  3.803 4.005 4.145 4.262 4.380 4.496  
         
Netto driftsaktiver 18.899 20.182 20.152 20.505 20.733 20.618 21.166  
Estimeret ROIC  20,1% 19,8% 20,6% 20,8% 21,1% 21,8%  
Afkastkrav fra NDA  1.421 1.517 1.515 1.542 1.559 1.550  
RIDO (7,518 %)  2.382 2.488 2.630 2.720 2.821 2.946  
Vækst i RIDO   4,4% 5,7% 3,4% 3,7% 4,4%  
Diskonteringsfaktor (1,07518t)  1,075 1,156 1,243 1,336 1,437 1,545  
Nutidsværdi af RIDO  2.216 2.152 2.116 2.036 1.964 1.907  
Nutidsværdi af RIDO i alt 2010 - 2015 12.389        
Terminalværdi        43.471 
Nutidsværdi af terminalværdi 28.139        
Virksomhedsværdi 59.427        
Netto finansielle forpligtelser 265        
Værdi af egenkapital 59.162        
         
Antal udestående aktier 284.421.467        
         
Værdi pr. aktie 208,01        
         
Vækstrate forudsat til  3 %        
 


