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Sammanfattning 
 
Syftet med vår uppsats är att få en uppfattning om vad som skiljer i värderingen mellan små 
och stora företag. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning och gjort telefonintervjuer 
med företagsmäklare och revisionsbyråernas corporate finance avdelningar, det vill säga 
värderare av små och stora företag. Med vår undersökning har vi kommit fram till att det 
används enklare modeller vid värdering av små företag och mer komplexa modeller vid 
värdering av stora företag, detta kan bero på att värderarnas och kundernas kunskap till små 
respektive stora företag varierar. Köpare av små företag är vanligtvis privatpersoner vars syfte 
är att köpa ett jobb, de har ofta begränsat kapital och måste därför ta ett banklån för att kunna 
finansiera företagsköpet. Köpare av stora företag är vanligtvis större företag som vill öka sin 
avkastning, de är inte beroende av banklån i samma utsträckning som köpare av små företag. 
Stora företag värderas vanligtvis till fler årsvinster än små, det beror på att stora företag antas 
ha evigt liv, medan små anses ha en begränsad livstid.   



Bilaga 1 Frågeformulär  
 
1. Vilken inriktning hade du på c- eller d-nivån på universitetet eller högskolan? 

• Redovisning 
• Finansiering 
• Verksamhetsstyrning 
• Marknadsföring 
• Ledarskap 
• Annan/andra, nämligen… 
• Har inte läst på c- eller d-nivå 

 
2. Hur länge har du arbetat med företagsvärdering? 

• ≤ 1 år 
• 2-5 år 
• 6-10 år 
• 11 ≤ år 

 
3. Hur stor andel av de företag du värderar har en omsättning som överstiger 50 miljoner? 

• ≤ 25% 
• 26-50% 
• 51-75% 
• 76-100% 

 
4. Hur ofta gör du en strategisk analys (analys av bransch, t.ex. Porters five, 
makromiljöanalys, t.ex. STEP-modellen) när du värderar ett företag? 
Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej 
 
5. Hur ofta justerar du balansräkningen när du värderar ett företag? 
Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej 
 
6. Hur ofta jämför du nyckeltal när du värderar ett företag? 
Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej 
 
7. Hur ofta använder du dig av kassaflödesmodeller (det diskonterade nuvärdet av företagets 
alla framtida betalningsströmmar) vid företagsvärdering? 
Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej 
 
8. Hur beräknar du kalkylräntan? 

• Jag svarade aldrig eller vet ej på den föregående frågan 
• Alltid samma, nämligen ……% 
• Avkastningen på alternativa placeringar (alternativkostnaden) 
• Beräkning av den genomsnittliga faktiska kapitalkostnaden (WACC) 
• Att utgå från riskfri ränta och addera makro- och företagsrisk 
• Annat, nämligen… 
• Vet ej 

9. Hur ofta använder du dig av paybackmetoden (hur lång tid det tar för investeringen att tjäna 
in sin egen kostnad) vid företagsförvärv? 
Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej 



10. Hur resonerar du då? 
 
11. Hur gör du när du beräknar avkastningen på ett företag? 
 
12. Hur gör du när du beräknar substansvärdet på ett företag? 
 
13. Hur ofta tar du hänsyn till residualvärdet (restvärdet) när du värderar ett företag? 
Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej 
 
14. När du värderar ett företag och gör historiska analyser, hur långt tillbaka i tiden går du då 
oftast? 
≤ 3 år 4-5 år 6-7 år 8 ≤ år Vet ej  
 
15. När du värderar ett företag och gör framtida beräkningar, hur långt tillbaka i tiden går du 
då oftast? 
≤ 3 år 4-5 år 6-7 år 8 ≤ år Vet ej 
 
16. Hur ofta tar du hänsyn till det intellektuella kapitalet (tillgångar som inte syns i 
balansräkningen, men som ändå ökar värdet på företaget) när du värderar ett företag? 
Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej 
 
17. Om ja, vilken typ av intellektuellt kapital tar du hänsyn till? 

• Humankapital (den mänskliga kompetensen) 
• Strukturkapital (affärssystem, databaser, rutiner och dokumentation, sådant 

som stannar kvar i företaget) 
• Kundkapital (kunskapen om kunderna, kontakten med marknaden i stort och 

kundrelationer) 
• Annat, nämligen… 
• Vet ej 

 
18. Hur resonerar du då? 
 
19. Hur ofta använder du dig av jämföranden värden (vad andra liknade företag har sålts för) 
vid företagsvärdering? 
Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej 
 
20. Hur går du tillväga när du hittar försäljningspriset för liknande företag? 
 
21. Använder du dig av några andra metoder vid företagsvärdering, i så vall vilken/vilka? 
 
22. Vilken metod anser du vara bäst för att värdera stora företag? 
 
23. Vilken metod anser du vara bäst för att värdera små företag?  
 
24. Något övrigt du vill berätta om företagsvärdering? 
 



Bilaga 2 Tabeller 
 
Tabell 4:1 Inriktning på c- eller d-nivån på universitetet eller högskolan 
 Små Stora 
Redovisning 4 1   
Finansiering - 2 
Verksamhetsstyrning - - 
Marknadsföring 1 - 
Ledarskap - - 
Annan/andra, nämligen  3 - 
Har inte läst på c- eller d-nivå 1 - 
Totalt  9 3  
 
Tabell 4:2 Antal år i branschen 

≤ 1 år 2-5 år 6-10 år 11 ≤ år Totalt  
Små 2 4 1 2 9 
Stora 0 1 2 0 3 
 
Tabell 4:3 Andelen företag av de som respondenterna värderar vars omsättning överstiger 50 
miljoner kronor 

≤ 25% 26-50% 51-75% 76-100% Totalt 
Små  6 3 0 0 9 
Stora 0 0 2 1 3 
 
Tabell 4:4 Hur ofta en strategisk analys görs av respondenterna 

Alltid Ofta Sällan Aldrig Totalt 
Små 2 3 1 3 9 
Stora 1 2 0 0 3  
 
Tabell 4:5 Hur ofta respondenterna justerar balansräkningen  

Alltid Ofta Sällan Aldrig Totalt 
Små 3 5 1 0 9 
Stora 0 2 0 1 3 
 
Tabell 4:6 Hur ofta respondenterna jämför nyckeltal  

Alltid Ofta Sällan Aldrig Totalt 
Små 4 4 1 0 9  
Stora 2 1 0 0 3 
 
Tabell 4:7 Hur ofta respondenterna använder sig av jämförande värden  

Alltid Ofta Sällan Aldrig Totalt 
Små 4 0 5 0 9  
Stora 3 0 0 0 3 
 



 
Tabell 4:8 Hur ofta kassaflödesmodeller används av respondenterna 

Alltid Ofta Sällan Aldrig Totalt 
Små 2 3 4 0 9 
Stora 3 0 0 0 3 
 
Tabell 4:9 Hur ofta paybackmetoden används av respondenterna 

Alltid Ofta Sällan Aldrig Totalt 
Små 4 2 2 1 9  
Stora 0 0 2 1 3 
 
Tabell 4:10 Hur ofta respondenterna tar hänsyn till residualvärdet  

Alltid Ofta Sällan Aldrig Totalt 
Små 2 1 3 3 9 
Stora 2 0 0 1 3 
 
Tabell 4:11 Hur långt tillbaka i tiden respondenterna går vid historiska analyser 
 ≤ 3 år 4-5 år 6-7 år 8 ≤ år Totalt 
Små 4 5 0 0 9  
Stora 0 3 0 0 3 
 
Tabell 4:12 Hur långt fram i tiden respondenterna går vid framtida beräkningar 

≤ 3 år 4-5 år 6-7 år 8 ≤ år Totalt 
Små 4 4 1 0 9 
Stora 0 2 1 0 3 
 
Tabell 4:13 Hur ofta respondenterna tar hänsyn till det intellektuella kapitalet  

Alltid Ofta Sällan Aldrig Totalt 
Små 3 4 2 0 9 
Stora 2 0 1 0 3 
 



Bilaga 3  Ordlista 
 
Avkastningsvärdemodellen  Utgår från värderingsobjektets redovisade vinster och diskonterar dessa 

till nuvärde med fastställt diskonteringskrav  
(Landenius & Treffner, 1998).   

 
Balanslikviditet   Summa omsättningstillgångarna/summa korta skulder  
  (Nilsson, et al., 2002) 
 
Branschanalys Värderaren eller företaget undersöker bland annat marknaden och 

kunderna för att förstå och identifiera var vinstpotentialen finns i 
framtiden (Nilsson et al., 2002). 

 
CAPM    Capital asset pricing model, används för att fastställa kalkylräntan för 

företag. CAPM = rf+β(rm-rf) (Hult, 1998) 
 
Deduktiv ansats  Innebär att vi startar med vissa antaganden, och därefter samlar vi in 

empiri för att se om våra antaganden håller eller om de måste förkastas 
(Jacobsen, 2002). 

 
Diskonteringstid Är den tiden som värderaren använder sig av vid beräkningar  
  (Kristensen, 1999). 
 
Due diligence   Den faktainsamling och granskning som föregår en speciell händelse 

(Brealey, Myers & Allen, 2006). 
. 
DuPont-modellen    Vinstmarginal/kapitalets omsättningshastighet (Hult, 1998) 
 
Ekonomiska faktorer    Hur stor köpkraften är (Nilsson et al., 2002).  
 
Finansiell analys    Historisk finansiell data används för att kunna bedöma framtiden för 

ett företag (Nilsson, et al., 2002). 
 
Genomsnittlig skuldränta    Räntekostnader/genomsnittliga totala skulder  
    (Nilsson et al., 2002). 
 
Genomsnittsmetod   Summan av beloppen/antalet perioder (Nilsson et al., 2002) 
 
Goodwill    Företagets icke-finansiella tillgångar eller skillnaden mellan verkligt 

och bokfört värde. Kallas även intellektuellt kapital (Fernández, 2007). 
 
Humankapital     Den mänskliga kompetens som bidrar till värdeskapande i 

verksamheten (Andersson & Hansson, 1999). 
 
Hävstångsformeln  Räntabilitet på eget kapital = räntabilitet på totalt kapital plus 

(räntabilitet på totalt kapital – genomsnittlig skuldränta) * 
skuldsättningsgrad (Nilsson et al., 2002) 

 
Intellektuellt kapital   Skillnaden mellan ett företags marknadsvärde och redovisade värde. 

Kallas även goodwill (Andersson & Hansson, 1999). 
 



Kalkylränta   Synonymt med diskonteringsränta, i uppsatsen använder vi ordet 
kalkylränta. Kassaflödet divideras med kalkylräntan för att komma 
fram till bolagets nuvärde (Hult, 1998). 

 
Kassaflödesmodellen  Prognostiserat kassaflöde divideras med en kalkylränta (Hult, 1998). 
 
Kassalikviditet  Summa omsättningstillgångarna – varulager/summa korta skulder 

(Nilsson, et al., 2002) 
 
Konkurrensanalys Analyserar konkurrenterna och deras strategi (Nilsson, et al., 2002). 
 
Kundkapital  Kunskapen om kunderna och kontakten med marknaden  
  (Sveiby, red., 1989).  
 
Likviditet   Speglar företagets kortsiktiga betalningsförmåga (Nilsson, et al., 2002).  
 
Longitudinellmetod   Innebär att ett företags nyckeltal studeras över tiden  
  (Nilsson, et al., 2002).  
 
Management buyout    Företagsledningen köper upp egna företaget  
  (Brealey et al., 2006). 
 
Nutdelmodellen   Räknar fram nuvärdet av framtida utdelningsbara medel (Hult, 1998). 
 
Paybackmetoden   Används för att beräkna hur lång tid det tar för investeringar att tjäna in 

sin egen kostnad (Karlsson, 1999).  
 
P/E    Pris på aktien/företagets vinst (Tolleryd & Frykman, 2000) 
 
P/EBIT   Pris på aktien/vinst före skatt och räntor (Tolleryd & Frykman, 2000) 
 
P/S   Pris på aktien/företagets försäljning (Tolleryd & Frykman, 2000) 
 
Politiska faktorer    Politiska beslut påverkar förutsättningarna för företaget  
   (Nilsson, et al., 2002). 
 
Redovisningsanalys  Uppskattar hur väl ett företags redovisning beskriver dess 

underliggande verksamhet (Nilsson, et al., 2002).  
 
Relativvärderingar   Jämför ett företag med ett annat, liknande företag, använder till 

exempel med företagens P/E-tal (Tolleryd & Frykman, 2000).  
 
Residualvärde  Även kallat slutvärde eller övervinst, det som återstår efter 

prognosperiodens slut (Hult, 1998). 
 
Riskaversion  Att en person är riskavert innebär att den personen inte tycker om risk 

(Varian, 2002).  
 
Räntabilitet på eget kapital  Resultat efter finansiella intäkter och kostnader/genomsnittligt eget 

kapital  (Nilsson, et al., 2002) 

Räntabilitet på sysselsatt kapital  Eget kapital + räntebärande skulder eller totala tillgångar – icke 
räntebärande skulder 

     (Nilsson, et al., 2002) 



Räntabilitet på totalt kapital   Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + 
räntekostnader/genomsnittligt totalt kapital 
(Nilsson, et al., 2002) 

 
Sociokulturella faktorer   Är de sociala och kulturella faktorer som finns i en region och ett land 

(Grant, 2005; s.86, Nilsson, et al., 2002).  
 
Soliditet   Summa eget kapital/totalt kapital (Nilsson, et al., 2002) 
 
Stand-alone-värderingar Exempel på stand-alone-värderingar är kassaflödes- och 

substansvärderingar (Tolleryd & Frykman, 2000). 
 
STEP -analys Utgångspunken är att hitta möjligheter eller risker med att etablera ett 

företag i en region. Kallas även PEST-analys. Modellen delar upp 
makromiljön i fyra faktorer, sociokulturella, teknologiska, ekonomiska 
och politiska (Nilsson, et al., 2002). 

 
Strategisk analys   Identifiering av de faktorer som i huvudsak påverkar företagets vinst 

(Nilsson, et al., 2002).  
 
Strukturkapital   En organisations förmåga att överföra och lagra intellektuellt material, 

den förmåga att generera vinst som är knuten till företaget, till exempel 
arbetsmetoder och databaser  

  (Edvinsson & Malone, 1997). 
 
Substansvärdesmodellen   Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder, värdet är alltså 

eget kapital (Tolleryd & Frykman, 2000). 
 
Teknologiska faktorer   Påverkar ett företags förmåga att sälja sina produkter, till exempel den 

teknologiska nivån och hur teknologin utvecklas i ett land eller region 
(Nilsson, et al., 2002). 

 
Tillgångarnas omsättningshastighet  Omsättning/genomsnittligt totalt kapital (Nilsson, et al., 2002) 
 
Teknologiska faktorer   Påverkar ett företags förmåga att sälja sina produkter, till exempel den 

teknologiska nivån och hur teknologin utvecklas i ett land eller region 
(Nilsson, et al., 2002). 

 
Tumregelsmetoden  Nyckeltal jämförs med tidigare fastställt riktmått  
  (Nilsson, et al., 2002). 
 
Tvärsnittsmetoden   De valda nyckeltalen jämförs med andra företag i branschen  
  (Nilsson, et al., 2002). 
 
Vinstmarginalen Resultat före finansiella poster + finansiella intäkter/omsättning  
 (Nilsson, et al., 2002). 
 
WACC   Weighted-average cost of capital, företagets genomsnittliga 

kapitalkostnad. WACC = RD * D/V + rE * E/V  
 (Brealey et al., 2006) 
 


