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Sammanfattning 

Det finns konkurrensproblem på marknaden för elektronisk kommunikation. 
PTS arbetar därför med att, där det är nödvändigt, sätta upp regler för att skapa 
en förutsägbar och jämn spelplan för samtliga marknadsaktörer. I 
förlängningen skapar detta bättre utbud och valmöjligheter för konsumenterna. 
Som ett led i detta arbete har PTS beslutat att Telia Company AB ska 
tillhandahålla ett antal produkter och tjänster i det fasta nätet till ett 
kostnadsorienterat pris. För att räkna ut kostnadsorienterade priser använder 
PTS en kalkylmodell, benämnd BULRIC. Priserna som beräknas utifrån 
kalkylmodellen ska återspegla en effektiv operatörs kostnader att driva ett nät 
byggt med modern teknik.  

Denna rapport redovisar en ny kalkylränta, vilken benämns WACC (Weighted 
Average Cost of Capital) eller vägd genomsnittlig kapitalkostnad, och är en 
parameter i kalkylmodellen som tillämpas för det fasta nätet. 

Kalkylräntan avgör vilken skälig avkastning som ska ingå i de 
kostnadsorienterade priserna, där detta är tillämpligt. Kalkylräntan är en 
parameter i beräkningen av annuiteterna som sedan multipliceras med 
kapitalbasen (nätets värde), vilket återspeglar kostnaderna för att ha kapital 
bundet i de fasta tillgångarna som därmed inte kan användas för alternativa 
ändamål.  

Följande sex parametrar används för att beräkna kalkylräntan:  

 riskfri ränta: ränta som en investerare kan förväntas få från 
investeringar i finansiella instrument som inte har någon risk, som 
räntan på 10-åriga statsobligationer  

 skuldsättningsgrad: nettoskuld (räntebärande långfristiga skulder 
inklusive finansiell leasing) delat med bolagsvärde (marknadsvärde plus 
nettoskuld) 

 kreditriskpremie: skillnaden mellan riskfri ränta och avkastning på 
företagsobligationer, vilket benämns räntedifferens (spread)  

 skatt  
 aktiemarknadsriskpremie: avkastningen som en aktie, eller hela 

aktiemarknaden tillhandahåller över den riskfria räntan  
 beta: mäter graden av samvariation mellan avkastning på aktier i ett 

specifikt bolag och avkastning på hela marknaden i form av ett index.  
 

I det följande presenterar PTS värdet för de sex parametrarna för WACC 2020 
jämfört med WACC 2018 (som gäller från 1 oktober 2018).  

Efter ett omfattande arbete som drevs i nära samarbete med BEREC (Body of 
European Regulators for Electronic Communication) publicerade EU-
kommissionen ett meddelande (eng: Notice) om beräkning av kapitalkostnad för 
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tidigare generations infrastruktur (legacy networks) den 7 november 2019 
(fortsättningsvis benämnd WACC-vägledningen).1 BEREC ska enligt WACC-
vägledningen beräkna WACC-parametrarna och publicera dessa årligen. Det 
ska underlätta för de nationella regleringsmyndigheterna att beräkna 
kalkylräntan, och för kommissionen att granska notifieringar av WACC som de 
nationella regleringsmyndigheterna gör. Den första BEREC rapporten med 
redovisning av värden för WACC-parametrarna publicerades den 29 juni 2020 
(fortsättningsvis benämnd BERECs WACC-rapport 2020).2 

Kommissionens WACC-vägledning gäller från den 1 juli 2020 och därför har 
PTS anpassat beräkningarna av WACC-parametrarna så att de överensstämmer 
med WACC-vägledningen och använder värden som redovisas i BERECs 
WACC-rapport 2020. 

PTS använder räntan på 10-åriga svenska statsobligationer för att fastställa den 
riskfria räntan, beräknat som ett aritmetiskt medelvärde under fem år. Räntan 
har sjunkit sedan 2018, vilket leder till att den beräknade riskfria räntan sänks 
till 0,49 procent från 1,39 procent, vilket tidigare baserades på ett genomsnitt 
under sju år. 

Skuldsättningsgraden för SMP-operatören är 34,1 procent, räknat som ett 
aritmetiskt genomsnitt under fem år. Det innebär en lägre skuldsättningsgrad 
från de tidigare beräknade 38 procent, vilket avsåg ett genomsnitt för en 
jämförelsegrupp bestående av europeiska operatörer.  

Kreditriskpremien för SMP-operatören är 1,50 procent, vilken beräknas från 
räntedifferensen mellan den riskfria räntan och sex av bolagets 
företagsobligationer som förfaller under perioden 2027-2034. Detta innebär en 
lägre kreditriskpremie jämfört med den tidigare beräknade nivån på 1,90   
procent, vilken baserades på ett aritmetiskt genomsnitt för jämförelsegruppen.  

Aktiemarknadsriskpremien är beräknat som ett aritmetiskt genomsnitt för 
EU med avkastning av aktier jämfört med riskfri ränta och är 5,31 procent. Det 
innebär en lägre beräknad aktiemarknadsriskpremie vilken tidigare var bestämd 
till 5,54 procent, baserat på ett viktat aritmetiskt genomsnitt av tre olika 
beräkningsmetoder. 

Beta är beräknat som ett genomsnitt för utvecklingen av Telia Companys aktie 
i relation till STOXX Europe Total Market Index. Tillgångsbeta fastställs till 
0,53, vilket är lägre än det tillgångsbeta på 0,55, som beräknades för ett 
aritmetiskt genomsnitt för jämförelsegruppen i WACC 2018. Det innebär att 

                                                 
1 Kommissionen benämner det som meddelande (eng. notice) och inte som vägledning (eng. guidance), men 
i praktiken blir den vägledande för hur EU-kommissionen kommer att bedöma de nationella 
regleringsmyndigheternas notifieringar av kalkylräntan. 
2 BEREC Report on WACC parameter calculations according to the European Commission’s WACC 
Notice of the 7th November 2019. BoR (20)116 (WACC parameters Report 2020). 



 

 

Post- och telestyrelsen 7 
 

med en skuldsättningsgrad på 34,1 procent och ett skuldbeta3 på 0,1 att 
aktiebeta blir 0,75, vilket är lägre än motsvarande parameter i WACC 2018 på 
0,89, vilket baserades på en skuldsättningsgrad på 38 procent.  

Sammantaget innebär detta att PTS fastställer den nominella kalkylräntan före 
skatt till 4,44 procent, vilket är lägre än den fastställda kalkylräntan 2018 vilken 
var 6,3 (6,27) procent. Sänkningen kan till stor del förklaras av lägre ränta på 
10-åriga svenska statsobligationer och en förkortning av beräkningsperioden 
från sju till fem år. Nedanstående tabell summerar förändringar i metod och 
värden i beräkningen av kalkylräntan. 

Tabell 1 Sammanställning av WACC parametrarna 
  Riskfri ränta Skuldsättningsgrad Kreditriskpremie Skatt 

WACC 2018 1,39% 38% 1,90% 22,0% 
Metod WACC 2018 7-års genomsnitt 5-års genomsnitt för 

jämförelsebolagen 
Upptill fem års 
historiskt genomsnitt 
för jämförelsebolagen, 
minst 5-års återstående 
löptid på 
företagsobligationer 
men ingen bortre gräns 

  

WACC 2020 0,49% 34,1% 1,50% 21,4% 
Metod WACC 2020 5-års genomsnitt 5-års genomsnitt för 

SMP-operatören 
Upp till fem års 
historiskt genomsnitt 
för SMP-operatören, 
återstående löptid  6-14 
år 

  

Känslighetsanalys Den kraftiga 
sänkningen har 
en stor effekt på 
kalkylräntan allt 
annat lika 

Sänkningen av 
skuldsättningsgraden 
motverkar en ytterligare 
reducering av 
kalkylräntan, men 
skuldsättningsgraden 
påverkar WACC ytterst 
marginellt. 

Den lägre 
kreditriskpremien 
bidrar delvis till den 
lägre kalkylräntan 

  

Riktning jämfört 
med WACC 2018 

    

WACC 2020 räknat 
med WACC 2018 
metod 

0,85% 37% 2,14% 21,4% 

 

 

 

                                                 
3 Skuldbeta är ett mått på den systematiska risken att ett företag inte kan betala sina skulder. Det är den 
del av risken som man inte kan elimineras genom diversifiering. 
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  Aktiemarknadsrisk-
premie 

Tillgångsbeta Aktiebeta  WACC 

WACC 2018 5,50% 0,55 0,89 6,27% 
Metod WACC 
2018 

Tre metoder: implicit 
prissättning, historisk 
avkastning, 
intervjuundersökning. 
Viktat medeltal. 

 
 5-års genomsnitt 
för 
jämförelsebolagen, 
en observation per 
vecka, STOXX 
Euro 600 Index, 
Blume justering 

  

WACC 2020 5,31% 0,53 0,75 4,44% 
Metod WACC 
2020 

Historisk avkastning, 
viktat medelvärde för EU 

Reducerar för 
skuldbeta på 0,1 

5-års genomsnitt 
för SMP-
operatören, en 
observation per 
vecka, STOXX 
Europe Total 
Market Index 

  

Känslighetsanalys Förändringar i 
aktiemarknadsriskpremien 
får en förhållandevis stor 
effekt på kalkylräntan 

 
Förändringar av 
beta får en 
förhållandevis stor 
effekt på 
kalkylräntan. 

En 
oförändrad 
metod 
skulle 
medföra en 
högre 
kalkylränta 

Riktning jämfört 
med WACC 2018 

    

WACC 2020 med 
WACC 2018 
metod  

5,91% 0,54 0,86 5,88% 
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Abstract 

There are competition problems on the market for electronic communications, 
and the role of PTS is to, when deemed necessary, impose rules that aim to 
create a predictable and level playing field for all market participants. 
Ultimately, this will enable a broad range of price worthy services being 
provided to the consumers. Hence, PTS has imposed obligations on Telia 
Company to provide access to the fixed network on a cost-oriented basis.  

This report presents a new WACC (Weighted Average Cost of Capital), which 
is a parameter in PTS cost model (bottom up Long Run Incremental Cost 
(BULRIC)) which calculates cost-oriented prices for the fixed network. 

The current WACC was determined in September 2018, and came in effect 1 
October 2018.  

The method used to calculate the WACC consist of the following six 
parameters: 

 Risk-free interest rate: interest rate on 10-year Swedish government 
bonds 

 Gearing: net debt in relation to enterprise value 
 Debt risk premium: the difference between the risk-free rate and the 

return on corporate bonds (bond yield) 
 Tax 
 Equity risk premium: the return on shares in excess of the risk free 

rate 
 Beta: a stock's risk in relation to the entire stock market 

 
Following extensive work conducted in close cooperation with BEREC (The 
Body of European Regulators for Electronic Communication), the European 
Commission published a Notice on calculation of the cost of capital for legacy 
infrastructure in the context of the Commission’s review of national 
notifications in the EU electronic communications sector on November 7, 
2019 (hereinafter referred to as the WACC Notice). According to the WACC 
notice, BEREC should calculate the WACC parameters and publish them 
annually, intended to facilitate for the national regulatory authorities to 
calculate the WACC, and for the Commission to review notifications of the 
WACC. The first BEREC report with values for the various WACC 
parameters was published on June 29, 2020 (hereinafter referred to as 
BEREC's WACC report 2020). 

The WACC notice came into effect on 1 July 2020 and therefore PTS has 
adjusted the calculations of the WACC parameters accordingly and used values 
for the WACC parameters presented in BEREC's WACC report 2020. 
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In the following, PTS outlines the values for the six factors that will replace the 
WACC calculated in 2018 (WACC 2018). 

PTS uses the yield on 10-year government bonds in order to determine the 
risk-free rate, which is calculated as a 5-year average. The interest rate has 
fallen the last couple of years resulting in a risk free rate of 0.49 percent 
compared to 1.39 percent in WACC 2018, which was calculated as an average 
over 7 years. 

The gearing for the SMP-operator is 34.1 percent calculated as an average 
during the period 1 April 2015 to 30 March 2020. This implies a decline from 
the level of 38 percent in WACC 2018, which was the average for the peer 
group of European operators  

The average bond spread for Telia Company’s bonds maturing during 2027-
2034 is 150 basis points. This is the credit risk premium, which is a decrease 
from 190 basis point in WACC 2018, calculated as an average for the peer 
group. 

The equity risk premium is 5.31 percent calculated as a weighted average for 
EU of the excess return on stocks compared to risk free rate. This is a decrease 
from 5.54 percent in WACC 2018, calculated as a weighted average for three 
different methods.   

Based on the development of Telia Company’s shares in relation to STOXX 
Europe Total Market Index (TMI) over the past five years, PTS set the asset 
beta to 0.53, including a debt beta of 0.1, which is a decrease from 0.55 in 
WACC 2018. This result in an equity beta of 0.75 with a gearing of 34.1 
percent and reduced a debt beta of 0.1, compared to 0.89 in WACC 2018, 
calculated as an average for the peer group. 

Altogether, this result in a WACC of 4.44 percent compared to 6.3 (6.27) 
percent in WACC 2018. 

 



 

 

1 Kalkylräntan ger avkastningen 

1.1 Disposition 
Rapporten är upplagd så att de parametrar som ingår i beräkningen av kalkylräntan behandlas 
steg för steg. I kapitel 2 behandlas riskfri ränta, och i det följande kapitlet redovisas hur 
skuldsättningen har utvecklats för europeiska operatörer och fastställer skuldsättningsgraden. I 
kapitel 4 analyseras kreditriskpremien, vilket är den avkastning som investerare kräver på 
företagsobligationer utöver riskfri ränta. I kapitel 5 redovisas nivån på bolagsskatt, vilket följs av 
en redovisning av aktiemarknadsriskpremien i kapitel 6. I kapitel 7 fastställs beta. I kapitel 8 görs 
en sammanställning av de olika kalkylränteparametrarna som leder fram till en ny kalkylränta. 
Rapporten avslutas med en detaljerad känslighetsanalys i bilagan, en ordlista och en referenslista.  

1.2 Grunden för att beräkna kalkylräntan  
I samband med att PTS uppdaterar kalkylmodellen för det fasta nätet är det motiverat att se över 
kalkylräntan för det fasta nätet. Kalkylräntan fastställdes till 6,3 procent i september 2018, vilket 
baserades på data fram till slutet av 2017.4 

PTS har tillämpat samma metod i beräkningarna av kalkylräntan sedan 2011, men gör denna gång 
ett antal förändringar eftersom EU-kommissionens meddelande (fortsättningsvis benämnd 
WACC-vägledningen) om hur regleringsmyndigheterna bör beräkna kalkylräntan trädde i kraft 
den 1 juli 2020.5  

Under de senaste fem åren har EU-kommissionen intresserat sig för hur de nationella 
regleringsmyndigheterna beräknar kalkylräntan eftersom kommissionen noterat att det är stora 
skillnader mellan medlemsländerna både avseende metod för beräkning och nivå på kalkylränta. 
Kommissionen anlitade år 2015 företaget Brattle Group för att göra en översyn och presentera 
förslag för hur de nationella regleringsmyndigheterna skulle kunna beräkna kalkylräntan.6  

Efter ett omfattande utredningsarbete som drevs i nära samarbete med BEREC (Body of 
European Regulators for Electronic Communication) publicerade kommissionen den 7 
november 2019 WACC-vägledningen som gäller för tidigare generationers infrastruktur (legacy 
networks). BEREC ska enligt WACC-vägledningen beräkna värdet på kalkylränteparametrarna 
och publicera dessa årligen. Det ska underlätta för regleringsmyndigheterna att beräkna 
kalkylräntan enligt en konsistent metod och för kommissionen att granska notifieringar av 
kalkylräntan. Den första BEREC rapporten med värden för kalkylränteparametrarna publicerades 
den 29 juni 2020 (fortsättningsvis benämnd BERECs WACC-rapport 2020).7 

Detta innebär att PTS har både WACC-vägledningen och BERECs WACC-rapport 2020 att 
förhålla sig till när myndigheten beräknar kalkylräntan. 

Kalkylräntan används för att beräkna avkastningen på investerat kapital, vilket i sin tur används i 
PTS kalkylmodell för det fasta nätet. Att beräkna en rimlig avkastningsnivå är av stor vikt för att 
kunna ge korrekta incitament till nya investeringar. En för låg avkastningsnivå innebär att 
                                                 
4 PTS, Kalkylränta (WACC) för det fasta nätet, 2018-09-18, Dnr 14-6236. 
5 Formellt är det meddelande (eng notice) men benämns som vägledning i denna rapport. Europeiska Kommissionen, 
Kommissionsmeddelande om beräkning av kapitalkostnad för tidigare generationers infrastruktur i samband med kommissionens 
granskningar av nationella anmälningar inom EU-sektorn för elektronisk kommunikation (2019/C 375/01) (eng. Commission Notice 
on the calculation of the cost of capital for legacy Infrastructure in the context of the Commission’s review of national notifications in the EU electronic 
communications sector). 
6 The Brattle Group, Review of approaches to estimate a reasonable rate of return for investments in telecoms networks in 
regulatory proceedings and options for EU harmonization, A study prepared for the European Commission, 2016 
7 BEREC Report on WACC parameter calculations according to the European Commission’s WACC Notice of the 7th 
November 2019. BoR (20)116 (WACC parameters Report 2020). 



 

 

investeringar inte blir attraktiva för investerare, medan en för hög avkastningsnivå innebär att det 
reglerade företaget kan göra omotiverade övervinster.  

För att ta fram kalkylräntan använder PTS den så kallade WACC-metoden8, en etablerad metod 
bland nationella regleringsmyndigheter som bl.a. baseras på en finansteoretisk modell om 
sambandet mellan risk och avkastning. Modellen, som benämns CAPM9, utvecklades under 1960-
talet och används bl.a. inom den s.k. portföljteorin. 

Kalkylräntan räknas fram i två steg. I det första steget beräknas kostnaden för skuld, och i det 
andra beräknas kostnaden för eget kapital. Kostnaden för skuld är en funktion av riskfri ränta 
och kreditriskpremie. Kostnaden för eget kapital är en funktion av riskfri ränta, 
aktiemarknadsriskpremie och beta. Dessutom används skuldsättningsgrad och skatt i 
beräkningen. Ekvationen för att räkna ut kalkylräntan görs baserat på nedanstående formler. 

Formel 1 Beräkning av WACC efter skatt 

Kalkylräntan efter skatt (ES) skrivs på följande sätt: 

WACC =
𝐸

𝐷 + 𝐸 
𝑅𝐸  +

𝐷

𝐷 + 𝐸 
(1 − 𝑡)𝑅𝐷  

där 𝑅  är kostnad för eget kapital och beräknas 𝑅 = 𝑅 + 𝛽 ∙ 𝐸𝑅𝑃, i vilken 𝑅  är den riskfria 
räntan, 𝛽  är företagets aktiebeta och 𝐸𝑅𝑃 är aktiemarknadsriskpremien (eng. equity risk premium). 
𝑅  är företagets kostnad för skuld (i.e. främmande kapital) och beräknas 𝑅 = 𝑅 + 𝐷𝑅𝑃, där 
DRP kreditriskpremien (eng. debt premium). 𝐸 är värdet på eget kapital (börsvärde) och 𝐷 är värdet 
på nettoskulder, vilket ger att 𝐷 (𝐷 + 𝐸)⁄  är andelen skuld av bolagsvärdet (𝐷 + 𝐸), 
fortsättningsvis benämnd skuldsättningsgrad (𝑔), och 𝑡 är skatt. Detta ger att kalkylräntan (efter 
skatt) kan uttryckas: 

WACC = 𝑔(1 − 𝑡) 𝑅𝑓 + 𝐷𝑅𝑃 + (1 − 𝑔) 𝑅𝑓 + 𝛽 ∙ 𝐸𝑅𝑃  

Formel 2 Beräkning av WACC före skatt 

Baserat på det ovanstående kan kalkylräntan före skatt (FS) beräknas enligt nedanstående formel 

WACC =
WACC  

(1 − 𝑡)
= 𝑔 𝑅 + 𝐷𝑅𝑃 +

(1 − 𝑔)

(1 − 𝑡)
𝑅 + 𝛽 ∙ 𝐸𝑅𝑃  

Kalkylräntan är således en med skuldsättningsgraden viktad funktion mellan förväntad avkastning 
på krediter och avkastningen på aktiemarknaden (före skatt). 

Kalkylräntan för det fasta nätet som bestämdes 2018 är 6,3 procent (6,27 procent, benämns 
WACC 2018 fortsättningsvis) och värdena på de olika parametrarna redovisas i tabell 2. 
Beräkningen av WACC enligt den nya metoden och med uppdaterade ingångsvärden resulterar i 
en kalkylränta på 4,44 procent (benämns fortsättningsvis WACC 2020).   

                                                 
8 WACC är en förkortning för Weighted Average Cost of Capital. 
9 CAPM är en förkortning för Capital Asset Pricing Model. CAPM är en modell som beskriver sambandet mellan risk och 
avkastning i ett finansiellt instrument eller en portfölj. 



 

 

Tabell 2 Ny och tidigare kalkylränta för det fasta nätet  

  WACC 2020 WACC 2018 

Riskfri ränta 0,49% 1,39% 

Kreditriskpremie 1,50% 1,90% 

Kostnad för skuld 1,99% 3,29% 
Riskfri ränta 0,49% 1,39% 

Aktiemarknadsriskpremie 5,31% 5,54% 

Beta 0,75 0,89 
Kostnad för eget kapital 4,49% 6,32% 

Skuldsättningsgrad 34,1% 38% 
Skatt 21,4% 22,0% 
WACC efter skatt 3,49% 4,89% 
WACC före skatt  4,44% 6,27% 

 

För att öka tydligheten redovisar PTS dels värdet för kalkylränteparametrarna med de 
förändringar som gjorts i linje med WACC-vägledningen (både metodförändring och 
uppdaterade ingångsvärden) dels med en oförändrad metod men med uppdaterade 
ingångsvärden, och vilken inverkan det har på kalkylräntan. Sammantaget innebär anpassningen 
till WACC-vägledningen och BERECs WACC-rapport 2020 samt förändrade ingångsvärden att 
kalkylräntan sänks från 6,27 procent till 4,44 procent.  

För att öka detaljeringsgraden redovisar PTS kalkylräntan med två decimaler från att tidigare 
använt en decimal. En betydande del av minskningen kan förklaras av att den riskfria räntan i 
WACC 2020 minskat till 0,49 procent från 1,39 procent i WACC 2018. Nedanstående figur visar 
approximativt hur förändringarna i de olika parametrarna påverkar utfallet i WACC 2020 jämfört 
med WACC 2018. En detaljerad känslighetsanalys redovisas i bilagan.  

Figur 1 Förändring av WACC 

 



 

 

1.3 Jämförelsegrupp 
När det gäller företagsspecifika WACC-parametrar, som beta, skuldsättningsgrad och 
kreditriskpremie, har PTS tidigare beräknat ett medelvärde för en jämförelsegrupp bestående av 
europeiska operatörer och använt det i beräkningen av kalkylräntan.10 Men WACC-vägledningen 
anger att värdena från jämförelsegruppen snarare kan användas som referens till värdet för det 
specifika bolag för vilket de nationella regleringsmyndigheterna beräknar kalkylräntan.11 PTS 
tillämpar därför i WACC 2020 SMP-operatörens värden och använder jämförelsegruppen som 
referens. 

I linje med WACC-vägledningen har BEREC fastställt att följande bolag ska ingå i 
jämförelsegruppen, vilken är den som PTS använder. 

 

Tabell 3 Bolagen som ingår jämförelsegruppen 
 

Försäljning 
2019 mdkr 

Antal 
anställda 
2020 

Börsvärde 
aug 2020 
mdkr 

BT Group PLC 278 105 344 121 
Deutsche Telekom AG-REG 854 210 533 744 
Elisa OYJ 20 4 884 88 
Koninklijke KPN NV 58 11 248 95 
Nos SGPS 17 2 478 19 
Orange SA 448 146 768 272 
Proximus SA 60 12 931 60 
Tele2 AB 28 4 695 85 
Telecom Italia SPA 191 55 083 81 
Telefonica SA 513 113 819 198 
Telekom Austria AG 48 18 344 43 
Telenet Group Holding NV 27 3 611 40 
Telia Company AB 86 20 845 139 
Vodafone Group PLC 545 95 219 363 

Källa: BERECs WACC-rapport 2020, Bloomberg 

 

  

                                                 
10 Följande bolag ingick i jämförelsegruppen vid beräkning av WACC 2018: BT Group, Deutsche Telekom, KPN, Orange, 
Proximus, Swisscom, TDC, Telecom Italia, Telefonica, Telekom Austria, Telia Company och Telenor. 
11 Europeiska Kommissionen, Kommissionsmeddelande om beräkning av kapitalkostnad för tidigare generationers infrastruktur i 
samband med kommissionens granskningar av nationella anmälningar inom EU-sektorn för elektronisk kommunikation (2019/C 
375/01). 



 

 

2 Riskfri ränta 

2.1 Statsobligationers avkastning som riskfri ränta 
Riskfri ränta är den ränta som en investerare kan förväntas få från investeringar i finansiella 
instrument som inte har någon risk. Som en empirisk motsvarighet till den riskfria räntan 
används generellt statsskuldsväxlar och statsobligationer.12 Investeringar i sådana instrument kan 
dock ändå medföra olika typer av risker; t ex: valutarisk, marknadsrisk, och likviditetsrisk, dvs. 
risken att inte kunna sälja det finansiella instrumentet med kort varsel.  

Räntan på tioåriga svenska statsobligationer har sedan 2015 legat under en procent, med några få 
undantag. Sedan februari 2018 har räntan på svenska tioåriga statsobligationer sjunkit och 
passerade under noll i juli 2019 för första gången.13 

Figur 2 Ränta på 10-åriga statsobligationer 

 
Källa: Bloomberg 

Räntan på statsobligationer påverkar och påverkas av efterfrågan på statsobligationer från både 
Riksbanken och andra intressenter samt hur Riksbanken agerar avseende reporäntan. Riksbanken 
sänkte reporäntan till noll i oktober 2014, vilket följdes av sänkningar till minusränta i februari 
2015 med ytterligare en sänkning i juli 2015 och ytterligare en sänkning i februari 2016 till -0,50 
procent, vilket följdes av en höjning till -0,25 procent i januari 2019 och till noll procent i januari 
2020.14  

2.2 Genomsnitt under fem år  
PTS använder räntan på svenska tioåriga statsobligationer som riskfri ränta eftersom 
tillämpningen avser prisreglering i Sverige. Förutom att det är etablerad praxis bland nationella 
regleringsmyndigheter att använda inhemska statsobligationer finns det också stöd från den 
akademiska forskningen.15 Det ligger också i linje med WACC-vägledningen som framhåller att 

                                                 
12 Statsobligationer med löptid på 2, 5, 7 och 10 år.  
13 Källa Bloomberg, GSGB10YR. 
14 Källa: Riksbanken. 
15 Aswath Damodaran, Applied Corporate Finance, Johan Wiley & Sons, 2010, third edition, sid 102. 
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nationella statsobligationer med en återstående löptid på tio år är det lämpligaste sättet att 
fastställa den riskfria räntan.16 

PTS har tidigare beräknat den riskfria räntan som ett aritmetiskt genomsnitt under sju år för 
svenska tioåriga statsobligationer, men gör i denna genomgång en förändring och beräknar den 
riskfria räntan som ett aritmetiskt genomsnitt under fem år i linje med WACC-vägledningen.17, 18 
Baserat på data från Eurostat hamnar räntan på 0,49 procent. 

2.3 Jämförelse med andra EU-länder och Storbritannien 
En jämförelse av den riskfria räntan, beräknat som ett genomsnitt under fem år, med tio andra 
medlemsländer enligt BERECs WACC-rapport 2020 visar att fyra länder har lägre 
genomsnittsränta för dessa länders genomsnittliga tioåriga statsobligationer jämfört med Sverige.19 

Figur 3 Riskfri ränta för tio EU-länder  

 
Källa: BERECs WACC-rapport 2020  

2.4 Riskfri ränta 0,49 procent 
PTS fastställer parametern motsvarande den riskfria räntan till 0,49 procent, beräknat som ett 
genomsnitt under fem år (1 april 2015 – 31 mars 2020) för tioåriga svenska statsobligationer. 
Detta innebär en minskning från 1,39 procent i WACC 2018, vilket baserades på ett genomsnitt 
under sju år.  

Beräknat som ett genomsnitt under sju år för perioden 1 april 2013 – 31 mars 2020 skulle räntan 
hamna på 0,85 procent. Hur stor effekt har sänkningen av den riskfria räntan på kalkylräntan? 
Om PTS bara ändrar den riskfria räntan från 1,39 procent till 0,49 procent i WACC 2018 hamnar 
                                                 
16 Europeiska Kommissionen, Kommissionsmeddelande om beräkning av kapitalkostnad för tidigare generationers infrastruktur i 
samband med kommissionens granskningar av nationella anmälningar inom EU-sektorn för elektronisk kommunikation (2019/C 
375/01), skäl 35. 
17 PTS utvecklade i samrådet 2011 argument baserade på data från National Bureau of Economic Research (NBER) och 
Konjunkturinstitutet som stöd för att tillämpa en beräkningsperiod på sju år.  
18 Europeiska Kommissionen, Kommissionsmeddelande om beräkning av kapitalkostnad för tidigare generationers infrastruktur i 
samband med kommissionens granskningar av nationella anmälningar inom EU-sektorn för elektronisk kommunikation (2019/C 
375/01), skäl 36. Se även BEREC Report on WACC parameter calculations according to the European Commission’s WACC 
Notice of 7th November 2019. BoR (20)116 (WACC parameters Report 2020). 
19 BEREC Report on WACC parameter calculations according to the European Commission’s WACC Notice of the 7th 
November 2019. BoR (20)116 (WACC parameters Report 2020), Table 2, BEREC Risk Free Rate EU Member States. 
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kalkylräntan på 5,22 procent i stället för 6,27 procent. Om PTS använder en riskfri ränta på 0,85 
procent istället för 0,49 procent (allt annat lika för de övriga parametrar som redovisas i det 
följande) i WACC 2020 hamnar kalkylräntan på 4,86 procent i stället för 4,44 procent. 
Sammantaget visar det att förändringen av den riskfria räntan har en stor påverkan på 
förändringen av kalkylräntan. PTS estimerar att den lägre riskfria räntan står för ca 1,06 
procentenheter av den totala minskningen på 1,83 procentenheter mellan WACC 2020 och 
WACC 2018, vilket illustreras i figur 1. 

 



 

 

3 Skuldsättningsgrad 

3.1 Skuldsättningsgraden visar graden av finansiell riskexponering 
Företag utnyttjar kapital- och aktiemarknaden för att skaffa kapital. Priset på kapital (krediter) för 
företag varierar beroende på vilken riskbedömning långivarna gör, vilket påverkas av företagets 
skuldsättningsgrad och hur kreditvärderingsinstituten graderar företagets förmåga att löpande 
betala räntor och amorteringar. En bättre kreditvärdighet ger bättre förhandlingsposition i 
förhållande till kreditinstitutioner, vilket i allmänhet leder till lägre kreditkostnader. Genom att 
beräkna nettoskuldernas andel av bolagsvärde räknas skuldsättningsgraden (𝑔, enligt tidigare 
definition i formel 1) fram, vilken indikerar graden av systematisk risk.20 

PTS har tidigare beräknat räknat nettoskulden som räntebärande skulder (både kortsiktiga och 
långsiktiga) minus kassa, men gör i WACC 2020 en förändring. I linje med kommissionens 
WACC-vägledning inkluderas endast långfristiga skulder och värdet av finansiell leasing, och 
utesluter kortfristiga skulder och kassan eftersom de enligt WACC-vägledningen i allmänhet tar 
ut varandra.  

Skuldsättningsgraden för bolagen i jämförelsegruppen sträcker sig från 14 procent (Elisa) till 64 
procent (Telecom Italia), och har ett aritmetiskt medelvärde på 37 procent. Telia Company ligger 
strax under genomsnittet med en skuldsättningsgrad på 34,1 procent, räknat som ett genomsnitt 
under fem år.   

Figur 4 Genomsnittlig skuldsättningsgrad 

 
Källa: BEREC WACC report 2020 

3.2 Skuldsättningsgrad 34,1 procent 
PTS fastställer skuldsättningsgraden till 34,1 procent i beräkningen av WACC 2020, vilket 
innebär en sänkning från 38 procent i WACC 2018. Den främsta förklaringen är att PTS tidigare 
använt genomsnittet för jämförelsegruppen, medan nu används Telia Companys värde.  

                                                 
20 Den systematiska risken kan inte diversifieras bort utan är en del av marknadsrisken eller ekonomin som helhet. Den 
osystematiska risken är specifik för projekt eller affärsverksamhet som valutor, efterfrågan, eller teknologisk risk vilka kan 
reduceras genom olika åtgärder. 
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Om PTS hade använt genomsnittsvärdet för jämförelsegruppen hade skuldsättningsgraden varit 
37 procent. Hur påverkar skuldsättningsgraden kalkylräntan? Om PTS endast sänker 
skuldsättningsgraden till 34,1 procent och behåller allt annat lika i WACC 2018 ökar kalkylräntan 
till 6,46 procent jämfört med 6,27 procent. Och om skuldsättningsgraden sätts till 37 procent i 
stället för 34,1 procent och allt annat lika hamnar WACC 2020 på 4,33 procent i ställer för 4,44 
procent. PTS estimerar att den ca fyra procentenheter lägre skuldsättningsgraden i WACC 2020 
jämfört med WACC 2018 inneburit en ca 0,19 procentenheter högre kalkylränta, allt annat lika, 
vilket illustreras i figur 1.  

 



 

 

4 Kreditriskpremie 

4.1 Kreditriskpremien är priset på företagsrisken 
Kreditriskpremien är skillnaden mellan en riskfri ränta (här räntan på tioåriga statsobligationer), 
och avkastningen på företagsobligationer. För att göra jämförelsen relevant krävs att stats- och 
företagsobligationerna har en liknande löptid.21 Premien kallas ibland för ”kreditspread” eller 
räntedifferens och visar avkastningen, utöver den riskfria räntan, som det har gett att investera i 
företagsobligationer under en viss tid. Storleken på premien är beroende av vilken bedömning 
investerare gör av företagets finansiella styrka och vilken kreditvärdering bolaget har – en lägre 
kreditvärdering innebär att (den förväntade) premien måste vara högre för att kompensera 
investerare för risken de tar. Detta innebär att avkastningskravet ökar för investeringar i mer 
riskfyllda företagsobligationer jämfört med mindre riskfyllda.  

4.2 Kreditriskpremien på företagsobligationer  
Företagsobligationer ges ut med olika löptid och med olika räntor, vilken kallas kupong och 
betalas ut en eller flera gånger per år. För att återspegla kreditkostnaden för långsiktiga 
investeringar motsvarande sådana som anses föreligga i det fasta nätet, använder PTS, i linje med 
BERECs WACC-rapport 2020, data för företagsobligationer med en återstående löptid på ca tio 
år som förfaller inom perioden april 2026-mars 2034.22 Det är en förändring jämfört med WACC 
2018 då PTS inkluderade företagsobligationer som hade en återstående löptid på minst fem år, 
men inte satt någon bortre gräns för förfallodatum. 

Beräkningen av kreditriskpremien i BERECs WACC-rapport 2020 är baserad på en jämförelse av 
avkastningen mellan företagsobligationer och nationella statsobligationer med en liknande löptid. 
Beräkningen baseras på nuvärdet, Mid Yield to Maturity (YLD_YTM_MID i Bloomberg), för 
den avkastning som obligationerna kommer att ge ifall de behålls tills de förfaller, och att 
kupongräntor återinvesteras. Baserat på en datapunkt per vecka beräknas skillnaden mellan Mid 
Yield to Maturity för varje företagsobligation och motsvarande statsobligation. Detta värde ligger 
till grund för en beräkning av ett aritmetiskt genomsnitt för hela perioden.  

4.2.1 Kreditriskpremie för jämförelsebolagen 

Till skillnad från WACC 2018 då PTS använde ett genomsnitt för jämförelsegruppen använder 
PTS i WACC 2020 värdet för Telia Company. Eftersom varken Telia Company eller Tele2 
utfärdar företagsobligationer i svenska kronor utan i främst EUR används tyska statsobligationer 
med liknande löptid som källa för den riskfria räntan i beräkningen av kreditriskpremien. 

Utfallet av beräkningarna ger ett medelvärde för jämförelsegruppen på 1,30 procentenheter, med 
en spridning från 0,40 procentenheter (NOS) till 3,02 procentenheter (Telenet). Om både staten 
och teleoperatören i ett visst land har låg kreditvärdighet behöver avkastningen på respektive 
obligation vara hög, men räntedifferensen dem emellan kan vara liten.  

Den genomsnittliga kreditriskpremien för Telia Company är 1,50 procentenheter. I linje med 
EU-kommissionens vägledning adderas inget sådant påslag på 0,10-0,15 procentenheter som PTS 
tillämpade i WACC 2018 för att täcka transaktionskostnader.  

                                                 
21 Det innebär att den tid som återstår innan företagsobligationen löper ut jämförs med en statsobligation med liknande löptid. 
22 BEREC Report on WACC parameter calculations according to the European Commission’s WACC Notice of 7th November 
2019, BoR (20) 116, sid 23. 



 

 

Figur 5 Genomsnittlig kreditriskpremie för jämförelsebolagen  

 
Källa: Bloomberg 

4.3 Kreditriskpremie 1,50 procentenheter 
PTS fastställer kreditriskpremien till 1,50 procentenheter, vilket innebär en sänkning från det 
fastställda värdet på 1,90 procentenheter i WACC 2018. 

Vad innebär sänkningen av kreditriskpremien för kalkylräntan? Om vi sänker kreditriskpremien 
från 1,90 till 1,50 procentenheter i WACC 2018 minskar kalkylräntan från 6,27 procent till 6,12 
procent. Om vi tillämpar samma metod som i WACC 2018 blir kreditriskpremien 2,14 
procentenheter i stället för 1,50 procentenheter, allt annat lika, vilket skulle ha resulterat i en 
kalkylränta på 4,66 procent istället för 4,44 procent.  

Med en kreditriskpremie på 1,30 procentenheter som är genomsnittet för jämförelsegruppen, och 
allt annat lika skulle kalkylräntan bli 4,37 procent i stället för 4,44 procent. Sammantaget innebär 
det att förändringar av kreditriskpremien har en begränsad effekt på kalkylräntan, vilket illustreras 
av att förändringen av kreditriskpremien estimeras bidra med 0,15 procentenheter av sänkningen 
av kalkylräntan i WACC 2020 jämfört med WACC 2018, vilket illustreras i figur 1. 
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5 Skatt 

5.1 Bolagsskatt är 21,4 procent 
För WACC 2018 var skattesatsen 22,00 %. Bolagsskatten är 21,40 procent år 2020, vilken är den 
nivå som används i beräkningen för kalkylräntan. Från den 1 januari 2021 har det aviserats att 
bolagsskatten sänks till 20,60 procent.23 

En sänkning av bolagsskatten till 21,40 från 20,60 procent leder till att kalkylräntan blir 4,40 
procent i stället för 4,44 procent allt annat lika. Sänkningen från 22,00 procent till 21,40 procent 
estimeras ha bidragit med en 0,04 procentenheters lägre kalkylränta för WACC 2020 jämfört med 
WACC 2018, vilket illustreras i figur 1.  

                                                 
23 http://www.skatteverket.se 



 

 

6 Aktiemarknadsriskpremie  

6.1 Olika synsätt på aktiemarknadsriskpremien 

Aktiemarknadsriskpremien (𝐸𝑅𝑃) är ett mått på den extra avkastning som investerare kräver för 
att kompensera för risken att investera i aktier jämfört med riskfria tillgångar. 
Aktiemarknadsriskpremien är således ett mått på den bedömning investerare gör om risknivån på 
marknaden.24  

En bärande idé inom finansteorin är att risk har stor betydelse och logiken ger att investeringar 
med högre risk ska ha en högre förväntad avkastning än säkra investeringar för att anses utgöra 
intressanta investeringar. En förväntad avkastning på en investering är summan av den riskfria 
räntan samt riskpremien som behövs för att ersätta den tagna risken. Det råder dock olika 
uppfattningar inom såväl teorin som den praktiska tillämpningen om hur investeringars risk ska 
mätas, liksom hur den ska omvandlas till en förväntad avkastning.25  

Damodaran gör en indelning i tre metoder för att fastställa aktiemarknadsriskpremien:26  
1. Implicit prissättning: baseras på marknadspriser på handlade tillgångar.  
2. Historisk utveckling: historisk avkastning på aktier utöver riskfri ränta. 
3. Intervjuundersökning: investerare eller företagsledares förväntningar på framtida 

avkastning på aktier.  
 

PTS använder i WACC 2018 en kombination av dessa tre metoder och nio datakällor för att 
räkna ut aktiemarknadsriskpremien som ett viktat aritmetiskt genomsnitt av dessa.  

I linje med WACC-vägledningen och BERECs WACC-rapport 2020 gör PTS en förändring av 
beräkningen av aktiemarknadsriskpremien. I stället för att använda en kombination med de tre 
metoderna använder PTS i WACC 2020 det värde som redovisas i BERECs WACC-rapport 
2020. Värdet kommer från en beräkning av historisk avkastning på aktier utöver riskfri ränta (dvs. 
metod 2 ovan).  

BERECs beräkning är baserad på data från Morningstar som bygger på långa tidserier för 
perioden 1900-2019 som sammanställts av Dimson, Marsch & Staunton (London Business 
School). DMS-databasen omfattar 13 EU-länder (inklusive Storbritannien) och har legat till grund 
för BERECs beräkningar i kombination med data från Bloomberg för övriga 15 EU länder. 
Baserat på det omfattande datamaterialet har BEREC gjort en viktning baserat på börsvärden 
och BNP vilket resulterat i ett aritmetiskt medelvärde för aktiemarknadsriskpremien på 5,31 
procentenheter för hela EU. Beräkningar redovisas i BERECs WACC-rapport 2020.27 

6.2 Aktiemarknadsriskpremien 5,31 procentenheter  
PTS fastställer aktiemarknadsriskpremien till 5,31 procentenheter, vilket innebär en sänkning från 
5,54 procentenheter i WACC 2018.   

                                                 
24 William N. Goetzmann and Roger G. Ibbotson, History and the Equity Risk Premium, Yale School of Management 
25 Aswath Damodaran, Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation, and Implication and implications – A post-crisis 
Update, October 2009, Stern School of Business, Oluwatobi Oyefeso, Would There Ever Be Consensus Value and Source of the 
Equity Premium? A Review of the Extant Literature, International Journal of Theoretical and Applied Finance Vol. 9, No. 2 
(2006) 199–215, World Scientific Publishing Company. 
26 Aswath Damodaran, Equity Risk Premiums, Determinants, Estimation, and Implication and implications – A post-crisis 
Update, October 2009, Stern School of Business. 
27 BEREC Report on WACC parameter calculations according to the European Commission’s WACC Notice of 7th November 
2019, BoR (20) 116, kapitel 6. 



 

 

Hur stort genomslag har förändringen av aktiemarknadsriskpremien på kalkylräntan? Om 
aktiemarknadsriskpremien sätts till 5,31 procentenheter i stället för 5,54 procentenheter skulle 
WACC 2018 minska från 6,27 procent till 6,11 procent. Och ifall aktiemarknadsriskpremien sätts 
till 5,91 procentenheter, som en oförändrad metod skulle ge, blir kalkylräntan 4,82 procent i 
stället för 4,44 procent allt annat lika i WACC 2020. Det visar att förändringar i 
aktiemarknadsriskpremien får ett visst genomslag på kalkylräntan. Förändringen av 
aktiemarknadsriskpremien mellan WACC 2018 och WACC 2020 estimeras ha bidragit med att 
kalkylräntan blev 0,16 procentenheter lägre, vilket illustreras i figur 1.  



 

 

7 Beta indikerar den relativa volatiliteten på en 
aktie 

7.1 Estimering av aktiebeta  
Den inom finansmarknadsteorin använda CAPM-modellen28 estimerar hur avkastningen på en 
specifik aktie (aktiekursavkastningen) samvarierar med avkastningen på en portfölj av aktier eller 
ett marknadsindex. Samvariationen mäts som tillgångarnas avkastningskovarians i relation till 
portföljens volatilitet (mätt som dennas varians), under en viss tidsperiod.29 Resultatet från CAPM 
kan därmed också användas för att bedöma (vissa typer av den relativa) risken, mätt som 
volatilitet, i förhållande till att göra motsvarande investering i en bredare marknadsportfölj eller 
en bred indexfond.  

Samvariationen mäts genom att en aktiebeta-parameter (𝛽 ) beräknas med hjälp av en linjär 
regression, vilken genom minstakvadratmetoden finner den räta linje som minimerar summan av 
den kvadrerade skillnaden mellan linjen och respektive observation av en beroende variabel (𝑦; 
här aktiekursavkastningen, dvs. förändringen av aktiekursen mellan två tidpunkter, för ett företag) 
och en eller flera oberoende variabler (𝑥; här förändringen i skillnaden mellan 
marknadsportföljavkastningen och den riskfria räntan mellan samma tidpunkter).  

PTS beräknar beta genom en funktion i Excel som benämns ”LUTNING” vilken returnerar 
lutningen av en linjär regressionslinje genom datapunkter i serierna kända_y och kända_x.  

Formel 3 Ekvationen för regressionslinjens lutning 

𝛽 =
𝑐𝑜𝑣(𝑦, 𝑥)

𝜎
=

1
𝑛

∑(𝑦 −  𝑦 )(𝑥 −  �̅� )

1
𝑛

∑(𝑥 −  �̅� )
=

∑(𝑦 − 𝑦 )(𝑥 −  �̅� )

∑(𝑥 − �̅�)
 

Där �̅� och 𝑦 är urvalsmedelvärdena för respektive serie. 

Ett positivt aktiebeta visar att den individuella aktiens kurs tenderar att röra sig åt samma håll 
som jämförelseportföljens kurs, och ett negativt aktiebeta visar att aktien och 
jämförelseportföljen tenderar att röra sig åt olika håll. Om skillnaden i aktiens avkastning från en 
tidpunkt till en annan genomgående är lika stor som skillnaden mellan jämförelseportföljens 
skillnad mot den riskfria räntan, dvs. om ∑(𝑦 −  𝑦 ) = ∑(𝑥 −  𝑥 ), blir |𝛽 | = 1, vilket kan 
tolkas som att ”risken” (volatiliteten) för en specifik aktie är lika med marknadsrisken. På 
motsvarande sätt kan ett aktiebeta som är större än ett tolkas som att aktiens kurs rör sig mer än 
jämförelseportföljen, och därmed kan antas bära större risk (och större chans till högre 
avkastning). Aktier med ett aktiebeta som är mindre än ett visar på motsvarande sätt att aktiens 
kurs rör sig åt samma håll som marknadsportföljens värdering, men uppvisar mindre rörelser 
(risk) än densamma.  

 

                                                 
28 Capital Asset Pricing Model. 
29 Teorin bakom CAPM understryker att beta bör beräknas på aktiekursutvecklingen över (åtminstone) en hel konjunkturcykel för 
att undvika tillfälliga marknadssvängningar. 



 

 

7.2 Metodförändringar 
PTS gör några förändringar av beräkningen av aktiebeta jämfört med WACC 2018 för att följa 
WACC-vägledningen och kunna använda de värden som redovisas i BERECs WACC-rapport 
2020.30  

Förändrat index: PTS beräknar aktiebeta med STOXX Europe Total Market Index (TMI) som 
marknadsportfölj, vilket är en förändring jämfört med WACC 2018 då STOXX Europe 600 
Index användes. Det är dock bara en marginell skillnad eftersom STOXX Europe 600 Index är 
baserad på STOXX Europe Total Market Index (TMI).  

Samma tidsperiod: Aktiebeta beräknas, precis som för WACC 2018 med en datapunkt per 
vecka under fem år. Beräkningsperiod är 1 april 2015 – 31 mars 2020. 

Ingen justering: PTS gjorde i WACC 2018 en justering av de beräknade betavärdena enligt 
Blumes metod, vilken innebär att beta justeras för att bättre återspegla den framtida risken 
eftersom värdet på beta över tid rör sig mot 1 som medelvärde.31 I linje med WACC-
vägledningen gör BEREC inte någon justering, vilket därför inte heller PTS tillämpar i 
beräkningarna av beta för WACC 2020.  

Skuldbeta: I beräkningen av WACC 2020 ingår ett skuldbeta på 0,1 i linje med WACC-
vägledningen, vilket PTS inte använde sig av i WACC 2018 (se nedan för en förklaring).  

SMP-operatören: I WACC 2018 beräknade PTS ett betavärde per bolag i jämförelsegruppen, 
vilket låg till grund för att beräkna ett aritmetiskt medelvärde för beta gällande hela 
jämförelsegruppen. I linje med WACC-vägledningen använder PTS värdet för SMP-operatörens 
tillgångsbeta i beräkningen av aktiebeta.   

7.2.1 Beta rensat för skulder (tillgångsbeta) 

Baserat på aktiekursutvecklingen för företagen i jämförelsegruppen i relation till STOXX Europe 
TMI Index under perioden 1 april 2015- 31 mars 2020 ger beräkningen ett genomsnittligt 
aktiebeta på 0,79 för jämförelsegruppen. Redovisat per bolag sträcker sig aktiebeta från 0,59 
(Elisa) till 1,12 (Telecom Italia), och Telia Company har ett aktiebeta på 0,75. 

Genom att beräkna tillgångsbeta möjliggörs en jämförelse av affärsrisken mellan bolagen där 
skuldsättningen är eliminerad och därmed också den finansiella risken. 

Beräkningen av tillgångsbeta görs enligt nedanstående formel. I beräkningen ingår skuldbeta. 
Kommissionen framhåller att det finns avsevärda svårigheter att beräkna skuldbeta, men att 
parametern brukar ligga mellan 0-0,2, och föreslår därför att värdet på skuldbeta sätts till 0,1.32 

Formel 4: Beräkning av tillgångsbeta 
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30 BEREC Report on WACC parameter calculations according to the European Commission’s WACC Notice of 7th November 
2019, BoR (20) 116, sid 33. 
31 Blume, M.E. On the Assessment of risk, Journal of Financial, 26, 1971.  Formel: Justerat Beta = (0,67)*beta + (0.33)*1.0.  
32 Kommissionens meddelande, skäl 49. 
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Källa: Baserat på formel redovisad i Kommissionsmeddelande (2019/C 375/01) 

 

där 𝛽  är aktiebeta ( , eng.: equity), 𝛽  är skuldbeta ( , eng.: debt), och 𝛽  är tillgångsbeta ( , 
eng.: asset). Precis som tidigare definierats är 𝐸 bolagets egna kapital (mätt som börsvärde), D 
bolagets nettoskuld (bokfört värde) och 𝑔 är bolagets skuldsättningsgrad. 

Baserat på den genomsnittliga skuldsättningsgraden för företagen i jämförelsegruppen under 
perioden 1 april 2015 till 31 mars 2020 går det att räkna ut tillgångsbeta. Genomsnittligt 
tillgångsbeta för jämförelsegruppen är 0,53. Per bolag sträcker sig tillgångsbeta från 0,38 (Telenet) 
till 0,69 (Tele2). Telia Company ligger i linje med genomsnittet på 0,53. I tillgångsbeta ingår ett 
skuldbeta (𝛽 ) på 0,1 i linje med WACC-vägledningen. Nedanstående tabell redovisar aktiebeta 
och tillgångsbeta för jämförelsebolagen. 

Tabell 4 Beta och tillgångsbeta för jämförelsebolagen 
Bolag Aktiebeta Tillgångsbeta 

Elisa 0,59 0,52 

Telenet 0,63 0,38 

BT Group 0,65 0,47 

Telekom Austria 0,69 0,45 

KPN 0,72 0,48 

Proximus  0,74 0,62 

Telia Company 0,75 0,53 

NOS  0,77 0,60 

Vodafone 0,80 0,49 

Tele2 0,80 0,69 

Orange 0,85 0,52 

Deutsche Telekom 0,91 0,57 

Telefonica 1,07 0,58 

Telecom Italia 1,12 0,47 

Genomsnitt 0,79 0,53 
Källa: BEREC WACC-rapport 2020 

Telia Company ligger på samma nivå som genomsnittet, vilket kan tolkas som att affärsrisken i 
Telia Company är på samma nivå som genomsnittet av bolagen jämförelsegruppen.  



 

 

Figur 6 Tillgångsbeta för jämförelsebolagen 

 
Källa: BERECs WACC-rapport 2020 

 

7.2.2 Återskuldsättning av beta 

För att beräkna WACC behöver bolagens tillgångsbeta omvandlas till aktiebeta igen, vilket 
innebär att skuldsättningens inverkan på bolagets 𝛽  återförs enligt nedanstående formel.   

Formel 5 Skuldsättning av beta 

𝛽 =  
(𝐷 + 𝐸)𝛽 − 𝐷 ∙ 𝛽
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Källa: Justerad förenkling baserad på Kommissionsmeddelande (2019/C 375/01) 

I beräkningen av aktiebeta (𝛽 ) utgår PTS från att värdet på 𝛽 = 0,53, 𝑔 = 34,10% och 𝛽 =
0,10 enligt ovan. Sammantaget ger det 𝛽 = 0,7525. 

7.3 Aktiebeta 0,75 
PTS fastställer aktiebeta för SMP-operatören till 0,75 jämfört med 0,89 i WACC 2018.  

Vad innebär förändringar i aktiebeta på kalkylräntan? Om vi använder ett aktiebeta på 0,75 i 
WACC 2018 i stället för 0,89 och allt annat lika blir kalkylräntan 5,55 procent i stället för 6,27 
procent. Om vi tillämpar ett aktiebeta på 0,89 i WACC 2020 i stället för 0,75 och allt annat lika 
blir kalkylräntan 5,05 procent istället för 4,44 procent. Det visar att förändringar i beta får en 
förhållandevis stor effekt på kalkylräntan. Det estimeras att det lägre aktiebeta i WACC 2020 
jämfört med WACC 2018 bidragit med en ca 0,61 procentenheter lägre kalkylränta, allt annat lika, 
vilket illustreras i figur 1.  
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8 Ny kalkylränta på 4,44 procent 

Den kalkylränta som PTS fastställer är en parameter i kalkylmodellen för det fasta nätet som 
anger nivån på avkastningen. Genomgången av parametrarna som används för beräkningen av 
kalkylräntan och de värden som PTS fastställt innebär vissa förändringar i förhållande till WACC 
2018. Rapporten har behandlat följande parametrar och fastslagit nivåerna: 

 Riskfri ränta: baseras på räntan på 10-åriga svenska statsobligationer och beräknas som ett 
genomsnitt under fem år. Beräkningen ger en riskfri ränta på 0,49 procent (WACC 2018: 
1,39 procent, räknat som ett medelvärde under sju år). 

 Skuldsättningsgrad: Genomsnittet för Telia Company under fem år är 34,1 procent 
(WACC 2018: 38 procent, vilket var medelvärdet för jämförelsegruppen).  

 Kreditriskpremie: Genomsnittlig kreditriskpremie för Telia Company är 1,50 
procentenheter baserat på företagsobligationer som har en återstående löptid på ca tio år 
och räknat som ett genomsnitt upp till fem år (WACC 2018: 1,90 procent, vilket var ett 
genomsnitt för jämförelsegruppen, och en annan beräkningsmetod).  

 Skatt: Företagsskatten är 21,4 procent (WACC 2018: 22 procent).  
 Aktiemarknadsriskpremie: Baserat på BERECs beräkningar är medelvärdet för EU 5,31 

procentenheter (WACC 2018: 5,54 procentenheter, beräknat som ett viktat medelvärde 
nio datakällor baserat på tre olika metoder).  

 Aktiebeta: Aktiebeta för SMP-operatören fastställs till 0,75 (WACC 2018: 0,89, vilket var 
ett medelvärde för jämförelsegruppen), baserat på en tillgångsbeta på 0,53 (WACC 2018: 
0,55, vilket var genomsnittet för jämförelsegruppen) och en skuldsättningsgrad på 34,1 
procent (WACC 2018: 38 procent, vilket var baserat på ett medelvärde för 
jämförelsegruppen). I beräkningen ingår ett skuldbeta på 0,1, vilket inte ingår i WACC 
2018. Beräkningen är baserad på ett genomsnitt av en observation per vecka under fem år 
för Telia Companys aktier i förhållande till utvecklingen av STOXX Europe Total Market 
Index (TMI). 

 
Baserat på parametrarna som ingår i beräkningen av WACC 2020 fastställs kalkylräntan till 4,44 
procent, vilket innebär en sänkning från 6,3 procent i WACC 2018. 

Tabell 5 Översikt av den nya  kalkylräntas parametrar 
  WACC 2020 WACC 2018 

Riskfri ränta 0,49% 1,39% 

Kreditriskpremie 1,50% 1,90% 

Kostnad för skuld 1,99% 3,29% 
      
Riskfri ränta 0,49% 1,39% 
Aktiemarknadsriskpremie 5,31% 5,54% 

Beta 0,75                 0,89 
Kostnad för eget kapital 4,49% 6,32% 
Skuldsättningsgrad 34,1% 38% 
Skatt 21,4% 22,0% 
WACC efter skatt 3,49% 4,89% 
WACC före skatt  4,44% 6,27% 



 

 

Bilaga: Känslighetsanalys 

Tabell 6 Värden för WACC-parametrarna 2018 
Parameter Värde Decimalform 
Skuldsättningsgrad: 𝑔 38,0% 0,380 
Skatt: 𝑡 22,00% 0,220 
Aktiemarknadsriskpremie 𝐸𝑅𝑃 5,54% 0,055 
Riskfri ränta 𝑅𝑓 1,39% 0,014 
Kreditriskpremie:𝐷𝑅𝑃 190 räntepunkter 0,019 
Aktiebeta: 𝛽  0,890 0,890 

 

Nedanstående känslighetsanalys baseras på metoden komparativ statik. Denna metod går ut på 
att beräkna direkta marginaleffekter på kalkylräntan för respektive variabel under antagandet att 
samtliga andra variablers värden hålls konstanta. Detta görs för att ge en approximativ 
beskrivning av hur förändringar i respektive enskild parameter påverkar kalkylräntan. Ett 
alternativt tillvägagångssätt hade varit att totaldifferentiera uttrycket för kalkylräntan. Detta hade 
beskrivit den totala förändringen mer korrekt, men hade gett ett betydligt mer komplext uttryck, 
som också tagit hänsyn till andraderivator, men som inte hade varit lika enkelt att tolka. För att få 
en approximation till hur mycket respektive parameters förändring har bidragit till den 
förändrade kalkylräntenivån multipliceras respektive marginaleffekt med den faktiska 
förändringen av respektive variabel mellan 2018 och 2020.  

Om de beräknade uttrycken är linjära och eventuella förändringar i övriga variabler är små kan 
den komparativa statistiken ge en god approximation av respektive parameters direkta 
marginaleffekt och summan av marginaleffekterna bör i stort motsvara den totala förändringen. 
Skillnader mellan den faktiska förändringen och den estimerade förändringen kan t.ex. bero på att 
korsderivatorna inte är tillräckligt nära noll (dvs. att inte samtliga andra variabler är tillräckligt 
konstanta mellan två analysperioder), och/eller att beräkningar skett med avrundade värden.  

Då det genomgående i rapporten redogörs för kalkylräntan före skatt har samtliga 
marginaleffekter beräknats utifrån uttrycket för kalkylräntan före skatt. Om marginaleffekterna 
för kalkylräntan efter skatt önskas kan samtliga marginaleffektsuttryck nedan, utom 
marginaleffekten för påverkan av skatten, multipliceras med (1 − 𝑡). Den direkta 
marginaleffekten av skattesatsförändringar redogörs för separat under den rubriken. Resultaten 
återges med tre (fyra) värdesiffor. 

1.1 WACC 

Kalkylräntan före skatt (𝐹𝑆) beräknas med följande utryck 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑔 ∙ 𝑅 +
(1 − 𝑔)

(1 − 𝑡)
𝑅 = 𝑔 𝑅 + 𝐷𝑅𝑃 +
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(1 − 𝑡)
𝑅 + 𝛽 ∙ 𝐸𝑅𝑃  

Där enligt tidigare 𝑔 motsvarar skuldsättningsgraden, 𝑅  är den riskfria räntan, 𝐷𝑅𝑃 är 
kreditriskpremien, 𝛽  är aktiebeta, 𝐸𝑅𝑃 är aktiemarknadsriskpremien och 𝑡 är skattesatsen. 

1.2 Riskfri ränta (𝑹𝒇) 

Förändringen (derivatan) av kalkylräntan med avseende på den riskfria räntan kan uttryckas som 
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För 2018 anges ingångsvärdena 𝑔 ≈ 0,3 och 𝑡 ≈ 0,2. Detta ger 𝑔 ∙ 𝑡 ≈ 0,06 och därmed att 
𝜕𝑊𝐴𝐶𝐶 𝜕𝑅 ≈ 1,2⁄ . En enhets förändring av den riskfria räntan (före skatt) leder således med 
de övriga parametrarna konstanta till en förväntad förändring av kalkylräntan med just över en 
enhet vid dessa ingångsvärden., vilket givet kalkylräntas syfte är ett intuitivt resultat. 

1.3 Skuldsättningsgrad (𝒈) 

Förändringen av kalkylräntan med avseende på skuldsättningsgraden kan uttryckas som 

𝜕𝑊𝐴𝐶𝐶

𝜕𝑔
= 𝑅 + 𝐷𝑅𝑃 −

𝑅 − 𝛽 ∙ 𝐸𝑅𝑃

(1 − 𝑡)
 

Det är inte lika enkelt att bestämma vilket tecken detta uttryck har utan ingångsvärden på övriga 
parametrar som i uträkningen ovan. De i rapporten angivna ingångsvärdena ger 
𝜕𝑊𝐴𝐶𝐶 𝜕𝑔 ≈ −0,05⁄ , dvs. en enhets ökning av skuldsättningsgraden kommer att minska 
kalkylräntan med ca fem hundradelar, allt annat lika.  

1.4 Aktiemarknadsriskpremie (𝑬𝑹𝑷) 

Förändringen av WACC med avseende på aktiemarknadsriskpremien är 

𝜕𝑊𝐴𝐶𝐶

𝜕𝐸𝑅𝑃
=

(1 − 𝑔)𝛽

(1 − 𝑡)
 

Då 0 ≤ 𝑔 ≤ 1 (per definition) innebär det också att 0 ≤ (1 − 𝑔) ≤ 1. Det innebär i sin tur att 
kalkylräntan för ett fullt skuldsatt företag inte påverkas alls av det estimerade 𝛽 , medan effekten 
av en förändrad kreditriskpremie motsvaras helt av 𝛽  för ett företag som inte är skuldsatt. 
Ingångsvärdena ger att 𝜕𝑊𝐴𝐶𝐶 𝜕𝐸𝑅𝑃 ≈ 2 3⁄⁄ . Det innebär att om 𝐸𝑅𝑃 ökar med en enhet 
vid dessa ingångsvärden kan kalkylräntan förväntas öka med ca två tredjedelars enhet.  

1.5 Skatt (𝒕) 

Marginaleffekten av en förändring av skattesatsen på kalkylräntan blir  

𝜕𝑊𝐴𝐶𝐶

𝜕𝑡
=

(1 − 𝑔)

(1 − 𝑡)
𝑅 + 𝛽 ∙ 𝐸𝑅𝑃  

Marginaleffektens storlek vid de angivna ingångsvärdena blir 𝜕𝑊𝐴𝐶𝐶 𝜕𝑡 ≈ 0,06⁄ . Allt annat 
lika innebär det att en ökad skattesats bidrar till en marginellt högre kalkylränta. Den totala 
effekten av skattesatsförändringar på kalkylräntan (före skatt) kan ofta antas vara negligerbar givet 
att företagsskatten ofta ändras högst marginellt.33 

1.6 Kreditriskpremie (𝑫𝑹𝑷) 

Förändringen av kalkylräntan med avseende på kreditriskpremien är 

                                                 
33 En beräkning av marginaleffekten från uttrycket för kalkylräntan efter skatt skulle bli 𝜕𝑊𝐴𝐶𝐶 𝜕𝑡 = −𝑔 𝑅 + 𝐷𝑅𝑃⁄ , tar 
inte hänsyn till att transformationen mellan före och efter skatt också innehåller skattesatsen och är således inte korrekt. 



 

 

𝜕𝑊𝐴𝐶𝐶

𝜕𝐷𝑅𝑃
= 𝑔 

Detta resultat är per definition alltid 0 ≤ 𝑔 ≤ 1, och tolkningen är intuitiv; en förändring i 
kreditriskpremien förändrar kalkylräntan med skuldsättningsgraden. De i rapporten angivna 
ingångsvärdet för 𝑔 ger att 𝜕𝑊𝐴𝐶𝐶 𝜕𝐷𝑅𝑃 = 0,341 ≈ 1 3⁄⁄ . En enhets ökning av 
kreditriskpremien innebär således en förväntad ökning av kalkylräntan med ca en tredjedels 
enhet, allt annat lika. 

1.7 Aktiebeta (𝜷𝑬) 

Förändringen av WACC med avseende på aktiebeta är 

𝜕𝑊𝐴𝐶𝐶

𝜕𝛽
=

(1 − 𝑔)

(1 − 𝑡)
𝐸𝑅𝑃 

Givet att 0 ≤ 𝑔 ≤ 1 per definition, och ett antagande om att 𝐸𝑅𝑃 > 0 (dvs. att 
aktiemarknadsriskpremien är större än noll) kan det förväntas att en förändring av 𝛽  alltid är 
icke-negativ, och positiv närhelst både 𝑔 ≠ 0 och antagandet om 𝐸𝑅𝑃 ovan är uppfyllt. Vidare 
gäller också att en högre skuldsättningsgrad medför en lägre effekt på kalkylräntan vid ett 
förändrat 𝛽  medan en högre 𝐸𝑅𝑃 medför en större effekt av 𝛽  på kalkylräntan, allt annat lika. 

De i rapporten angivna ingångsvärdena innebär att 𝜕𝑊𝐴𝐶𝐶 𝜕𝛽 ≈ 0,04⁄ . När 𝛽  ökar med en 
enhet vid dessa ingångsvärden kan således kalkylräntan också förväntas öka, om än högst 
marginellt, allt annat lika. 

1.8 Utvärdering av den komparativa statikens relevans 

En första observation är att kalkylräntan (före skatt) tillsynes är linjär i samtliga parametrar, 
förutom avseende skattesatsen. Detta innebär goda förutsättningar att de framräknade förväntade 
marginaleffekterna kan vara goda approximationer av faktiska förändringar i kalkylräntan även 
vid större parameterförändringar. Eventuella skillnader mellan förväntade förändringar och 
faktiska förändringar kan t.ex. vara resultatet av att delberäkningar gjorts med redan avrundade 
värden och/eller att förändringen i kalkylräntan sker för flera parametrar samtidigt och inte bara 
för en och en parameter åt gången.  

För att utvärdera ovanstående marginaleffekter beräknas nedan respektive variabels (kolumn 1) 
marginaleffekt (kolumn 2) och förändring från 2018 till 2020 (kolumn 3) samt ett estimat av den 
förväntade förändringen av kalkylräntan per variabel i kolumn 4 (respektive rad i kolumn 2 
multiplicerat med motsvarande element i kolumn 3). Därefter summeras kalkylräntan för 2018 
och samtliga marginaleffektsestimat vilket ger den förväntade (estimerade) kalkylräntan för 2020. 
Denna jämförs därefter med det faktiska framräknade värdet för kalkylräntan med år 2020s 
ingångsvärden.  

  



 

 

Tabell 7 Känslighetsanalys av WACC före skatt 

Variabel Approximativ direkt 
marginaleffekt 

Förändring från 2018 Estimerad deleffekt på 
WACC i procentenhet 

g -0,0481 -0,0390 0,14 
t 0,0644 -0,0060 -0,03 
ERP 0,7074 -0,0023 -0,15 
Rf 1,1749 -0,0090 -1,06 
DRP 0,3800 -0,0040 -0,14 
βE 0,0440 -0,1375 -0,61 
    
  

Aggregerat estimat i 
procentenhet 

-1,83 

  
Faktiskt WACC 2018 6,27% 

  
Estimerad förändring 
i procentenhet 

-1,83 

  
Estimerad WACC 
2020 

4,44% 

  
Faktiskt WACC 2020 4,44% 

 

Som framgår av tabellen ovan estimeras den förväntade summan av marginalförändringarna i 
respektive parameter (före skatt) att minska WACC med 1,83 procentenheter. Den faktiska 
förändringen blev 1,83 procentenheter, med ett fel på ca 0,14 procent om tillräckligt många 
värdesiffror används i delberäkningarna (något som inte kan uteslutas vara resultatet av att vissa 
parametrar beräknats med avrundade värden). 

Slutsatsen är att de framräknade marginaleffekterna utifrån den komparativa statiken förefaller ge 
en bra bild av hur kalkylräntan kan förväntas förändras baserat på ändringar i de ingående 
parametrarna. Att kalkylräntan är linjär i många av parametrarna talar vidare för att de estimerade 
marginaleffekterna kan förväntas vara relevanta även vid andra näraliggande ingångsvärden. 

Hur förändringarna av de olika parametrarna approximativt har påverkat utfallet av kalkylräntan 
visas av nedanstående figur. 

Figur 7 Förändring av WACC 

 



 

 

I ovanstående vattenfallsdiagram är det tydligt att förändringen av kalkylräntan mellan 2018 och 
2020 främst bestått av en kraftigt minskad riskfri ränta; 𝑅  (vilken också har en stark 
marginaleffekt) och ett minskat 𝛽 . Kreditriskpremien, 𝐷𝑅𝑃, har relativt sett minskat med mer 
än 𝛽 , men har en betydligt lägre marginaleffekt på kalkylräntan.  



Kalkylränta (WACC) för det fasta nätet - Utkast 

 

 

Ordlista 

Aktiemarknadsriskpremie (Equity Risk Premium): Avkastningen som en 
aktie, eller hela aktiemarknaden tillhandahåller över den riskfria räntan. 
Premien ersätter investerare för att ta en relativt sett högre risk för att investera 
i aktier jämfört med att investera i riskfria tillgångar.  

Beta: En koefficient som mäter graden av korrelationen mellan avkastning på 
aktier i ett specifikt bolag och avkastning på hela marknaden eller index. Detta 
innebär att ju högre beta ett företag har desto större är den systemiska risken. 
Ett beta på ett indikerar att risken är lika med marknadsrisken.   

Bolagsvärde (Enterprise value): Marknadsvärdet (antal aktier multiplicerat 
med aktiekurs) på ett bolag plus nettoskulder (räntebärande skulder minus 
kassan). 

CAPM (Capital Asset Pricing Model): En modell som används för att beräkna 
ett företags kostnad för kapital. Metoden ger förutsättningar att skapa optimala 
portföljer av riskfyllda tillgångar, den s.k. portföljteori. 

Kreditriskpremie (Debt Risk Premium): Skillnaden mellan en riskfri ränta och 
avkastning på företagsobligationer. För att göra jämförelsen rättvis krävs att 
stats- och företagsobligationen har samma löptid. Premien kallas ofta för 
”kreditspread”, eller räntedifferens. 

Riskfri ränta (Risk free rate): Den ränta som en investerare kan förväntas få 
från investeringar i finansiella instrument som inte har någon risk, som t ex 
statsobligationer. 

Skuldsättningsgrad (Gearing): Nettoskulder (räntebärande skulder minus 
kassan) delat med bolagsvärde (marknadsvärde plus nettoskuld).  

WACC (Weighted Average Cost of Capital), på svenska genomsnittlig vägd 
kapitalkostnad (kalkylränta): WACC består av två delar där den ena är 
kostnaden för skuld och den andra är kostnaden för kapital Dessutom 
tillkommer skuldsättningsgrad och skatt. 

  



Kalkylränta (WACC) för det fasta nätet - Utkast 
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