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1  Inledning 
 
I detta avsnitt beskrivs först bakgrunden till företagsvärdering som undersökningen är 
baserad på och sedan redovisas en kort beskrivning av problemområdet i en 
problemdiskussion. Detta för att ge en förståelse till varför situationen ser ut som den gör och 
varför det finns en drivkraft att granska ämnet närmare. Med utgångspunkt i 
problembakgrund och diskussion fastställer vi sedan problemformuleringen samt förtydligar 
syftet med uppsatsen.  
 

1.1 Problembakgrund 
 
Enligt Kiepels (2006) riskerar närmare 90 000 företag med färre än 50 anställda att läggas ned 
om inga köpare finns och barnen inte vill ta över. De kommer att behöva en värdering av 
företaget. 
 

Värdering av företag görs vanligtvis vid köp, försäljning eller samgående, men även vid 
rekonstruktioner, tvångsinlösen av aktier eller vid företags betalningsinställelse, 
ackordförfarande eller konkurs (Hult, 1998). Förutom de redan nämnda kan 
värderingssituationer för ett företag uppstå vid kapitalplacering, nyemission, analys av 
företagets strategi, management buyout, arv och kreditgivning (Nilsson, Isaksson & 
Martikainen, 2002).  
 
Anledningar till företagsförvärv för ett börsnoterat företag kan vara att öka volymen när 
marknaden minskar, förränta ägarnas kapital bättre än tidigare eller en vilja att öka sin 
attraktion hos sina kunder och köper då besvärliga konkurrenter. Företagsförvärv kan även 
ske på grund av ledningens strävan efter tillväxt, viljan att utnyttja undersysselsatt kapacitet 
hos ledningen, minska risktagandet genom diversifiering, säkra sin anställning eller för att 
undvika att det egna företaget köps upp. Det återfinns vissa mönster i företagsvärdering trots 
att inte alla förvärvssituationer är likadana (Orrbeck, 2006).  
 
Enligt Hult (1998) är det ovanligt att värderingar offentliggörs och det är en anledning till att 
det inte finns en enhetlig praxis för företagsvärdering. I tidningen Entreprenör (A.C., 2007) 
beskrivs ett exempel på hur värderingsuppfattningen kan skilja sig beroende på hur värderaren 
ser på värderingen. Den 1 januari 2007 bolagiserades Folktandvården i Gävleborgs län och 
samtidigt fick företaget överta teknisk utrustning för ett bokfört värde på 40 miljoner. En 
revisionsbyrå har alltså värderat företaget till tillgångarnas bokförda värde. Lars Beckman, 
regionchef för Svenskt Näringsliv i Gävleborg, anser att om revisionsbyrån istället hade 
använt sig av vedertagen praxis, hade företaget värderats till 158 miljoner. Han anser alltså att 
det finns en vedertagen praxis, något som Hult (1998) inte anser. Värdet grundar han på att 
kundstockens värde är 16 miljoner och att det nya företaget kan kvittera ut landstingsbidrag 
på 150 miljoner. Urban Englund som är privattandläkare i Hudiksvall, anser att med ett för 
lågt inköpspris kan tandläkarna inte konkurrera på lika villkor. Praktikertjänsts värdering är 
tre gånger högre än revisionsbyråns. 
 
Howson (2006) hävdar att företagsvärdering är en konst, därför anlitas specialister vid de allra 
flesta företagsöverlåtelser (Johansson & Hult, 2002). När mindre och medelstora företag skall 
överlåtas brukar revisorer få uppdraget att värdera företaget.  
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Det händer att parterna kommer överens om att en revisor som neutral part får göra 
värderingen och ibland anlitar båda parterna varsin värderingsman. När det gäller större eller 
mer komplicerade överlåtelser anlitas ofta specialister som skall analysera och bedöma bland 
annat affärsidén, produkterna, marknaden, konkurrensanalyser, särskild värdering av 
utrustning, lokaler och fastigheter. Grunden för all företagsvärdering är uppfattningar om 
företagets, ekonomiska och finansiella potential för framtiden (Johansson & Hult, 2002). 
Även Hult (1998) anser att det är brukligt att säljaren anlitar en extern värderare vid en 
företagsvärdering, det kan vara en revisor eller en konsult. Konsultens ursprungsuppgift är att 
värdera företaget, därefter kan denna bistå med råd om skatteeffekter, vara expert över hela 
överlåtelseprocessen samt uppfylla en social roll. 
 
Nedan har vi hämtat fyra olika citat, först från två företagsmäklare och därefter från två 
revisionsbyråer med corporate finance avdelningar, vår uppfattning är att mäklarna värderar 
mindre företag och revisionsbyråernas corporate finance avdelningar värderar större företag. 
Citaten visar hur de ser på värdering och vad de kan göra för sina kunder. Vi tycker att det är 
intressant att se hur de profilerar sina produkter och vill veta mer om deras tillvägagångssätt 
vid företagsvärdering.  
 
Enligt Länia finns det flera teoretiska modeller för företagsvärdering till exempel 
avkastningsvärdemodellen och substansvärdemodellen som bygger på balans- eller 
resultaträkningar. En allmänt vedertagen definition av ett företags teoretiska värde kan 
beskrivas som ”till nuvärde omräknade framtida uttag efter skatt under företagets livstid, 
med tillägg av det belopp som ägaren erhåller efter skatt vid företagets upplösning”. Lars 
Weibull AB beskriver på sin hemsida en åtta punkters modell som består av företagsanalys, 
strategiplan, företagspresentation, sökprocess, förhandling, due diligence, avtal och 
uppföljning. Lindebergs Grant Thornton (2005) beskriver bland annat sin verksamhet på sin 
hemsida som strategisk rådgivning inför kritiska ägarförändringar och att de är det kompletta 
värderingsinstitutet för ägarledda företag. På Deloittes (2007) hemsida skriver de att en 
företagsvärdering gjord av en utomstående part som Deloitte, ger ett trovärdigt och noggrant 
dokumenterat underlag för att motivera företagets redovisade värden. 
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Företagsvärdering är komplicerat, för värdet är olika beroende på vem det är som studerar det. 
Vissa ser det som ett likvidationsobjekt, andra ser det som samordningsfördelar med något 
annat företag eller nya möjligheter inom företaget. Värderingen vid ett företagsförvärv 
påverkas av vad köparen vill göra med företaget, det påverkar företaget både finansiellt och 
skattemässigt (Hägg, 1991). 
 
Kunskap om hur värderare arbetar inom den privata sektorn och myndigheter är begränsad. 
Det beror på att det empiriska underlaget är begränsat. Värderingarna publiceras inte utan 
behålls av parterna, detta innebär att det inte finns någon rättspraxis inom företagsvärdering. 
Ett av de övergripande problemen är att det inte finns någon god värderingssed. Om det hade 
funnits en god värderingssed som också hade använts, hade det varit enklare att värdera 
företag (Hult, 1998). 
 
Det finns inget objektivt värde på ett företag och något som spelar stor roll för 
företagsvärderingen är inriktningen och kvaliteten i analysen (Johansson & Hult, 2002).  



 

 3 

Vid värderingen av mindre och medelstora företag används oftast gamla beprövade 
värderingsmetoder och så realistiska framtidsbedömningar som möjligt måste göras 
(Johansson & Hult, 2002). Tolleryd och Frykman (2000) skriver att värdet på företaget säger 
mycket om hur företaget mår. Värdet visar inte bara företagets historia och hur det ser ut idag 
utan även hur framtidsmöjligheterna ser ut. Det räcker inte med att bara analysera resultat- 
och balansräkningar för att få fram företagsvärdet, utan värderaren måste även analysera 
företagets intellektuella kapital och omgivning. Enligt Orrbeck (2006) bör köparen sannolikt 
vilja använda mer än en värderingsmodell för att kontrollera rimligheten av företagets 
värdering. 
 
Vid värdering av ett företag måste företagets storlek tas i beaktande. Ett litet företag kräver 
mindre resurser än ett stort, och kostnaderna bör vara rimliga i proportion till företagets 
storlek (Orrbeck, 2006). 
 
Förutsättningarna och resurserna är olika för små och stora företag. Påverkar det värderingen 
och val av att anlita konsulter? I ett mindre företag kan ägaren inneha ett antal 
nyckelpositioner och nyckelkontakter med bland annat kunder och leverantörer. Hur påverkas 
värderingen och företagets värde om ägaren slutar vid ett ägarbyte? Vi anser därför att det kan 
vara intressant att undersöka hur små respektive stora företag värderas. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Vad skiljer sig i tillvägagångssättet vid värderingen av små och stora företag? 
 
Anledningen till att vi formulerade frågan som vi gjorde var att vi ville veta mer om 
företagsvärdering. Intresseväckare var författarna Nilsson, Isaksson och Martikainen till 
Företagsvärdering. Mindre företag kan värderas till en årsvinst och börsnoterade kan värderas 
till tjugo årsvinster eller mer, men hur är det med dem som ligger mellan de två grupperna? Vi 
ponerade att svaret kanske har med tillvägagångssätten för de utvalda företagskategorierna att 
göra.  
 

1.4 Syfte 
 
Vi vill för berörda aktörer öka förståelsen kring företagsvärdering inom vårt 
undersökningsområde. Efter att noga studerat Företagsvärdering av Nilsson, Isaksson och 
Martikainen har vi en uppfattning om att ekonomen som gör årsredovisningen har en stor 
flexibilitet i redovisningen. Detta gäller till exempel periodisering av intäkter och kostnader, 
något som i sin tur påverkar resultatet. Revisorn anses vara en garanti för att redovisningen är 
av ”true and fair view”. Värderingen är vanligen en funktion av resultatet, samt risk och 
tillväxt. Av den anledningen anser vi, liksom författarna, att den värderare som behärskar de 
olika analyserna också kan göra en mer rättvis företagsvärdering. Vi vill undersöka hur små 
respektive stora företag värderas. 
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1.5 Avgränsningar 
 

- Svenska företag 
- De fem största svenska revisionsbyråerna med corporate finance avdelningar 
- Svenska företagsmäklare 
- Vi avser inte undersöka investmentbankernas och mindre värderares tillvägagångssätt 

vid företagsvärdering. 
- Fokusering på värdering av företag och inte priset som företagen säljs för.  
 

1.6 Definitioner 

1.6.1 Små företag 
 
Vår definition av små företag är liksom Bokföringsnämndens definition, företag i kategori 1-
2, det vill säga företag som uppfyller minst två av tre följande krav, omsättningen understiger 
50 000 000 kr, antalet anställda är under 50 och en balansomslutning på maximalt 25 000 000 
kr. Vi antar att små företag värderas av företagsmäklare. Med företagsmäklare avser vi till 
exempel Länia, Svensk företagsförmedling och Nexxt.  
 

1.6.2 Stora företag 
 
Stora företag är de företag med en omsättning som överstiger 50 000 000 kr, fler anställda än 
50 och en balansomslutning som överstiger 25 000 000 kr. Vi antar att stora företag värderas 
av de stora revisionsbyråernas corporate finance avdelningar. Exempel på revisionsbyråer är 
Ernst & Young, KPMG och Öhrlings PWC. 
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2 Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs vilken metod som har använts för att på bästa sätt genomföra 
undersökningen och besvara problemformuleringen. Här kommer vi även att redogöra för 
hur sekundärdata har samlats in, hur vi har valt respondenterna, tillvägagångssätt vid 
intervjuerna, undersökningens validitet och reliabilitet samt källkritik.  
  
Primärdatan samlades in genom kvalitativa undersökningar med en deduktiv ansats, vilket 
innebär att vi startade med vissa antaganden och därefter samlade vi in empiri för att se om 
våra antaganden höll eller om de var tvungna att förkastas. Vi använde oss av öppna 
individuella telefonintervjuer. Sekundärdatan består av facklitteratur, papers och artiklar som 
framgår av referenslistan. 
 
Vi har valt en kvalitativ ansats med öppna individuella intervjuer för att det är relativt få 
enheter som skall undersökas och vi är intresserade av vad individen respektive 
företagspolicyn anser om företagsvärdering. En annan fördel med en kvalitativ ansats är att 
problemformuleringen kan ändras efterhand. En kvalitativ ansats ger även möjlighet att ställa 
följdfrågor vid intervjuerna för att kunna förstå respondentens svar och möjlighet att gå 
djupare i frågan (Jacobsen, 2002). Grundat på att det finns fem stora revisionsbyråer i Sverige 
med centralt placerade corporate finance avdelningar och alla corporate finance avdelningar 
värderar företag efter sin företagspolicy är det därför inte möjligt att göra en kvantitativ 
undersökning eftersom vi bara skulle få fem respondenter från den gruppen. Alltså faller valet 
på en kvantitativ undersökning på sin egen orimlighet. Mäklarna är desto fler och därför hade 
det varit möjligt att göra en kvantitativ undersökning om vi enbart hade velat undersöka hur 
små företag värderas. 
 

2.1 Sekundärdata 
 
Vi samlade in relevant litteratur inom området på Högskolebiblioteket i Halmstad, Halmstads 
stadsbibliotek samt fjärrlån från andra högskole- och universitetsbibliotek. På 
Högskolebiblioteket gjordes sökningar i bibliotekskatalogen Hulda och sökorden 
”företagsvärdering”, ”värdering av företag”, ”business valuation” och ”company valuation” 
användes. Vi använde oss av samma sökord på stadsbiblioteket och på Libris som är ett 
nationellt biblioteksdatasystem.  
 
Artiklar och uppsatser har vi hittat i databaser på Högskolebiblioteket i Halmstad. Där letade 
vi i databaserna Affärsdata, ABI Inform, Science Direct, Kluwer och Academic Search Elite. 
På Affärsdata som främst har använts använde vi oss av sökordet ”företagsvärdering” och på 
de engelskspråkiga databaserna användes sökorden ”company value” och ”business value”. 
För att hitta papers användes sökmotorn Google, sökorden var ”business valuation” och 
”company valuation”. Vi hittade uttalanden från revisionsbyråerna och mäklarna på deras 
hemsidor. För att hitta information om risk användes uppslagsverket Nationalencyklopedin 
och sökordet som användes var risk. 
 
Vid insamlingen av data användes en del elektroniska källor och det är viktigt att vara kritisk 
till dem, därför utgör inte Internetkällor den vetenskapliga grunden för vår undersökning utan 
är bara ett komplement.  
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Vi är medvetna om att citaten som är hämtade från företagens hemsidor kan vara partiska och 
skall därför inte ses som fakta utan som ett tillägg för att ge en mer nyanserad bild av 
företagsvärdering. Det finns mycket litteratur och andra källor som berör ämnet 
företagsvärdering, tyvärr finns det väldigt lite som skiljer på värdering av små och stora 
företag. Därför består vår teoridel enbart av teorier kring företagsvärdering. Vi har använt oss 
av tillförlitliga källor och både modern och klassisk litteratur. Vi har främst använt oss av 
svensk litteratur eftersom vi har avgränsat oss till företagsvärdering i Sverige, men vi har även 
med en del utländska referenser. Vi har under uppsatsens gång försökt att ha en kritisk 
hållning till källorna.   
 

2.2 Primärdata 
 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning eftersom det inte hade varit möjligt att göra en 
kvantitativ. Vår urvalsprocess gick ut på att vi först sonderade utbudet av revisionsbyråer med 
corporate finance avdelningar respektive företagsmäklare, det vill säga två av dem som 
värderar företag. Det finns även investmentbanker och mindre värderare som värderar företag, 
men vi har valt att enbart inrikta oss på de två först nämnda. I Sverige finns det fem stora 
revisionsbyråer och ett stort antal företagsmäklare. Revisionsbyråernas corporate finance 
avdelningar är koncentrerade till storstadsområdena, medan företagsmäklarna är mer jämnt 
spridda över landet. Anledningen till att vi valde corporate finance avdelningarna på 
revisionsbyråerna och företagsmäklare är att vi hade en uppfattning om att de förstnämnda 
värderar stora företag och att företagsmäklarna i sin tur värderar små företag. Urvalet består 
av mäklare som värderar små bolag och de fem stora revisionsbyråernas corporate finance 
avdelningar som värderar stora bolag. Vi har frågat alla fem corporate finance avdelningarna, 
varav vi fått svar från tre. Corporate finance avdelningarna svarar samstämmigt, medan 
mäklarnas svar varierar, vilket har resulterat i redovisat antal respondenter i respektive 
kategori. Mäklarna är en mer heterogen grupp jämfört med corporate finance avdelningarna 
som är en relativt homogen grupp, det är också en anledning till antalet respondenter i varje 
grupp.  
 
När vi sökte respondenter tog vi först kontakt med cheferna på respektive företag, för att fråga 
om de ville deltaga i vår undersökning eller om de hade någon annan medarbetare som vi 
kunde få intervjua. Därefter bestämde vi en tid för telefonintervjun samtidigt som vi mailade 
frågorna till dem för att de skulle kunna förbereda sig och för att vi också skulle få bättre svar. 
Vi genomförde intervjuerna mellan den 9 och 20 april, 2007. För att få ut så mycket som 
möjligt av intervjuerna formulerade vi ett frågeformulär som vi använde under alla våra 
intervjuer. Detta för att det skulle bli lättare att sammanställa svaren och för att kunna jämföra 
dem och på så sätt få ett bättre resultat av undersökningen. Vi utgick från vår teori när vi 
formulerade frågeformuläret. Vi valde att ha en del frågor med färdiga svarsalternativ, för att 
underlätta sammanställningen, resten av frågorna är öppna, eftersom vi har en kvalitativ 
ansats. Vi har i uppsatsen valt att låta respondenterna vara anonyma, eftersom vi har lovat en 
del att de inte skulle bli nämnda. Vi tror att denna anonymitet kommer att höja validiteten och 
reliabiliteten i vårt resultat, då dessa respondenter i annat fall kan tänkas ha varit mer 
begränsade i sina svar. 
 
Den kritik som skulle kunna riktas till vår undersökning är att intervjuerna gjordes av tre olika 
personer. Det innebär att tre olika framtoningar användes under intervjuerna och att 
reliabiliteten inte är lika hög som den hade varit om intervjuerna gjorts av samma person.  
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Det som kan ha blivit påverkat av att inte intervjuerna genomfördes av samma person är hur 
väl respondenterna svarade på de öppna frågorna, eftersom respondenterna kan ha fått olika 
bra förtroende för intervjuarna. Vi tror dock efter att vi pratat om respondenterna och deras 
svar att deras förtroende för oss kan ha varit så pass lika att det inte påverkat deras svar 
nämnvärt. Vi tror att de frågor som vi ställde var så tydliga att respondenterna inte 
missuppfattade dem. Den enda frågan som blev missuppfattad av den övervägande delen av 
respondenterna var frågan om hur de beräknar avkastningen på ett företag (fråga 11). Detta 
insåg vi inte förrän vid sammanställningen av svaren, därför har vi valt att inte redogöra för 
svaren i empirin.  
 
En annan sak som kan ha försämrat vår undersökning är att vi inte använde bandspelare vid 
intervjuerna. Vi hade många slutna frågor och ville ha relativt korta svar på de öppna 
frågorna, därför tror vi inte att undersökningen försämrades nämnvärt. Om det fanns något 
svar som vi var osäkra på frågade vi igen för att vara säkra på att vi förstått och antecknat 
respondentens svar korrekt. 
  
Vi tror att det underlättade svaren att vi mailade frågeformuläret innan intervjun, om vi ej 
hade gjort det hade respondenterna inte haft möjlighet att kolla upp svaren på frågorna som de 
var osäkra på. Då hade det funnits en större risk att vi hade fått färre svar och att 
respondenterna hade svarat felaktigt eller ofullständigt. Detta stärker uppsatsens validitet. Den 
kritik som kan riktas till vår undersökning är att vi valde att göra telefonintervjuer, eftersom vi 
då kan missa en del av samspelet med respondenterna och de får inte ett lika bra förtroende 
för oss. Vi valde trots detta att göra telefonintervjuer eftersom respondenterna är spridda över 
landet och det skulle ta mycket tid och kosta mycket pengar att göra intervjuer på plats. Vi har 
inte möjlighet att dra generella slutsatser med vår undersökning, grundat på vårt begränsade 
urval. Det kan vara slumpen som har spelat in i de svaren som vi har fått. Vi kan alltså inte 
garantera att de svar vi fått gäller för hela yrkesgrupperna, men vi kan se mönster i 
respondenternas svar. 
 
Respondenterna arbetar professionellt med företagsvärdering, med andra ord har vi så starka 
källor som möjligt för en sådan här undersökning. Vi är medvetna om att respondenterna kan 
ha svarat partiskt och inte helt sanningsenligt, vi har dock förhållit oss till att det 
respondenterna har sagt är sant och baserat vår analys på det. Vi kan bara dra slutsatser utifrån 
vår undersökning och vad respondenterna sagt, vi kan alltså inte dra några generella 
slutsatser. 
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3  Teori 
 
I det här avsnittet vägleds läsaren genom vilka teorier det finns bakom företagsvärdering och 
teorier som kan vara intressanta för vår studie för att få svar på vår problemformulering. Det 
kommer endast att övergripande beskrivas teori rörande värderingsmodeller då inga 
beräkningar förekommer i undersökningen.  
 
Företagsvärdering innebär inte samma sak för alla, det beror på om du är köpare, säljare eller 
annan part. Säljarna har sina subjektiva uppfattningar och konsulterna har sina uppfattningar 
som skiljer sig från säljarnas, vilket beror på att konsulterna har kunskap om ett antal objekt 
ute på marknaden som är till salu och mer erfarenhet. Figur 3:1 visar hur det går att hitta ett 
objektivt pris, eller inom vilket intervall köparen och säljaren kan komma överens (Hult, 
1998). 
 
 

Det område inom 
vilket köpare och 
säljare kan 
komma överens

Lägsta pris

Högsta pris

 
Figur 3:1 Företagets värdegap. Källa: s.12, Hult, 1998. 
 
Det finns som sagt inget exakt företagsvärde, utan ett intervall mellan vad köparen och 
säljaren kan tänkas komma att acceptera (figur 3:1). Värdet beräknas ofta som nuvärdet av 
framtida kassaflöden. Grundat på att olika personer bedömer avkastning och tillväxt olika 
skiftar värdet i motsvarade grad. Det pris som säljaren är beredd att acceptera är golvet av 
intervallet. Det är en ersättning för vad denna tror sig gå miste om genom att sälja företaget. 
Taket är det pris som köparen är beredd att betala, det vill säga nuvärdet av den kalkylerade 
avkastningen och tillväxten. Vid en jämförelse med börsnoterade företag sker denna värdering 
och omvärdering dagligen (Hult, 1998). 
 
Figur 3:2 är en modell som visar hur det går att se på god värderingssed. Där ser vi att 
värderingen påverkas av normer. Med normer menar Hult (1998) allt från lagstiftning och 
praxis vid domstolsbeslut till uttalanden av specialister inom aktuellt område. Det sistnämnda 
är viktigt eftersom värderaren är mån om sitt rykte och vill ha hög status bland sina kollegor, 
detta som beskrivs i figur 3:2 är värderarens teoretiska livsrum. 
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Teorin om hur företag värderas

Värderingsmodell baserad på
 investeringsteori
 traditionella modeller
 kalkylränta

VärderingssituationVärderarens
 roll
 kompetens

Information om
 företaget
 om branschen
 övrig information  

 
Figur 3:2 Värderarens teoretiska livsrum. Källa: s.13, Hult, 1998. 
 
Vid företagsvärdering talas det om principer, till exempel modeller och tillvägagångssätt. I en 
värderingssituation är det enligt Hult (1998), inte rimligt att anta att en modell speglar värdet 
bättre än en annan. Det är grundat på att det kan finnas informationsasymmetri om företagets 
och branschens utveckling mellan säljaren och köparen (Hult, 1998). De flesta anser att ju 
närmare företagsvärdet är varandra i de olika modellerna, desto säkrare är värdet (Orrbeck, 
2006). 
 
En central del i värderingssammanhang är avkastningskravet, en annan central del är 
prognostisering av framtida resultat och kassaflöde (Landenius & Treffner, 1998). För 
värderingen är det elementärt att företaget genererar ett kassaflöde (Hult, 1998). Tolleryd och 
Frykman (2000) delar in värderingsmodellerna i två grupper, relativvärderingar och stand-
alone-värderingar. Relativvärderingar utgår från hur andra företag värderas och uttrycks 
nästan alltid som multiplar, till exempel P/E, P/S (Sales) och P/EBIT. Stand-alone-värderingar 
baseras på vissa ekonomiska basfakta som gäller för företaget. Exempel på stand-alone-
värderingar är kassaflödes- och substansvärdering (Tolleryd & Frykman, 2000). 
Värderingsmodellerna som är hämtade från investeringsteorin kallas för 
förväntansvärdemodeller eller tillväxtmodeller. Det finns två förväntansvärdemodeller, 
nutdelmodellen och kassaflödesmodellen. De traditionella modellerna är avkastningsvärdet, 
substansvärdet, likvidationsvärdet, goodwillvärdet, kritiskt värde och reproduktionsvärdet. 
Det finns även en modell som heter finansieringsmodellen (Hult, 1998).  
 
Redan i början på 1900-talet diskuterade Irving Fischer nuvärdesberäkning av framtida 
kassaflöden i sin bok The Nature of Capital and Income. På senare tid har intresset för detta 
ökat. Det finns några grundmodeller för hur värderingarna genomförs och en del olika 
varianter av dessa. Yard (2001) beskriver de två vanligaste ansatserna för företagsvärdering, 
dels värderingen baserad på fritt kassaflöde och dels värderingen baserad på residualinkomst.  
 
Figur 3:3 illustrerar substans- och avkastningsvärdemodellen som anses vara traditionella 
metoder som är accepterade av teoretiker. Figuren visar värderingsteorins utveckling gällande 
icke-noterade företag.  



 

 10 

Den del av texten som är inom citationstecken är bara delvis med i boken av trycktekniska 
skäl, vilket innebär att det är författarna till uppsatsen som har föreslagit ”texten” (Hult, 
1998). 
 

Abstraktionsnivå

Teorier

Modeller

Tysk redovisningsteori

Substansvärdet

Investeringsteori

Avkastningsvärdet

”Finansieringsteori”

Portföljvalsteori

Kalkylränta

”Förväntat värde”
 

 
Figur 3:3 Värderingsteorins utveckling gällande icke-noterade företag. Källa: s.14, Hult, 
1998. 
 
Enligt Hult (1998) är synen på hur företagets värde skall beräknas hämtat från 
investeringsteorin, eftersom det är en investering för köparen och denna förväntar sig framtida 
ersättningar som utdelningar eller liknade. Han anser att dessa modeller även kan användas 
om syftet är annat än försäljning. Hult (1998) beskriver två värderingsvarianter, en för 
noterade företag och en för onoterade. Noterade företag genererar evig vinst, grundat på att de 
sällan går i konkurs. Det är då teoretiskt försvarbart att värdera företagets residualvärde med 
utgångspunkten att det är en evig avkastning. Livslängden för onoterade företag är enligt Hult 
(1998) ofta begränsad och av detta skäl bör onoterade företag värderas på ett sådant sätt att 
det överensstämmer med objektets egna kapital (Hult, 1998). 
 
Det går inte att avgöra vilken metod som är bäst överlag, men nuvärdesmetoden är den 
teoretiskt mest korrekta enligt Orrbeck (2006), på grund av att den tar hänsyn till alla faktorer 
som är av relevans för köparen. Multipelvärdering är mycket enkel att genomföra, men tar 
inte hänsyn till alla aspekter och faktorer. Enbart substansvärdemodellen kan inte ligga till 
grund för ett förvärvsbeslut, men är ändå nödvändig som en del i värderingsanalysen. 
 
Vanliga misstag enligt Fernández (2003) är att värderaren gör en värdering utan att ha frågat 
om prognoser. Om köparen anlitar en värderare som arbetar på en investmentbank och 
värderaren inte har dialog med säljare antas prognoserna bygga på investmentbankens 
antaganden om makroekonomin, branschen och företagets framtida utveckling. För att göra 
en korrekt värdering bör den framtida försäljningen, produktionen, marknadsföringen, de 
framtida strategierna och juridiska aspekterna beaktas (Fernández, 2003). 
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3.1 Analysmetoder 
 
Nedan beskriver vi flera analysmetoder, syftet med dessa är att samla data inför 
beslutsfattande. Tillvägagångssättet för det vidare arbetet beskrivs i figur 3:4. 
 
Analysfas
Info fr företagens årsredovisningar 3-7 år tillbaka i tiden.
Info om andras företags positionering
Ytterligare info, t ex konkurrenter, branscher och makromiljö

Datormodell

Prognosfas
Prognostisera balans- och resultaträkningar

Beräkningsfas
Att beräkna de årliga utdelningarna till ägarna och slutvärdet 
 
Figur 3:4 Analys-, prognos- och slutfasen Källa: s.44, Hult, 1998. 
 

3.1.1 Strategisk analys 

 
Syftet med strategisk analys är att identifiera de faktorer som i huvudsak påverkar företagets 
vinst – vinstdrivare och de riskfaktorer som är förenade med företagets huvudsakliga 
verksamhet, det görs oftast genom bransch- och konkurrensanalys (Nilsson et al., 2002). 
 
Genom att identifiera företagets vinstdrivare och riskfaktorer kan en analytiker uppskatta hur 
ett företag kan förväntas behålla sin nuvarande lönsamhet, samt göra realistiska prognoser 
över framtida utveckling. Ett exempel på vinstdrivare är valutor om företaget importerar eller 
exporterar mycket. Ett annat exempel är råvarupriser om företaget har en stor del av sina 
inköp, respektive försäljning av någon eller några råvaror. Företagets framtida vinstpotential 
och lönsamhet bestäms av företagets strategi i form av val av bransch eller branscher som 
företaget verkar inom och på vilket sätt företaget positionerar sig i valt segment (Nilsson et 
al., 2002). 
 
I branschanalysen vill värderaren förstå och identifiera var vinstpotentialen finns i framtiden, 
han undersöker bland annat marknaden, produkter och kunder (Nilsson et al., 2002). Harvard 
Business School Professorn Michael Porter är känd för Porters five, vilket innebär att han har 
identifierat fem faktorer som påverkar konkurrensen, och därmed lönsamheten i en bransch.  
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Dessa faktorer är graden av konkurrens bland existerade företag inom branschen, hot från nya 
konkurrenter, hot från ersättningsprodukter, kundernas förhandlingsposition och 
priskänslighet, och leverantörernas förhandlingsposition (Grant, 2005).  
 
Om det finns få och stora aktörer på en marknad är det sannolikt att lönsamheten är större än 
om det tvärtom är en marknad med många och små aktörer. Det är lättare för få och stora 
aktörer att koordinera priserna, exempel på sådana få och stora aktörer är banker, försäkrings- 
och bensinföretag. Om det finns stordriftsfördelar är det troligt att det uppstår ett priskrig. Om 
prissänkningen resulterar i en volymökning kan volymen i vissa fall kompensera 
marginalsänkningen, speciellt om marginalkostnaden är låg (Nilsson, et al., 2002; Perloff, 
2004). 
 
Om en bransch kännetecknas av överkapacitet, det vill säga när utbudet av produkter är större 
än efterfrågan är det vanligt att priserna sjunker alternativt att prishöjningar uteblir. När det 
uppstår priskrig är det också vanligt att förvärv och fusioner ökar, för att företagen skall 
kunna öka sina marknadsandelar och eventuellt minska sina kostnader (Fregert & Jonung, 
2005; Nilsson, et al., 2002). Överlönsamhet i en bransch attraherar nya aktörer, när utbudet 
ökar är det vanligt att priset sjunker, det finns ett negativt samband mellan vinstnivån i 
branschen och antalet nyetableringar. Marknaden har själv reglerat bland annat prisnivån för 
att undvika att kunderna skall betala överpris. I praktiken visar det sig att det är olika svårt att 
etablera sig i olika branscher. Exempel på hinder kan vara hög inträdeskostnad, 
stordriftsfördelar och juridiska hinder (Nilsson, et al., 2002; Perloff, 2004). 
 
Branschens kunder påverkar konkurrenssituationen i branschen genom att pressa priserna och 
förhandla om högre kvalitet eller fler tjänster till samma kostnad och på så sätt spela ut 
leverantörerna mot varandra. Detta resulterar i att branschens lönsamhet varierar, detta beror i 
huvudsak på kundens priskänslighet och relativa förhandlingsstyrka. Branschens kunder är 
mer priskänsliga om de produkter de köper från branschen är standardiserade eller 
odifferentierade. Kunderna har då ett starkare förhandlingsläge. Priskänsligheten påverkas 
även av hur stor relativ andel av inköpen som utgörs av kundens totala kostnader. Ju större 
andel, desto större vikt för kunden. Om kvaliteten på kundens slutprodukt är mycket beroende 
av kvaliteten på insatsvaran är oftast kunden mindre priskänslig (Nilsson, et al., 2002). 
 
I en konkurrensanalys studeras först branschens struktur och lönsamhet. Därefter undersöks 
vilken strategi konkurrenterna har valt för att ta del av branschens lönsamhet. Michael Porter 
anger tre övergripande konkurrensstrategier för att skapa en konkurrensfördel mot 
konkurrenterna och de är kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Ett företag 
som valt differentiering som konkurrensstrategi erbjuder kunderna en produkt som uppfattas 
som unik och som inte tillhandahålls av konkurrenterna. Konkurrens- och branschanalysen 
utgår från företagets relation till sin närmaste omgivning – makromiljön. Är syftet att lyfta 
blicken lite högre och få en mer heltäckande bild av företagets potential, bör hänsyn tas till 
den makromiljö som företaget verkar inom. Utgångspunken är att hitta möjligheter eller risker 
med att etablera ett företag i en region. STEP-analysverktyget används för att studera 
makromiljön. Analysen kallas även för PEST-analys och modellen delar in makromiljön i 
fyra faktorer, sociokulturella, teknologiska, ekonomiska och politiska (Nilsson et al., 2002). 
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3.1.2 Redovisningsanalys 

 
Syftet med redovisningsanalys är att uppskatta till vilken grad ett företags redovisning 
beskriver dess underliggande verksamhet. Därför kommer vi att beskriva hur de vinstdrivare 
och riskfaktorer som beskrevs i den strategiska analysen mäts. Vi kommer även beskriva hur 
den ekonomiska vekligheten som företaget presenterar i redovisningen är påverkad av till 
exempel periodisering och ledningens handlingsfrihet. Årsredovisningen är förmodligen det 
enskilt viktigaste dokumentet vid fundamental analys. Därför vill värderaren avgöra om denna 
beskriver företagets prestation. I amerikansk litteratur kallas redovisningsanalys för quality of 
earnings analysis. Redovisning inbjuder till stor flexibilitet genom olika valmöjligheter när 
det gäller redovisningsprinciper och skattningar. Genom att försöka identifiera 
valmöjligheterna och utvärdera lämpligheten av den valda redovisningsmetoden och 
skattningarna kan graden av tillförlitlighet bedömas (Artsberg, 2005; Nilsson, et al., 2002). 
 
Det finns ett antal normgivningsorgan som utvecklar principer och rekommendationer för hur 
extern redovisning skall utformas. Dessa skall göra det lättare för en extern analytiker att 
bedöma företagets prestanda. Exempel på dessa är Föreningen Auktoriserade Revisorer och 
Sveriges Finansanalytikers Förening samt lagstiftning i form av aktiebolagslagen och 
bokföringslagen. Syftet med enhetliga redovisningsnormer är att likadana händelser skall 
redovisas lika. En extern revisor säkerställer att ledningen konsekvent tillämpar samma 
redovisningsregler över tiden (Nilsson, et al., 2002). 
 
Alla länders redovisning baseras på periodiserad redovisning, kassaflödesredovisning 
undantaget. Det finns ett tolkningsutrymme angående periodisering av kostnader och intäkter, 
vilket innebär att ledningen har en viss möjlighet att justera resultatet både till det bättre och 
till det sämre, beroende på syftet med justeringen (Nilsson, et al., 2002). 
 
Eftersom företagsledningen anses ha den största kunskapen om verksamheten är det därför 
denna som ansvarar för att redovisningen är av true and fair view. Lagstiftningen sätter 
yttersta gränsen för hur mycket eller lite en tillgång kan skrivas av, men inom detta intervall 
har företagsledningen handlingsfrihet. I vissa fall kan det finnas incitament för 
företagsledningen att justera siffrorna, earnings management. Syftet med 
redovisningsprinciper är att minska nackdelarna, men samtidigt behålla fördelarna med 
delegerad finansiell rapportering. I värderingssammanhang kan skillnader hanteras genom att 
utgå från kassaflöden istället för redovisat resultat eller residualvinstmodellen (Artsberg, 
2005; Nilsson, et al., 2002).  
 
Det finns tre huvudkällor till att det förekommer fel i offentlig redovisningsinformation och 
de är allt för stela redovisningsmetoder, felaktiga prognoser och ledningens val av 
redovisningsprinciper. Med fel menas att siffrorna inte speglar prestationen. Vid stor 
osäkerhet rekommenderas kassaflödesbaserade värderingar (Nilsson, et al., 2002). 
 
Redovisningsanalysen kan delas upp i identifiering av de huvudsakliga 
redovisningsprinciperna, uppskattning av flexibiliteten i redovisningen, utvärdering av 
redovisningsstrategi, utvärdering av den kompletterade informationen och identifiering av 
potentiella varningssignaler (Nilsson, et al., 2002). 
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Med identifiering av de huvudsakliga redovisningsprinciperna menas till exempel hur 
forskning och utveckling hanteras. Följande frågor kan användas vid utvärdering av hur 
ledningen hanterar handlingsfriheten: 
 

• Tillämpar ledningen samma redovisningsprinciper som övriga i branschen? Om inte 
varför då? 

• Finns det bonus eller annat kopplat till resultatet som ger ledningen incitament att 
manipulera vinsterna? Äger ledningen en stor del av aktierna? 

• Har ledningen nyligen ändrat redovisningsprinciper? I så fall varför? 
• Hur pålitliga har ledningens skattningar varit hittills (Nilsson et al., 2002)? 
 

Det finns en del varningssignaler som indikerar på oförsiktigheter. Detta kan observeras 
genom att studera oförklarade förändringar i företagets redovisning, förekomst av enstaka 
transaktioner som ökar vinsten betydlig, en onormalt hög ökning av kundfordringar relativt 
försäljningsökning, en onormalt hög ökning av varulagret relativt försäljningsökning och 
stora nedskrivningar av tillgångarna (Nilsson, et al., 2002). 
 
Exempel på rörelsefrämmande- och jämförandeposter är kostnad för avveckling av 
rörelsegren, resultat från avvecklad verksamhet eller engångseffekter av ändrade 
redovisningsprinciper. Även skadestånd eller ersättningar av rättsliga processer från tidigare 
perioder, ändringar av uppskattningar, benämningar och reserveringar, konsekvenser av 
rättningar från tidigare perioder och stora realisationsvinster eller förluster är exempel på 
sådana poster (Nilsson, et al., 2002). 
 
En faktor i företagsvärderingen är ökning och minskning av rörelsekapitalet. Nästa faktor är 
investeringar i anläggningstillgångar. Det är omöjligt att försöka gissa vilka investeringar som 
skulle kunna göras inom de närmsta åren och vad de skulle kunna tillföra värderingen, därför 
måste ledningen ha en speciell plan för investeringarna. Investeringen sätts i förhållande till 
den beräknade omsättningen. Vid värdering måste även hänsyn tas till de finansiella posterna, 
eftersom de påverkar skatten som i sin tur påverkar det fria kassaflödet (Landenius & 
Treffner, 1998). 
 
Skattesköld får företaget genom att skuldsätta sig, vilket leder till att de behöver betala mindre 
skatt eftersom räntan på lånet är avdragsgillt. Genom att först räkna ut hur mycket företaget 
sparar varje år på att ha skulder och multiplicera det med räntan för lånet kan nuvärdet 
diskonteras (Fernández, 2007). 
 
Sammanfattningsvis anser Hult (1998) att förutom information om försäljning och nyckeltal 
krävs det även ytterligare information för att kunna göra en prognos, bland annat 
anläggningstillgångar, obeskattade reserver, extraordinära intäkter och kostnader, 
avskrivningar, räntor, skatt och soliditetsutveckling. Information om anläggningstillgångar 
och obeskattade reserver behövs för att bedöma avskrivningarna under prognosperioden. 
Extraordinära intäkter och kostnader kan uppkomma vid omstrukturering, nyinvestering eller 
försäljning av tillgångar. Avskrivningarna värderas lämpligen med planmässiga 
avskrivningar, inte skattemässiga. 
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3.1.3 Finansiell analys 
 
Syftet med finansiell analys är att med hjälp av historisk finansiell data utvärdera företagets 
historiska utveckling, för att med hjälp av den kunna bedöma företagets framtida prestation 
och effektivitet bland annat i form av omsättning, lönsamhet och utveckling (Nilsson, et al., 
2002). 
 
Med en finansiell analys bedöms företagets prestationer i jämförelse med uppställda mål och 
strategier. Det görs huvudsakligen genom att med hjälp av räkenskaperna analysera nyckeltal 
till den underliggande verksamheten. Nyckeltal som visar företagets lönsamhet är avkastning 
på sysselsatt kapital. Nyckeltal som visar tillväxt, är omsättnings- och vinsttillväxt. Två 
viktiga begrepp för att mäta finansiell balans är likviditet och soliditet. Nyckeltal som visar 
effektivitet är lagrets omsättningshastighet (Nilsson, et al., 2002). 
 
Företagets värde bestäms ytterst av företagets lönsamhet och dess tillväxt. Med 
nyckeltalsanalysen kan vi spåra var den kommer, respektive var den inte kommer från. Det är 
viktigt att se hur företaget använder sina resurser i och med att effektivitetsgraden påverkar 
lönsamheten. Den finansiella analysen ger information till samtliga intressenter. De tittar på 
lite olika saker beroende på vilket intresse de har. Exempel på perspektiv kan vara samhällets, 
de anställdas, ägarnas eller långivarnas. Exempel på data kan vara antalet anställda, 
omsättning, vinst, värdet på tillgångarna eller eget kapital (Nilsson, et al., 2002). 
 
Det finns ett antal olika sätt att studera nyckeltal, men i huvudsak förekommer följande tre 
metoder, longitudinellmetod, tvärsnittsmetod och tumregelmetod. Longitudinellmetoden 
innebär att ett företags nyckeltal studeras över tiden. Detta för att se om trender eller 
trendbrott kan hittas. Tvärsnittsmetoden innebär att de valda nyckeltalen jämförs med andra 
företag i branschen. Det är viktigt att företagen går att jämföra, i annat fall måste det 
korrigeras för olikheterna. Tumregelsmetoden innebär att nyckeltal jämförs med tidigare 
fastställt riktmått. Dessa tre metoder har sina för- och nackdelar, vilket gör att det är bra att 
kombinera dem med varandra (Nilsson, et al., 2002). 
 
Med hjälp av nyckeltal kan företaget positionera sig i förhållande till andra företag med 
liknade villkor. Med nyckeltalen som basdata kan företaget bygga upp ett antal 
prognostiserade balans- och resultaträkningar (Hult, 1998). För att göra en noggrann 
nyckeltalsanalys bör data samlas in från flera källor, dessa kan vara egna nyckeltal, 
konkurrenternas nyckeltal och branschnyckeltal. Om värderaren använder färdigberäknade 
nyckeltal gäller det för honom att vara uppmärksam på hur de är uträknade och var datan är 
hämtad från. Företagets egna nyckeltal beräknas med information från företagets 
årsredovisningar och delårsrapporter. Då studeras främst lönsamhet, tillväxt och finansiell 
balans (Nilsson, et al., 2002). 
 
Vid beräkning av data från kassaflödesanalys, balans- och resultaträkning ingår ibland en 
genomsnittsmetod. Med det menas det genomsnittliga värdet för de aktuella perioderna 
(Nilsson, et al., 2002). 
 
Lönsamhet är ett relativt begrepp, därför måste det sättas i relation till något. Är en vinst på en 
miljon kronor bra eller dåligt? Ja, det beror bland annat på hur stor omsättningen och 
kapitalbindningen är. Hur mycket behöver företaget sälja för att tjäna en miljon kronor?  
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Eller hur mycket kapital, i form av bland annat maskiner och fastigheter, behövs för en vinst 
på en miljon kronor (Nilsson et al., 2002)?  
 
Räntabiliteten på det egna kapitalet visar lönsamheten ur ägarnas perspektiv. Detta mått 
sammanfattar hur väl företaget lyckats med sin investerings- och finansieringsstrategi i och 
med att det egna kapitalet sätts i relation till lönsamheten inklusive räntor. Efter att 
lönsamheten mätts och studerats i form av räntabilitet på eget kapital, kan den som värderar 
företaget bryta ner detta lönsamhetsmått i mindre beståndsdelar för att förstå varför det blir så. 
Räntabilitet på eget kapital är ett resultat på företagets investerings- och 
finansieringsstrategier. räntabilitet på totalt kapital är ett kompletterande lönsamhetsmått. 
Med andra ord visar räntabilitet på totalt kapital vilken avkastning tillgångarna har genererat 
oavsett hur de finansierats – ett kvitto på hur effektiv investeringsstrategin har varit. Vi kan 
också uttrycka det som ett mått på hur effektivt företaget har utnyttjat det kapital som ägarna 
och långivarna erbjudit. Det kallas för företagets genomsnittliga kapitalkostnad, WACC. 
Detta är ett mått på lönsamheten ur både ägarnas och långivarnas perspektiv. Räntabilitet på 
sysselsatt kapital är ett annat lönsamhetsmått (Nilsson, et al., 2002).  
 
Sambandet mellan räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital illustreras av 
hävstångsformeln. Med genomsnittlig skuldränta menas den ränta som företaget betalar för 
sina skulder. Det kan även uttryckas som räntabilitet på totala skulder. Förhållandet mellan 
summa genomsnittliga totala skulder och summa genomsnittligt eget kapital brukar kallas för 
skuldsättningsgrad och är ett uttryck för proportionen skulder i förhållande till eget kapital. 
Begreppet hävstång kommer från att företaget kan får en hävstångseffekt på det egna 
kapitalets räntabilitet genom att öka skuldsättningen. Hävstångsformeln visar att det finns tre 
sätt för företaget att öka lönsamheten. De sätten är att öka avkastningen på företaget genom 
att investera bättre, låna mer pengar och förvalta de bättre än skuldräntan och att minska 
skuldräntan genom att finansiera bättre (Nilsson, et al., 2002). 
 
Ett sätt att mäta företagets interna effektivitet är att köra DuPont-modellen, den är en 
konsekvens av att vinstmarginalen divideras med tillgångarnas omsättningshastighet. Eller att 
resultatet divideras före finansiella poster plus finansiella intäkter divideras med 
balansomslutningen. Figur 3:5 illustrerar hur data flödar fram från vänster till höger i DuPont-
modellen (Hult, 1998).  
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Figur 3:5 DuPont-modellen. Källa: s.147, Nilsson, et al., 2002. 
 
Vinstmarginalen visar hur mycket vinst företaget tjänar för varje omsatt krona. Tillgångarnas 
omsättningshastighet visar vilken omsättning varje tillgång har genererat. En hög 
omsättningshastighet visar att företaget har använt sina resurser effektivt och en låg sådan 
visar det motsatta (Nilsson, et al., 2002). 
 
Likviditeten speglar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Soliditeten är ett mått på 
företagets långsiktiga överlevnadsförmåga. Ju högre soliditet desto bättre klarar företaget en 
motgång (Nilsson, et al., 2002). 
 
Värderaren kan använda multiplar som värderingsmetod, det innebär att han jämför företag 
inom samma bransch, ofta energibranschen eller att han värderar köpeskillingen till två 
gånger omsättningen (Landenius & Treffner, 1998). När det gäller att välja värderingsmetod 
skall värderaren ju yngre företaget är fokusera på multiplarna, eftersom 
kassaflödesprognoserna är osäkra (Tolleryd & Frykman, 2000). Jämförande värdering skall 
bara användas som komplement till resten av värderingsmodellerna, eftersom varje företag är 
unikt. Nyckeltalsvärderingar används också, men enbart som ett komplement. De används för 
att de är svårmanipulerade (Landenius & Treffner, 1998). Fernández (2007) anser också att 
värderaren vid värdering med multiplar bör göra jämförelser med liknande företag för att få 
fram en rättvisande bild. 
 
Multipelvärdering är mycket mindre tids- och resurskrävande än kassaflödesanalysen. 
Värderingen kan ses som en genväg för att räkna fram företagets värde istället för 
kassaflödesanalysen samt ge en indikation på om värdet är korrekt uträknat med den. En 
nackdel med multipelvärdering är att den inte har förståelse och insikt om företaget som 
värderas (Tolleryd & Frykman, 2000).  
 
Enligt Fernández (2003) är misstag som görs vid företagsvärdering med multiplar att 
värderaren använder sig av multiplar från en lång tidsperiod och av många olika typer av 
multiplar.  
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Det är även fel att använda sig av genomsnittet av transaktionsmultiplar som har en stor 
spridning. Ett annat misstag som görs är att värderaren använder sig av multiplar på ett sätt 
som inte överensstämmer med deras definition, det är inte rätt att dra av skulden, det korrekta 
egna kapitalet är istället det egna kapitalet plus skulderna. Det är heller inte korrekt att 
använda en multipel från en extraordinär transaktion eller att använda sig av ad hoc-
värderingsmultiplar som inte överensstämmer med det sunda förnuftet (Fernández, 2003). 
 

3.2 Förväntansvärdemodeller 
 
Förväntansvärdemodeller är oftast överlägsna de traditionella substans- och 
avkastningsvärdemodellerna vid värdering. (Hult, 1998) 
  

3.2.1 Nettoutdelningsmodellen  

 
Nutdelmodellen är en förkortning av nuvärdet av framtida utdelningsbara medel, som grundar 
sig på investeringsteorin. Investeringsteorin bygger på att förvärvet ses som en investering. 
Nutdelmodellen kan enligt Hult (1998) användas vid värdering av alla företag. Metoden tar 
hänsyn till översubstans och underkapitalisering. Både handels- och tjänsteföretag går att 
värdera med metoden. I de företag där humankapitalet är vinstgeneratorn, syns inte det i 
balansräkningen men väl i resultatet och det är resultatet som är grunden till nutdelmodellen 
(Hult, 1998). 
 
Hult (1998) beskriver ett antal faser som analysfasen, prognosfasen och beräkningsfasen för 
att kunna utveckla nutdelmodellen, se figur 3:4.  
 
För att kunna beräkna företagets kommande utdelningar måsta vi prognostisera företagets 
utveckling genom ett antal prognostiserade balans- och resultaträkningar. Data som behövs 
för det är prognostiserad försäljning, nyckeltal/jämförelsetal och övriga variabler 
(redovisningsanalys) (Hult, 1998). 
 
Nutdelmodellens styrka är att begreppen balans- och resultaträkning är kända begrepp. Det är 
lätt för det flesta, både teoretiker och praktiker, att förstå konsekvensen om en variabel ändras. 
Värdering av börsföretag stämmer mer överens med ekonomisk teori än värdering av mindre 
företag. Det är viktigt att samla in material till nutdelmodellen. Modellen har anpassats för att 
även kunna användas till värdering av mindre företag. Främst har den anpassats till hur 
företagets restvärde behandlas och vilken tidsperiod, sex till åtta år, som bör användas (Hult, 
1998).  
 

3.2.2 Kassaflödesmodellen 

 
En nödvändig värderingsmetod är kassaflödesmodellen, eftersom den beräknar kassaflödena 
till en kalkylränta, alltså de vinster köparen kan göra på tillgångens återstående livstid 
(Howson, 2006). Orrbeck (2006) beskriver även han diskonterade nuvärden av 
prognostiserade kassaflöden som en av sina värderingsmodeller. Enligt Kristensen (1999) är 
ett företags värde lika med det diskonterade nuvärdet av företagets alla framtida 
betalningsströmmar efter netto. 
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Nuvärdesmetoden utgår från att värdet på en tillgång är detsamma som summan av alla 
framtida kassaflöden diskonterade till ett nuvärde vid värderingstidpunkten. Alltså fokuserar 
den som värderar på tillgångens förmåga att generera kassaflöden, istället för att fokusera på 
redovisad vinst. Vid en nuvärdesberäkning tas det främst hänsyn till tre aspekter, val av 
kalkylränta, val av diskonteringsperiod och identifiering av alla relevanta kassaflöden. Det 
kan vara svårt att identifiera var kassaflödena uppstår eller försvinner och att uppskatta 
storleken på dem vilket i princip är omöjligt för den som värderar eftersom han inte redan har 
sett framtiden. Kassaflödena måste alltså estimeras med hjälp av historisk information och 
framtidsprognoser. Prognoserna bör ta hänsyn till skatt och inflation (Kristensen, 1999). 
 
Enligt Johansson och Hult (2002) finns det en modell som är teoretiskt vedertagen för 
företagsvärdering och det är nuvärdesberäknade framtida uttag efter skatt under företagets 
livstid, plus det belopp efter skatt som ägaren får vid företagets upplösning. Nuvärdet av de 
prognostiserade utdelningarna påverkar det köparen är beredd att betala för företaget (Hult, 
1998). 
 
En företagsvärdering betyder alltid ett visst mått av osäkerhet. Den bygger på ett antal 
antaganden och ju fler sådana som görs detaljerat, desto större är risken för att värderingen 
skall vara osäker. En fördel med avkastningsmodellen i förhållande till kassaflödesmodellen 
är att den bygger på färre bedömningsvariabler. För att få färre osäkra variabler vid en 
värdering, görs det i kassaflödesmodellen ett antal förenklande antaganden. 
Kassaflödesmodellen utgår från en prognostiserad resultaträkning, precis som  
avkastningsmodellen. Prognosperioden är normalt tio år, men kan även vara kortare. I en 
normal kassaflödesmodell beräknas kassaflödet före finansiella poster och tillgångarnas 
avkastning beräknas utan hänsyn till hur de har investerats (Landenius & Treffner, 1998). 
 
Enligt Hult (1998) är kassaflödesmodeller vanliga bland revisionsbyråer och 
investmentbanker. Metoden anses, jämfört med andra modeller, vara ”mer tekniskt 
komplicerad och kräver erfarenhet” (Hult, 1998, s. 65). I och med att större företag, 
revisionsbyråer och investmentbanker använder sig av kassaflödesmodellen går det att antaga 
att modellen sprider sig till onoterade företag. Dessutom använder noterade företag modellen 
för att köpa mindre och då kommer personalen på de mindre företagen i kontakt med 
modellen. Både nutdel- och kassaflödesmodellen hämtar information från samma ställe, 
därför finns det flera likheter mellan dem (Hult, 1998). 
 
Nuvärdet av kassaflödet ger företagets värde och enligt modellen skall företagets värde endast 
ändras om förväntningarna om framtida kassaflöden påverkas. Nuvärdet av företaget beskrivs 
på följande sätt: 
Kassaflöde vid tidpunkten/(ett +diskonteringsfaktor) tid eller PV=CF/(1+k)t (Hult, 1998) . 
 
Beräkning av företagets värde ser ut på följande sätt: 

1. + Fritt kassaflöde, nuvärdet av kassaflödet under prognosperioden 
2. + Nuvärdet av residualvärdet 
3. + Marknadsvärdet av värdepapper och övriga rörelsefrämmande investeringar 
4. - Marknadsvärdet på räntebärande skulder 
5. = Företagets värde (Hult, 1998) 

 
Företagets kassaflöde består av två poster, dels kassaflöde från rörelsen och dels kassaflöde 
som återinvesteras i anläggningstillgångar och som skapar nytt kassaflöde (Hult, 1998).  
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En del av anledningarna till att kassaflödesmodellen är så pass vida använd är att den är 
teoretiskt korrekt och överensstämmande med bland annat CAPM och tidsvärdet på pengar. 
Den är förespråkad av den största delen av den akademiska kåren och det ger en viss tyngd åt 
modellen. De företagsvärden som är framtagna genom kassaflödesmodellen stämmer bra 
överens med hur marknaden värderar företag. Kassaflödesmodellen kräver en viss förståelse 
för företaget och branschen det verkar inom. Värderaren upptäcker och förstår de faktorer 
som driver och skapar värdet i företaget, vid andra metoder som multipelvärderingar och 
substansvärderingar krävs inte den förståelsen och då kan det lättare ske misstag i värderingen 
(Tolleryd & Frykman, 2000). Företagsvärdering bygger på prognoser och det enda värderaren 
säkert vet är att de inte kommer att stämma överens med verkligheten (Howson, 2006). 
 
Hult (1998, s. 51) skriver att ”kassaflödesmodellerna ter sig alltför abstrakta”. Det är viktigt 
att göra modellen överblickbar och användarvänlig samt att bara det som går att bedöma 
prognostiseras. 
 
Resultatet är ofta, tvärtemot vad många anser, en bättre utgångspunkt för att bedöma framtida 
kassaflöden än äldre siffror från tidigare kassaflöden eftersom resultatet omfördelar 
kassaflödena på ett sätt som återspeglar den operativa verksamheten. Organisationer som är 
mogna, stabila och framgångsrika anses ha ideala prognosförutsättningar. Med anledning av 
ett moget företags stabila grund erbjuds bästa tänkbara förutsättningar för prognoser utifrån 
historiska data. Detta är inte fallet för företag i nedgångs- eller i tillväxtfas (Flera författare, 
2000). 
 
Med fördubblade anläggningstillgångar på ett år och med femdubblade omsättningstillgångar 
under samma period blir det som ofta med tillväxtföretag ingen utdelning eftersom behovet av 
rörelsekapital är stort. I tillväxtföretag täcker kassaflödena inte längre kapitalkostnader och 
skatter eftersom det binds mer och mer kapital. Företagen måste låna kapital eller ta till andra 
liknande åtgärder för att finansiera expansionen. När det gäller tillväxtföretag ser framtiden 
inte likadan ut som historien, som när det gäller mogna företag och de nuvarande fria 
kassaflödena är inte något bra mått på de framtida kassaflödena. Om fria kassaflöden används 
i en nuvärdesmodell leder det till att ett tillväxtföretags värde blir negativt eftersom nuvarande 
investeringar i rörelsekapital och anläggningstillgångar tär för mycket på inkommande medel. 
Men resultatet kan däremot vara positivt. Betalningsflödet mäter nettot av in- och utflöde av 
kapital under en viss period medan resultatet mäter nettot av in- och utflöden från en 
fullbordad verksamhetscykel. Tillväxtföretagen gör oproportionellt stora investeringar i 
förhållande till de betalningsöverskott som kommer från fullbordade verksamhetscykler, men 
resultatet bygger på försäljningskostnader och avskrivningsbelopp som är mer i proportion 
med försäljningen, eftersom det mäts över flera verksamhetscykler (Flera författare, 2000). 
 
Den tredje typen av företag är ett aktiebolag i nedgång som hastigt minskar sin försäljning 
och som gör en liten vinst, men som inte delar ut något till ägarna och minskar sin produktion. 
Minskandet av produktionen leder till att rörelsekapitalet minskar. Anläggningstillgångarna 
minskar också till följd av utebliven ersättning av uttjänt utrustning. I denna situation är 
kassaflödena stora eftersom kapital frigörs när omsättningstillgångar likvideras. Kassaflödet 
räcker lätt till att betala kapitalkostnader och skatter. I exemplet är alltså kassaflöden från 
verksamheten och de fria kassaflödena stora men de representerar i stort sett 
engångslikvidationer av tillgångar vilket gör att historiska data inte gör någon bra 
uppskattning av framtida kassaflöden för nedgående företag. När ett företag däremot varken 
växer eller backar, ger resultatet och kassaflödet i princip samma information (Flera 
författare, 2000). 
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Att förutse framtida kassaflöden genom att beräkna resultatet har en del risker och är ingen 
perfekt lösning. Det första som inte skall glömmas är att företag kanske byter 
affärsverksamhet genom till exempel nya eller andra marknader. Då blir nettot av inflöde från 
verksamhetscykler i den nuvarande verksamheten inte relevant för framtida kassaflöden. En 
allvarligare detalj är att i de flesta stora ekonomierna redovisas belopp som är ojusterade för 
inflationen. Om anläggningstillgångar skrivs av med 20 procent per år, alltså en ekonomisk 
livslängd på fem år, gör det att avskrivningskostnaderna i resultaträkningen i snitt är två och 
ett halvt år äldre än den aktuella återanskaffningskostnaden (Flera författare, 2000).  
 
Misstag som görs är att kassaflödet definieras på ett felaktigt sätt samt att balansräkningen 
inte justeras till verkliga värden, det är vanligt att tillgångarnas värde överstiger det bokförda 
värdet och att det framtida kassaflödet överskattas. Enron corp. är ett exempel på när det 
framtida kassaflödet överskattas. Misstag görs även genom att inte hänsyn tas till 
säsongsvariationer, utan istället räknas det på genomsnittliga värden, till exempel skuldräntan. 
Vid värdering av mogna företag är det vanligt att värderaren prognostiserar större kassaflöden 
än de historiska kassaflödena utan någon bra motivering (Fernández, 2003). Doktoranden 
Joachim Landström är kritisk till kassaflödesmodellen, han förstår inte hur professionella 
företagsvärderare fortfarande kan använda sig av diskonterade förväntade framtida 
kassaflöden. Han förstår heller inte hur de kan göra metoden till en av grunderna i 
företagsvärdering (Johnsson, 2000).  
 

3.3 Traditionella modeller 
 
Enligt Tolleryd och Frykman (2000) har professionella värderare övergivit värdering av 
företag genom att beräkna värdet på företagets framtida vinster. En anledning till att de har 
övergivit den metoden som var väldigt populär tidigare är att det redovisade resultatet är 
mycket påverkat av redovisningstekniska åtgärder och därför inte ett riktigt mått på 
avkastningen till aktieägarna. En annan anledning är att det är lätt att manipulera resultatet 
och företaget visar det resultat som det vill visa. 
 

3.3.1 Avkastningsvärdemodellen 

 
Johansson och Hult skriver att utgångspunkten för värderingsarbetet måste vara att se 
företagsförvärvet som en investering som skall ge avkastning i framtiden. De skriver även att 
den vanligaste metoden vid företagsvärdering av mindre och medelstora företag är den så 
kallade avkastningsvärdemetoden. Andra metoder används också ibland som ett komplement, 
men de metoderna är mer fokuserade på företagets utdelningskapacitet och kassaflöden 
(Johansson & Hult, 2006). Med avkastningen som utdelningen ger skall investeraren kunna 
betala räntor och amorteringar som förorsakats av företagsförvärvet, dessutom används den 
till att stärka företagets soliditet (Hult, 1998). 
 
Avkastningsvärdemodellen utgår från värderingsobjektets redovisade vinster och diskonterar 
dessa till nuvärde med fastställt diskonteringskrav. Den här modellen bygger på den 
traditionella definitionen av vinstbegreppet, ”Vinst är vad man kan ta ut ur företaget utan att 
reducera företagets vinstgenereringsförmåga”. I enkla värderingar utgår värderaren ofta från 
de tre senaste årens resultat och tar genomsnittet av dessa, om konjunkturen är jämn är detta 
en enkel lösning (Landenius & Treffner, 1998, s. 169).  
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3.3.2 Substansvärdemodellen  
 
Orrbeck (Kap.9, 2006) beskriver substansvärdering som en av de rekommenderade metoderna 
för företagsvärdering. Substansvärdering ger nästan alltid ett för lågt värde på företaget, 
eftersom den bara tar hänsyn till skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Till 
exempel utgör substansvärdet bara 25 % av värdet på företagen på Stockholms fondbörs 
(Tolleryd & Frykman, 2000).  
 
Substansvärdet används ofta i värderingssammanhang trots att en värdering oftast bygger på 
betalningsflödet och intäkterna som tillgångarna kommer att generera i framtiden snarare än 
vad tillgångarna en gång har kostat. En av anledningarna till att substansvärdemetoden ändå 
används är att om säljaren är ett annat företag måste företaget säljas till minst substansvärdet 
annars blir det en förlust i resultaträkningen, substansvärdet är alltså ofta minimipriset på 
företaget (Kristensen, 1999). 
 
För den som köper ett företag finns det två möjligheter för att få ut pengar, antingen driva det 
vidare eller lägga ner det. Är köparen villig att lägga ner företaget vill han inte betala mer än 
vad han kan få ut vid likvidationen, det vill säga nettosubstansvärdet. Om han istället vill 
driva företaget vidare betalar han det som han tror att han får ut genom avkastningen. Han 
betalar då nuvärdet av det som han förväntar sig få ut av företaget i framtiden. Det lägsta pris 
som säljaren är villig att släppa företaget för är detsamma som företagets värde ur hans 
synvinkel. En förutsättning för ett företagsförvärv är i allmänhet att köparen värderar företaget 
lägre än säljaren (Hägg, 1991).  
 

3.4 Risk  

3.4.1 Definition av risk 

En vanlig definition av ordet risk är sannolikheten för att något oönskat skall inträffa 
(Nationalencyklopedin [NE], 1994). I Nationalencyklopedin (1994, s. 574) nämns de två 
grundläggande delarna i definitionen av risk, ”sannolikheten för en oönskad konsekvens av en 
händelse samt konsekvensens storlek”. För olycksrisker adderas ännu en riskkomponent, 
”sannolikheten för att händelser över huvud taget äger rum” (NE, 1994, s. 574).  

När det gäller hanteringen av risken finns det olika riskdefinitioner, men syftet är att ge ett 
mått på möjliga konsekvenser av ett beslut. Om det inte går, finns det en osäkerhet. Hults 
(1998, s. 60) definition är att ”det är inte möjligt att upptäcka sannolikheten för att det skall 
inträffa” . 

3.4.2 Riskaversion 

 
Att en person är riskavert betyder att den personen undviker risk. De flesta personer är 
riskaverta, vilket visas genom att de betalar försäkringar eller att de har bank som 
sparandeform, trots att det inte har den förväntade högsta avkastningen. Det visas även genom 
att placerare sprider sin risk genom att ha en diversifierad aktieportfölj (NE, 1994). Ett annat 
sätt att beskriva det på är att om en konsument har 10 kronor initialt. En lott ger med 50 
procents chans fem kronor i vinst och med 50 procents risk förloras fem kronor. Det 
förväntade värdet blir då tio kronor (0,5*(-5)+ 0,5*5) eftersom lotten i exemplet inte kostar 
något att införskaffa.  
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En riskavert person kommer då inte att delta i lotteriet eftersom den eventuella glädjen att 
vinna fem kronor inte överstiger det eventuella obehaget att förlora fem kronor (Varian, 
2002).  
 
Riskaverta personer kräver en kompensation för att ta på sig en viss risk, annars ingår de bara 
i riskfria projekt (Bodie et al., 2005). Olika personer har olika hög grad av riskaversion. 
Köparen bör räkna på flera scenarier beroende på hur hög grad av riskaversion han har (Hult, 
1998) 
 

3.4.3 Kalkylränta 

 
Enligt Hult (1998) finns det olika sätt att se på kalkylräntan. För börsnoterade företag 
fastställs kalkylräntan med hjälp av CAPM. För mindre företag kan det vara ett problem på 
grund av att det inte finns en effektiv marknad med välinformerade aktörer som sätter pris på 
företagen, utan varje objekt är situationsunikt. Men värderaren bör ändå bestämma sig för hur 
han skall räkna. Hult (1998) beskriver fyra sätt att se på kalkylräntan. De är avkastningen på 
alternativa placeringar, beräkning av den genomsnittliga vägda kapitalkostnaden, beräkning 
av den genomsnittliga faktiska kapitalkostnaden, WACC och genom att utgå från riskfri ränta, 
addera makro- och företagsrisk. 
 
Hults (1998) kritik är att värdet på objektet är en funktion av vilken kalkylränta som väljs. Få 
anstränger sig för att precisera en rimlig koppling till verkligheten. Hult (1998) ser att 
värderarna lägger ner stort arbete på att justera balans- och resultaträkningar. När de därefter 
kommer fram till ett värde och diskonterar det med kalkylräntan, som påverkar företagets 
värde mest i värderingsarbetet upphör värderarens förmåga och han väljer en godtycklig 
kalkylränta utan närmare precisering. Hult (1998) menar att om värderaren gjort några 
preciseringar är det oftast något oklart resonemang kring företagets risk som framkommer. En 
slutsats av ovan kan vara att den teoretiskt acceptabla metoden är att beräkna WACC, grundat 
på att modellen beskriver marknadspriset för den framtida kapitalanskaffningen vid 
värderingstillfället. WACC inkluderar inte företagets risk, det är upp till låntagarna att 
bedöma den genom räntan. Poängen är att företagets risk skall bedömas på annat sätt än 
genom kalkylräntan (Hult, 1998). 
 
Internräntan är den räntekvot som gör att grundinvesteringen överensstämmer med summan 
av de framtida betalningsöverskotten. Teorin bakom grundar sig på att ledningen fortsätter att 
investera så länge internräntan överstiger företagets kalkylränta (Hult, 1998). Exempel på fel 
vid uträkning av kalkylräntan kan vara felaktig riskfri ränta, felaktigt betavärde, 
marknadsrisktillägget, fel ränta används vid beräkning av WACC samt att landets risk 
bedöms på ett oförsiktigt sätt (Fernández, 2003). 

3.4.4 Diskonteringstid 

 
Diskonteringsperioden för kassaflödena beror på branschen, längden på företagets 
investeringscykler och hur hög förändringen av teknologi är. Den mest förekommande 
diskonteringsperioden är fem till tio år, men även kortare och längre är vanliga (Kristensen, 
1999). 
 
Enligt Johansson och Hult (2002) är prognosperioden ofta tre till fyra år.  
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De skriver att de som värderar ofta vill beakta företagets värde vid prognosperiodens slut, det 
så kallade slutvärdet även kallat residualvärdet. Avgörande för slutvärdet är hur lång livstid 
företaget beräknas ha och hur stort beloppet för avvecklingen eller försäljningen är. 
 
Prognosperioden får anpassas efter objektet, i normalfallet bör beräkningarna utföras under en 
sjuårsperiod. Hult (1998) menar att det är svårt att göra prognoser in i framtiden och av den 
anledningen sträcker sig kalkylerna till intervallet tre till fem år. Vid prognosarbetet rör 
värderaren sig ibland från hög eller låg lönsamhet till normala förhållanden (Hult, 1998). 
 
Enligt Hult (1998) skall historiska värden användas för att prognostisera framtida värden. 
Prognoserna bör utformas utifrån hur lång tid de avser att mäta. Eftersom 
diskonteringsfaktorn minskar inverkan av felaktigheter på slutvärdet, talar det för att göra 
prognosperioden längre (Hult, 1998). 
 

3.5 Paybackmetoden 

 
Paybackmetoden kallas även återvinningsmetoden eller payoffmetoden.  Metodens syfte är att 
beräkna hur lång tid det tar för investeringar att tjäna in sin egen kostnad. Om 
inbetalningsöverskottet är lika stort varje period, fås tiden genom att dividera investeringen 
med inbetalningsöverskottet. Vid olika stor inbetalningsöverskott adderas dessa tills summan 
överensstämmer med grundinvesteringen (Karlsson, 1999). 
 
Det är önskvärt att ha en så kort återbetalningstid som möjligt. Enligt paybackmetoden är 
investeringen lönsam om återbetalningstiden är kortare än den kalkylerade bruksperioden. I 
och med att paybackmetoden inte tar hänsyn till kalkylräntan, tas inte heller tidsaspekten med, 
det vill säga att pengars värde antas vara mindre värda ju längre tidsperiod som kalkyleras. 
Vid jämförelse mellan flera projekt antas det projekt med kortast paybacktid väljas (Karlsson, 
1999). 
 
Fördelar med metoden är att den är enkel, vilket enligt Karlsson (1999), resulterat i att den 
används flitigt för att det inte behövs några djupare kunskaper i investeringskalkylering. Vid 
mer avancerade kalkyler fastställs en kalkylränta, det är inte fallet i paybackmetoden. 
Värderare behöver inte heller uppskatta betalningarna efter återbetalningsperioden. Till 
nackdelarna hör konsekvenserna av dess enkelhet. Metoden kan ge missvisade rangordning, 
grundat på att värderaren inte tagit hänsyn till betalningar efter återbetalningsperioden. 
Metoden favoriserar kortsiktiga investeringar och tar inte hänsyn till räntefaktorn (Karlsson, 
1999). 
 

3.6 Residualvärde 

 
Vid prognosperiodens slut kan värderaren ta hänsyn till residualvärdet, till exempel genom att 
beräkna resultatet efter finansiella poster för det sista året dividerat med kalkylräntan för att 
därefter nuvärdesberäkna beloppet (Hult, 1998). 
 
Residualvärdet utgör en stor del av företagets värde. Hult (1998) beräknar detta genom att 
beräkna företagets försäljningsvärde, likvidationsvärde och uthålliga resultat avseende 
perioden 8 år och framåt. 
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Det är mycket svårt att beräkna ett företags residualvärde utifrån uthålligt resultat. 
Uträkningen som bygger på evig konstant tillväxt av fritt kassaflöde är svår att förstå. 
Kassaflödet varierar vanligtvis och det kan vara svårt att prognostisera med historiska data. 
Metoden kan möjligen användas på noterade företag men inte på onoterade, för onoterade 
kvarstår försäljningsvärdet eller likvidationsvärdet för att beräkna residualvärdet (Hult, 1998). 
 
Företagets värde kan ses som summan av nuvärdesberäkning av fritt kassaflöde och 
residualvärdet plus kassan minus skulder. Vid nuvärdesberäkningen av residualvärdet bygger 
kalkylen på att värderaren bestämmer sig för att ett visst år är det sista i en tidsserie och detta 
års kapitalkostnader kan vara mindre än avskrivningarna. Det är därför fel att anta att det 
kommer att vara så även framöver, anläggningstillgångarna kan komma att redovisas negativa 
i framtiden. För att få fram residualvärdet med tillväxt i anläggningstillgångarna vill 
Fernández kalkylera på följande sätt: residualvärdet = kassaflödet x 1+ tillväxt i 
anläggningstillgångarna i % / (kalkylränta – tillväxt i anläggningstillgångarna i %) 
(Fernández, 2003). 
 

3.7 Intellektuellt kapital 

 
Det har i alla tider funnits vissa tillfälliga skillnader mellan ett företags marknadsvärde och 
det värde som redovisningen avspeglar. På senare tid har denna skillnad dock blivit större och 
mer tidsmässigt beständig. Värdet som avspeglas i redovisningen stämmer alltså inte överens 
med det verkliga värdet. Balansräkningen säger exempelvis inget om vilket värde ett företags 
kunskap, traditioner och filosofi har. Det intellektuella kapitalets värde är en stor del av 
försäljningspriset. Enligt redovisningspraxis uppfyller immateriella tillgångar inte kriterierna 
för att aktiveras i balansräkningen (Edvinsson & Malone, 1997). 
 
Det finns i litteraturen ingen entydig definition av intellektuellt kapital. Innebörden av 
begreppet varierar till viss del mellan olika forskare (Edvinsson & Malone, 1997). Flera 
forskare på området är dock i huvudsak överens om att det intellektuella kapitalet kan delas 
upp i två huvuddelar, nämligen humankapital och strukturkapital, samt att en viktig del av 
strukturkapitalet utgörs av kundkapital (Andersson & Hansson, 1999; Annell, E., Axelsson, 
S., Emilsson, P. M., Karlsson, H., Sveiby, K. E. (red.), Wagneryd, C. J. & Vikström, S., 1989; 
Edvinsson & Malone, 1997; Stewart, 1999).  
 
Humankapitalet utgörs av all den mänskliga kompetens som ett företags anställda tillför och 
som bidrar till värdeskapande i verksamheten (Andersson & Hansson, 1999). Kompetensen 
består av utbildning, erfarenheter, färdigheter, social kompetens och den förmåga individen 
besitter när det gäller att omsätta dessa faktorer i handling (Edvinsson & Malone, 1997; 
Sveiby, red., 1989). Humankapitalet är med andra ord avhängigt de anställda. Eftersom ett 
företag aldrig kan äga sina anställda kan det således inte heller äga humankapitalet, utan 
humankapitalet är något som följer med de anställda hem när de lämnar arbetsplatsen 
(Edvinsson & Malone, 1997; Stewart, 1999).     
 
Strukturkapitalet kan beskrivas som den stödjande infrastrukturen hos humankapitalet likväl 
som organisationens förmåga att överföra och lagra intellektuellt material. Strukturkapitalet 
inkluderar bland annat affärssystem, databaser, rutiner och dokumentation. Edvinsson och 
Malone (1997) delar, förutom kundkapital som de anser utgör en särskilt viktig del, in 
strukturkapitalet i tre olika typer av kapital.  
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De olika typerna av kapital är organisationskapital som är olika system och verktyg som ökar, 
dokumenterar och bevarar kunskapsflödet i verksamheten, innovationskapital som består av 
företagets förnyelseförmåga och den begåvning som krävs för att snabbt skapa nya produkter 
och tjänster, samt processkapital som den praktiska kunskap som används i arbetsprocesserna 
för att öka effektiviteten i produktionen och därmed förbättra värdeskapandet (Edvinsson & 
Malone, 1997). Strukturkapitalet ägs, till skillnad från humankapitalet, av företaget och finns 
därför kvar även då de anställda har gått hem. Det innebär att strukturkapitalet är mycket 
viktigt för att behålla kunskapen inom verksamheten (Andersson & Hansson, 1999).   
 
Förmågan att skapa och upprätthålla fungerande kundrelationer är för de flesta företag en 
viktig nyckel till lönsamhet, inte minst för kunskapsföretag. Genom ett gott renommé 
uppfattas företaget positivt på marknaden vilket bidrar till fler kunder och en större möjlighet 
att påverka prissättningen (Sveiby, red., 1989). Kunskapen om kunderna och kontakten med 
marknaden i stort har stor betydelse för verksamhetens långsiktiga planering och 
kundkapitalet är därför av stor vikt vid värdering av ett företag (Andersson & Hansson, 1999).  
 
Goodwill är det värde som ligger ovanför företagets bokförda- eller justerade bokförda värde. 
Goodwill visar företagets immateriella tillgångar, vilka oftast inte syns på balansräkningen 
men som ändå är viktiga för företaget i konkurrensen med andra företag i samma bransch 
(Fernández, 2007). 
 

3.8 Informationsasymmetri 

 
I nästan alla fall skiljer sig köparens och säljarens uppfattning om företagets värde vid ett 
förvärv, en anledning till det är den informationsasymmetri som finns mellan dem. Överlag 
har säljaren tillgång till mer information än köparen, men det kan delvis kompenseras under 
en förhandling och under en due diligence, då information kan överföras från säljaren till 
köparen. Trots att informationsasymmetrin försvinner kan deras syn på företagsvärdet ändå 
skilja sig åt på grund av att de har olika tolkningsramar och olika syn på framtiden 
(Kristensen, 1999). 
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4 Empiri 
 
I detta avsnitt presenterar vi de intervjuer som har genomförts med värderare. 
Frågeformuläret som empirin är baserad på återfinns i bilaga 1. Intervjumaterialet har 
sammanställts och presenteras genom att skildra det relevanta som har sagts i relation till 
uppsatsens problemformulering. Tabellerna med sammanställning av svaren har vi valt att 
lägga i bilaga 2. 
 
Frågeformuläret inleds med ett antal grundläggande frågor för att få en bild av respondenterna 
i undersökningen. Av vår undersökning att döma har de värderare som värderar små företag 
oftast en ekonomisk utbildning på avancerad nivå med annan inriktning än finansiering. Den 
enda som inte var ekonom var civilingenjör. De värderare som värderar stora företag har 
ekonomiexamen med inriktning redovisning eller finansiering. Detta visar tabell 4:1. Vår 
undersökning visar att det är en stor spridning vad gäller antal år som respondenterna har 
arbetat med att värdera företag, det ligger i ett intervall mellan mindre än ett år och 25 år, 
detta visar tabell 4.2. Tabell 4:3 visar att vårt antagande om att företagsmäklare värderar små 
företag och revisionsbyråernas corporate finance avdelningar värderar stora företag stämmer.  
 
Värderarna tillfrågades om hur ofta de gör en strategisk analys. Som tabell 4:4 visar är datan 
för värderare av små företag spridd. Datan om stora företag är entydig, värderarna gör 
vanligtvis en strategisk analys. Enligt vår undersökning är det lika vanligt som ovanligt att 
värderare av små företag gör en strategisk analys. Vi frågade respondenterna om hur ofta de 
justerar balansräkningen vid värderingar och av datan som visas i tabell 4:5 att döma justeras 
balansräkningen oftare vid värdering av små företag än vid värdering av stora. 
 
Respondenterna tillfrågades hur ofta de jämför olika nyckeltal och av vår undersökning att 
döma används nyckeltal vanligtvis vid värdering av både små och stora företag som tabell 4:6 
visar. Vi frågade värderarna hur ofta de använder sig av jämförande värden, det vill säga 
jämför företaget de värderar med vad andra, liknande företag sålts för. Efter den inledande 
frågan, frågade vi hur de gick tillväga för att hitta informationen om de andra företagen. 
Värderarna av små företag är indelade i två grupper, de använder jämförande värden alltid 
eller sällan, detta går att utläsa av tabell 4:7. Anledningen till detta är att en del värderare har 
tillgång till egna eller externa databaser. För att jämföra värden för små företag används 
erfarenhet, tillfrågning av kollegor, årsredovisningar, och i viss mån interna och externa 
databaser. Vid värdering av stora företag används alltid jämförande värden. För att hitta 
jämförande värden av stora företag används externa databaser. 
 
Värderarna tillfrågades hur ofta de använder kassaflödesmodeller, i tabell 4:7 visas resultatet. 
Vid värdering av små företag är det lika vanligt att kassaflödesmodeller används som andra 
värderingsmodeller. Däremot används kassaflödesmodeller alltid vid värdering av stora 
företag. 
 
Vi frågade värderarna hur de går tillväga när de räknar fram kalkylräntan. Av de nio 
tillfrågade som värderar små företag svarade sex att de alltid använder liknande kalkylräntor. 
Vissa värderares intervall har liten spännvidd, som till exempel åtta till tio och åtta till tolv 
procent, andra har större som till exempel fem till 40 och 30 till 50 procent. De flesta är ense 
om att kalkylräntan skall avspegla risken som ägaren utsätter sig för genom företagsköpet. 
Kalkylräntan är ett pedagogiskt verktyg som används för att resonera med köparen om vad 
alternativa placeringar kan förväntas avkasta.  
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Förutom bransch- och företagsrisk har mindre företag en så kallad småbolagspremie, som 
grundar sig på att mindre företag ofta har mindre riskspridning, på grund av att företagen har 
färre kunder, nyckelpersoner som till exempel key account managers och produktionschefer, 
samt mindre strukturkapital. Detta är anledningen till att mindre företag diskonterar 
kassaflödet med en högre kalkylränta, vilket resulterar i en värdering av färre årsvinster. Av 
dem som värderar stora företag använde sig alla av WACC för att få fram kalkylräntan, men 
det händer att de även använder sig av CAPM. 
 
Vi frågade respondenterna hur ofta de använder sig av paybackmetoden vid 
företagsvärdering, svaren visas i tabell 4:9. Det är vanligt att paybackmetoden används vid 
värdering av små företag och ovanligt vid värdering av stora företag. Som följdfråga frågade 
vi hur de resonerar angående paybackmetoden. Paybackmetoden anses av värderarna av små 
företag vara enkel och därmed lättförståelig för köparen. Köparen vill veta hur lång tid det tar 
att betala av köpet, banken tillåter en amorteringstid inom intervallet tre till fem år. Enligt 
värderare av stora företag anses paybackmetoden vara trubbig. 
 
Vi tillfrågade respondenterna hur de går tillväga när de beräknar substansvärdet och värderare 
av både små och stora företag verkar rörande överens på den här punkten; verkligt värde på 
tillgångarna minus verkligt värde på skulderna plus eget kapitals andel av obeskattade 
reserver. Vid värdering av stora företag är det vanligare att substansvärdemodellen används 
som en metod för att kontrollera att det diskonterade kassaflödet är korrekt uträknat, det skall 
vara samma som substansvärdet. 
 
Respondenterna tillfrågades hur ofta de tar hänsyn till residualvärdet. Tabell 4:10 visar att det 
för värderare av små företag är hälften så vanligt att hänsyn till residualvärdet tas som att det 
inte görs. För värderare av stora företag tas det alltid hänsyn till residualvärdet om värderaren 
kalkylerar med att företagets livstid är begränsad. Om värderaren anser att företaget har ett 
evigt liv finns det inget residualvärde. 
 
Vi tillfrågade respondenterna hur långt tillbaka i tiden de går vid historiska analyser och hur 
långt fram i tiden de går vid framtida beräkningar. Resultaten visas i tabell 4:11 och 4:12. 
Vanligt vid både historiska analyser och framtida beräkningar för både små och stora företag 
är intervallet tre till fem år. I de fall en period avser mer än fem år grundar det sig på att 
företagets kassaflöde är volatilt. En huvudregel tycks vara att värderarna går lika långt framåt 
som bakåt i tiden. 
 
Respondenterna tillfrågades hur ofta de tar hänsyn till det intellektuella kapitalet. Därefter 
frågade vi vilken typ av intellektuellt kapital de i så fall tar hänsyn till och hur de resonerar 
angående det intellektuella kapitalet. Tabell 4:13 visar att hänsyn till det intellektuella 
kapitalet vanligtvis tas vid värdering av både små och stora företag. När hänsyn tas till det 
intellektuella kapitalet tas det hänsyn till human-, struktur- och kundkapital. Samtliga 
värderare anser att det intellektuella kapitalet är viktigt. Men det intellektuella kapitalet 
påverkar inte värderingen för att resultatet är en funktion av bland annat det intellektuella 
kapitalet, därför värderar de företaget utifrån dess avkastningspotential. 
 
Vi frågade värderarna om vilken metod de anser är den bästa för att värdera små företag. 
Bland värderare av små företag råder det delade meningar, vanligast är 
avkastningsvärdemodellen följt av substansvärdemodellen, kassaflödesmodellen och 
jämförande värden som alla tre används lika ofta.  
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Värderare av stora företag är eniga, den bästa metoden är kassaflödesmodellen och 
jämförande värden, för att kontrollera att kassaflödesmodellen är riktigt beräknad. Det som 
skiljer är att risken anses vara större för mindre företag och av den anledningen diskonteras 
kassaflödet med en högre kalkylränta vid värdering av små företag. Respondenterna 
tillfrågades om vilken metod de anser är den bästa för värdering av stora företag. Värderare av 
små företag har ingen åsikt och värderare av stora företag är eniga, den bästa metoden är 
kassaflödesmodellen som kontrolleras med jämförande värden. 
 
Vi ställde en fråga om hur respondenten gör när han beräknar avkastningen på ett företag vid 
en värdering (fråga 11). Frågan var formulerad på ett sådant sätt att vi tolkar svaren som att 
många av respondenterna har missuppfattat frågan. Av den anledningen kommer vi inte att 
redovisa resultatet på den frågan. Vi tillfrågade värderarna om de använder sig av några andra 
metoder vid företagsvärdering förutom de vi tagit upp och vi fick svaren att de inte använder 
sig av några andra metoder. Värderarna tillfrågades också om de hade något övrigt att berätta 
om företagsvärdering och både värderare av stora och små företag poängterade att det är en 
grundläggande skillnad mellan köpare av stora och små företag. Köpare av stora företag är 
vanligtvis ännu större företag vars syfte är att öka sin avkastning. Köparen har vanligtvis en 
god likviditet och av den anledningen är företaget inte speciellt beroende av banklån. Köpare 
av små företag är vanligtvis privatpersoner vars syfte är att köpa ett jobb. Dessa personer har 
vanligtvis begränsat med kapital och är därför beroende av banklån. Bankerna kräver 
vanligtvis en amorteringstid på tre till fem år, detta får till följd att köparen tycks använda 
paybackmetoden för att baklänges komma fram till det maximala priset de kan betala. 
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5 Analys 
 
Under avsnittet analys kommer det empiriska underlaget att jämföras med de teorier som vi 
tidigare presenterat. Vidare görs analyser utifrån studiens problemformulering och syfte. 
 
Under intervjun har vi haft fyra svarsalternativ (alltid, ofta, sällan och aldrig). För att 
underlätta för läsaren sammanfattar vi svaren till två. Där respondenterna svarar alltid eller 
ofta kallar vi vanligt eller vanligtvis och där respondenterna svarar sällan eller aldrig kallar vi 
ovanligt.  
 
Undersökningen visade att värderare av stora företag använder mer komplexa 
värderingsmodeller, till exempel kassaflödesmodeller, medan värderare av små företag i 
större utsträckning använder enklare modeller som till exempel paybackmetoden. Howson 
(2006) anser att en nödvändig värderingsmetod är kassaflödesmodellen. Värderare av stora 
företag använder den enligt vår undersökning, medan värderare av små företag kan delas in i 
två grupper, den ena använder sig vanligtvis av kassaflödesmodellen, medan den andra 
kategorin vanligtvis använder sig av enklare modeller. Enligt Hult (1998, s. 65) är 
kassaflödesmodellen en ”mer tekniskt komplicerad modell och kräver erfarenhet”, detta anser 
även Landenius och Treffner (1998) och därför används den enligt Hult (1998) av 
investmentföretag och revisionsbyråer. Hult (1998) antar att modellen sprider sig till 
onoterade företag. Enligt vår undersökning är det lika vanligt som ovanligt att 
kassaflödesmodeller används vid värdering av små företag. Däremot är det vanligt att 
kassaflödesmodeller används vid värdering av stora företag. 
 
Enligt Karlsson (1999) är paybackmetodens syfte att beräkna hur lång tid det tar för 
investeringar att tjäna in sin egen kostnad. Enligt vår undersökning tycks paybackmetoden 
vara omtyckt av värderare av små företag, anledningen är att den är enkel för värderarnas 
kunder att förstå. Värderare av stora företag ratar modellen av samma anledning, den anses 
vara trubbig. Ett exempel på trubbighet är enligt Karlsson (1999) att metoden kan ge 
missvisande rangordning grundat på att värderaren inte tar hänsyn till betalningar efter 
återbetalningsperioden. Köpare av stora företag ofta är större företag och anledningen till 
köpet är att köparen vill öka avkastningen och är mindre beroende av banklån. Köpare av små 
företag vill ofta köpa ett jobb och lånefinansierar till stor del köpet. Bankens önskade 
amorteringstid är vanligtvis tre till fem år, då är paybackmetoden en bra metod för att räkna ut 
maximalt anskaffningsbelopp, givet att amorteringssumman är känd. 
 
Enligt Hult (1998) fastställs kalkylräntan för börsnoterade företag med hjälp av CAPM. För 
mindre företag kan det vara ett problem på grund av att det inte finns en effektiv marknad 
med välinformerade aktörer som sätter pris på företagen, utan varje objekt är situationsunikt. 
Enligt vår undersökning använder värderare av stora företag CAPM, men främst WACC, 
medan värderare av små företag har svårare att berätta hur de kommer fram till kalkylräntan. 
Vissa värderare av små företag har ett litet intervall när det gäller kalkylräntan, till exempel 
åtta till tolv procent medan andra har ett större intervall, till exempel fem till 40 procent. 
Enligt Hult (1998) är det rimligt att värdera noterade företag högre än onoterade, grundat på 
att de noterade genererar evig vinst. Detta överensstämmer med vår undersökning, stora 
företag värderas till fler årsvinster än små. Hult (1998) är irriterad över att värderare väljer en 
godtycklig kalkylränta utan närmare precisering. Detta får ett visst stöd av vår undersökning 
när det gäller värderare av små företag, men vår uppfattning är tvärtemot Hults (1998), att 
värderare av stora företag noggrant beräknar kalkylräntan med hjälp av i synnerhet WACC.  
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Enligt Landenius och Treffner (1998) skall jämförande värdering bara användas som ett 
komplement till resten av värderingsmodellerna, eftersom varje företag är unikt. I vår 
undersökning är det lika vanligt som ovanligt att värderarna av små företag använder sig av 
jämförande värden. De respondenter som har tillgång till egna eller externa databaser för att 
hitta jämförande värden använder dem. Erfarenhet, kollegor och årsredovisningar används 
också. De som inte använder sig av jämförande värden säger att de inte gör det eftersom varje 
företag är unikt, detta är något som även Landenius och Treffner (1998) anser. Vid värdering 
av stora företag används vanligtvis jämförande värden och för att hitta informationen används 
externa databaser. Enligt Tolleryd och Frykman (2000) är multipelvärdering ett snabbare och 
enklare sätt att komma fram till ett företags värde än med hjälp av kassaflödesanalysen. 
Jämförande värden används för att kontrollera att värdet är korrekt uträknat med hjälp av 
kassaflödesmodellen, detta är enligt vår undersökning något som är vanligt bland värderare av 
stora företag. 
 
Syftet med strategisk analys är enligt Nilsson (2002) att identifiera de faktorer som i huvudsak 
påverkar företagets vinst. Enligt vår undersökning är det bland värderare av små företag lika 
vanligt som ovanligt att de gör en strategisk analys. Det har framkommit att detta kan bero på 
det belopp som säljaren är beredd att betala till konsulten ofta är begränsat. Vidare säger de 
värderare som gör strategisk analys att det grundar sig på att varje företag är unikt. Värderare 
av stora företag gör vanligtvis strategisk analys, anledningen till detta är att det handlar om 
större belopp och därmed anses analysen viktigare för kunden.  
   
Enligt Nilsson (2002) finns det ett tolkningsutrymme angående periodisering, vilket innebär 
att ledningen har en viss möjlighet att justera resultatet. Hult (1998) anser att information om 
anläggningstillgångar och obeskattade reserver behövs för att bedöma avskrivningarna under 
prognosperioden. Avskrivningarna värderas lämpligen med planmässiga avskrivningar, inte 
skattemässiga. Enligt vår undersökning överensstämmer teori med empiri bland både 
värderare av små och stora företag. De beskriver samstämmigt att de redovisade värdena ofta 
är lägre än verkligt värde. Detta gäller i synnerhet små företag, grundat på att ägare till små 
företag tenderar att redovisa minsta möjliga resultat, därför att en juridisk enhet är ett 
skatteobjekt. 
 
Enligt Nilsson (2002) finns det ett antal olika sätt att studera nyckeltal, men i huvudsak 
förekommer följande tre metoder, longitudinellmetod, tvärsnittsmetod och tumregelmetod. 
Enligt vår undersökning används alla metoderna, men tvärsnittsmetoden verkar vara den mest 
använda grundat på att värderare tycks uppleva trygghet genom att komma fram till liknade 
värde som tidigare värderare gjort. Enligt Landenius och Treffner (1998) används 
nyckeltalsvärderingar enbart som ett komplement. De används för att de är svårmanipulerade. 
Enligt vår undersökning är det vanligt att nyckeltal används som teorin beskriver som ett 
bevis på att värderaren räknat rätt. Detta gäller både bland värderare av små och stora företag, 
men värderare av stora företag betonar att det är ett sätt att kvalitetssäkra värderingen som de 
grundat på kassaflödesmodellen. 
 
Enligt Tolleryd och Frykman (2000) ger substansvärdering nästan alltid ett för lågt värde på 
företaget, eftersom den bara tar hänsyn till skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. 
Av den anledningen justerar alla värderarna balansräkningen till verkligt värde. Värderare av 
stora företag hävdar i motsats till ovan nämnda författare att substansvärdet skall ge samma 
värde som en kassaflödesvärdering, av den anledningen används den vanligtvis som 
kvalitetssäkring. Värderare av små företag använder också substansvärdering av traditionella 
orsaker.  
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Enligt Tolleryd och Frykman (2000) har professionella värderare övergivit värdering av 
företag genom att beräkna värdet på företagets framtida vinster. Vår undersökning kommer 
fram till motsatsen. Den används vanligtvis vid värdering av både stora och små företag. 
Substansvärderingar kräver inte lika stor förståelse som andra metoder (Tolleryd & Frykman, 
2000). Substansvärdet är alltså ofta minimipriset för företaget (Kristensen, 1999). Enligt 
värderare av stora företag är detta ett förlegat sätt att se på värdering. På senare tid har 
redovisningen blivit internationell, vilket innebär att vid värdering av tillgångar, skall dess 
förmåga att generera kassaflöde vara praxis vid värdering, vilket blir analogt med 
kassaflödesvärdering.  
 
Vid prognosperiodens slut kan värderaren enligt Hult (1998) ta hänsyn till residualvärdet. Vår 
undersökning visar att det bland värderare av små företag är hälften så vanligt att det tas 
hänsyn till residualvärdet som att det inte görs. För värderare av stora företag tas det aldrig 
hänsyn till residualvärdet, grundat på att värderaren kalkylerar med att företagets livstid är 
obegränsad.  
 
Diskonteringsperioden för kassaflödena beror på branschen, längden på företagets 
investeringscykler och hur hög förändringen av teknologin är. Enligt Kristensen (1999) är den 
mest förekommande diskonteringsperioden fem till tio år och enligt Johansson och Hult 
(2002) är prognosperioden ofta tre till fyra år. Hult (1998) reserverar sig för att 
prognosperioden får anpassas efter objektet, eftersom diskonteringsfaktorn minskar inverkan 
av felaktigheter på slutvärdet, talar det för att göra prognosperioden längre. Enligt vår 
undersökning är det vanligt vid värdering av både små och stora företag att intervallet är tre 
till fem år, detta gäller vid både historiska och framtida analyser. I de få fall en period avser 
mer än fem år grundar det sig på att företagets kassaflöde är volatilt.  En huvudregel tycks 
vara att värderarna går lika långt tillbaka i sina historiska analyser som fram i sina framtida 
kalkyler. 
 
Edvinsson och Malone (1997) skriver att det i alla tider har funnits vissa tillfälliga skillnader 
mellan ett företags marknadsvärde och det värde som redovisningen avspeglar. I vår 
undersökning framgår det att värderare av både små och stora företag vanligtvis tar hänsyn till 
det intellektuella kapitalet. Samtliga värderare anser att det intellektuella kapitalet är viktigt. 
Men det intellektuella kapitalet påverkar inte värderingen, eftersom resultatet är en funktion 
av bland annat det intellektuella kapitalet, därför värderar de företaget utifrån dess 
avkastningspotential. 
 
Teorin, i likhet med värderare av stora företag, skiljer inte på värderingsmetoder för små och 
stora företag. Vad gäller små företag visar vår undersökning att bland värderare av små 
företag råder det delade meningar, vanligast är avkastningsvärdemodellen följt av 
substansvärdemodellen, kassaflödesmodellen och jämförande värden som används lika ofta. 
De som värderar stora företag är eniga, den bästa metoden är kassaflödesmodellen och 
jämförande värden. Det som skiljer är att risken anses vara större för mindre företag, av den 
anledningen diskonteras kassaflödet med en högre kalkylränta. Enligt Hult (1998) är 
kassaflödesmodellen vanlig bland revisionsbyråer och investmentbanker. I och med att större 
företag, revisionsbyråer och investmentbanker använder kassaflödesmodellen går det att anta 
att modellen sprider sig till onoterade företag. Enligt undersökningen har värderare av små 
företag ingen åsikt vad gäller värdering av stora företag. Värderare av stora företag är eniga, 
den bästa metoden är kassaflödesmodellen som jämförs med jämförande värden. 
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6 Slutsats 
 
I det här avsnittet presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till i analysen och som vi 
kan återknyta till vår problemformulering och vårt syfte. Här kommer vi även att ta med våra 
egna reflektioner kring slutsatserna och förslag till fortsatt forskning. 
 
Vår uppsats syfte är att ta reda på hur tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan värderare av 
små och stora företag. Vi gjorde tidigare ett antagande om att revisionsbyråernas corporate 
finance avdelningar värderade stora företag och att företagsmäklare värderade små företag. Vi 
har med vår undersökning fått bekräftat att detta är fallet. 
 
Undersökningen visade att värderare av stora företag använder mer komplexa 
värderingsmodeller, till exempel kassaflödesmodeller, medan värderare av små företag i 
större utsträckning använder enklare modeller som till exempel paybackmetoden. Nedan 
kommer vi först att beskriva skillnaderna och därefter likheterna. 
 
Köpare av stora företag är vanligtvis ännu större företag. Dessa vill öka sin avkastning, ett sätt 
är att köpa andra företag. Köparen har vanligtvis en god likviditet och är av den anledningen 
mindre beroende av banken än privatpersoner. Köpare av mindre företag är vanligtvis 
privatpersoner vars syfte är att köpa ett jobb. Privatpersonen har vanligtvis mindre pengar än 
det stora företaget och är av den anledningen mer beroende av banklån. Privatpersonens 
beroende av finansiering och bankens amorteringstid påverkar priset i den bemärkelsen att 
lånet skall amorteras. Därför värderas oftast stora företag till fler årsvinster än små. Stora 
företag anses dessutom generera evig vinst till skillnad mot små som bedöms ha en begränsad 
livstid. 
 
Balansräkningen justeras oftare vid värdering av små företag än vid stora. Värderare av stora 
företag gör vanligtvis en strategisk analys. Vissa värderare av små företag gör vanligtvis en 
strategisk analys, medan det är ovanligt för vissa. För värderare av stora företag är det vanligt 
att göra en kassaflödesanalys, medan det för värderare av små företag är lika vanligt som 
ovanligt att det göra det. Värderare av små och stora företag får fram kalkylräntan på olika 
sätt. Många värderare av små företag använder sig av en kalkylränta i ett intervall, till 
exempel åtta till tio procent, medan värderare av stora företag alltid använder sig av WACC 
för att få fram kalkylräntan. Paybackmetoden används vanligtvis vid värdering av små 
företag, medan det är ovanligt att den används vid värdering av stora företag. Värderare av 
små företag använder sig alltid eller sällan av jämförande värden, medan värderare av stora 
företag alltid använder sig av jämförande värden. De som värderar små företag använder sig 
främst av interna databaser, kollegor, erfarenhet och årsredovisningar, medan värderare av 
stora företag vanligtvis använder sig av externa databaser för att få fram jämförande värden. 
 
En av likheterna vi fann var att både värderare av små och stora företag tycker att det 
intellektuella kapitalet är viktigt, men trots det tar de inte någon hänsyn till det då resultatet är 
en funktion av bland annat det intellektuella kapitalet. Nyckeltal används vanligtvis av 
värderare av både små och stora företag. Substansvärdet räknas ut på liknande sätt av 
värderare av både små och stora företag. När det gäller hur långt fram i tiden värderaren går 
vid framtida beräkningar och hur långt bak i tiden vid historiska analyser går både värderarna 
av små och stora företag vanligtvis tre till fem år fram eller tillbaka.  
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Det finns inte enbart en metod som anses vara bäst för att värdera små företag, fyra av 
värderarna av små företag anser att avkastningsvärdemodellen är den bästa, medan resten av 
värderarna är lika uppdelade på substansvärdemodellen, kassaflödesmodellen och jämförande 
värden. Värderarna av stora företag är eniga, de anser att kassaflödesmodellen är den bästa 
metoden och jämförande värden används för att kvalitetssäkra att kassaflödesmodellen är rätt 
uträknad.  
 

6.1 Egna reflektioner 
 
Värderare av stora företag har ofta en ekonomiexamen med redovisning eller finansiering som 
inriktning, medan värderare av små företag ofta har en ekonomisk utbildning med mer 
spridning. Vi tror att utbildningen har betydelse för att det skiljer sig i värderingen, det är 
möjligt att dela in ekonomer med utbildning i redovisningsteori respektive finansiell teori. Vi 
funderar även på om redovisningsekonomer tenderar att ha större fokus på historiska data, 
medan finansieringsekonomer har större fokus på framtida förväntade värde. Vi tror att 
redovisningsekonomer är mer försiktiga till sin natur, medan finansekonomer tenderar att 
överskatta framtida avkastningar. Exempel på olika synsätt är att vissa värderare värderar 
företagets kassaflöde under en begränsad tidsperiod, medan andra värderare värderar företag 
grundat på ett oändligt kassaflöde. Detta vill vi sammanfatta med att olika personer är olika 
riskaverta, beroende på uppväxtförhållanden, utbildning och i vilken kontext de arbetar. Vi 
tror att detta inte enbart är en utbildningsfråga utan även kan ha att göra med den praxis som 
finns på respektive företag. Vi antar att detta är några av anledningarna till att deras 
värderingsmetoder skiljer sig åt.  
 
Vi antar att en anledning till att värderare av stora företag vanligtvis gör en strategisk analys 
och att värderare av små företag vanligtvis inte gör det beror på att värderare av stora företag 
har bättre kunskap om hur en sådan görs, på grund av ledningens praxis. Vi tror att det även 
beror på om personen har kunskap i strategisk analys, samt att det finns ett verktyg, till 
exempel rutiner. 
 
Vi antar att anledningen till att nyckeltal vanligtvis används är för att det är ett viktigt 
komplement för att enkelt kontrollera att kassaflödesmodellen är korrekt beräknad. 
Anledningen till att jämförande värden alltid används vid värdering av stora företag beror på 
att försäljningspriset är högre och därför kan det antas vara viktigare. Värderare av små 
företag använder sällan jämförande värden och en del värderare anser också att varje företag 
är unikt och därför inte är jämförbart. Därför kan det antas att det är svårt för värderarna att 
hitta ett företag som är så likt det företaget som värderas om inte tillgång till fullständiga 
databaser finns. 
 
Vi antar att anledningen till att kassaflödesmodeller används mest för värderare av stora 
företag beror på att de har en utbildning som innehåller mer investeringsteori jämfört med 
dem som värderar små företag, som överlag har en mer spridd utbildning. Det kan antas att 
variationerna i beräkningen av kalkylräntan beror på företagens praxis.  
 
Det är bra att ha en gedigen ekonomiutbildning, men vissa företag som vi har kommit i 
kontakt med verkar ha en tydlig praxis som vi antar att de flesta tillämpar oavsett inriktning 
på utbildning. Med det vill vi ha sagt att praxis är viktigare än utbildningen, men en god 
utbildning underlättar för personalen att anamma praxis. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 
Under uppsatsens gång har en del intressanta frågeställningar uppstått som inte har med vår 
frågeställning att göra. Funderingarna redovisas kort nedan. När en person värderar ett 
företag, hur stor roll spelar då hans utbildning, företagets praxis och personens bakgrund, till 
exempel uppväxtförhållanden (slösa eller spara). Hur stor del spelar de ovannämnda 
faktorerna in vid värdering med de olika ansatserna substansvärdevärdering 
(försiktighetsprincipen) eller förväntat värde? 
 
Vi funderar på varför det inte finns någon enhetlig värderingspraxis. Vad skulle krävas för att 
det skulle bli en? Föreningen Auktoriserade Revisorer har tillsammans med 
Bokföringsnämnden bidragit till en redovisningspraxis i Sverige, varför har inte motsvarande 
förbund för företagsvärderare, Sveriges Finansanalytikers Förening, utvecklat en 
värderingspraxis? Kommer det att utvecklas en enhetlig värderingspraxis om marknaden ökar, 
är det en ekonomisk fråga eller ligger det i någons intresse att det inte finns någon praxis. 
 
Mindre företag har troligtvis en mindre noggrann redovisning, vilket i sin tur resulterar i att 
dessa är svårare att värdera. Hur värderas de allra minsta företagen med en omsättning som 
understiger en miljon? Är det rimligt att anta att man i större utsträckning använder sig av 
värden mer gripna ur luften, eller att man till exempel använder x procent av omsättningen 
oavsett vinst för att få fram ett värde. Om värderingsunderlagens kvalitet varierar, hur 
påverkar det ett företags värde. 
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