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Förord 

 

När vi började studera ekonomi blev det uppenbart för oss båda att vi var väldigt 

intresserade av företagsekonomi, mer specifikt Corporate finance, och det blev därför ett  

ett naturligt val för oss att skriva om företagsvärdering. Vi valde just detta område då vi 

vill fördjupa vår kunskap inom området men även för att vi kom över en artikel om hur 

småföretagare kan missförstå värdet på sitt företag vid en försäljning eller överlämning. 

Vi ser därför denna uppsats som ett försök att bidra med förståelse för hur det går till vid 

företagsvärdering av små, onoterade bolag. 
 

Vi tackar Ole Johansson, Anders Längnäs och Anders Dalborg för att de ställt upp på 

våra intervjuer. Vi tackar även alla lärare och professorer som har ställt upp med åsikter 

och tankar kring uppsatsen. 

 

Slutligen ett stort tack till vår handledare, Sven-Ola Carlsson, för hans ändlösa arbete 

med att förbättra vår uppsats och bidra med bra mentorskap. 
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Sammanfattning 

 

Företagsvärdering är något som genomförs på en daglig basis och relevant för såväl små 

som stora företag. Värderingar är dock ofta långa och invecklade processer som kan vara 

svåra att förstå, även för de som har en utbildning inom området. Med denna uppsats vill 

vi skapa en bättre förståelse för hur denna process går till. 

 

Eftersom vi har kännedom om många aspekter av teorin kring företagsvärdering men 

väldigt lite insikt i den praktiska verksamheten har vi valt en deduktiv ansats, det vill säga 

att gå från teori till empiri.  

 

Slutsatsen blir att metoderna som presenteras i teorin till stor del används i praktiken, och 

att processen med värdering väldig sällan skiljer sig mellan olika värderare. För säljaren 

skall kunna ta ut ett större värde för sitt bolag är det viktigt att ha kunskap om och se över 

de värdeskapande faktorerna inom bolaget. Att ha god marknadskännedom är vad som i 

slutändan är avgörande både ur ett köpande och säljande perspektiv. 

 

Nyckelord: Företagsvärdering, kassaflödesanalys, små onoterade bolag. 
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Abstract 
 
 
Business valuation is something that is carried out on a daily basis and relevant to both 

small and large businesses. Valuations are often long and complex processes that may be 

difficult to understand, even for those who have received an education in the field. In this 

thesis, we try to create a better understanding of how this process works. 

 

 

Since we are aware of many aspects of the theory behind business valuation, but very 

little insight into the practical activities, we have chosen a deductive approach, i.e. to go 

from theory to empirical data. 

 

 

The conclusion is that the methods presented in the theory is largely used in practice, and 

that the process of valuation mighty seldom differ between valuations. For the seller to be 

able to charge a higher value for their companies, it is important to have knowledge of, 

and review the value-creating factors in the company. A good market knowledge is 

ultimately critical from both a purchasing and selling perspective. 

 

 

Keywords: Business valuation, cash flow analysis, small unlisted companies. 
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1 Inledning 

I detta kapitel så kommer vi ge en beskrivning av det valda ämnet och 

bakgrunden till uppsatsen med dess problemområden. Därefter kommer vi att 

presentera vår frågeställning, syfte och avgränsning för uppsatsen. 

 

1.1 Introduktion 

Vid köp av börsnoterade bolag visar aktiepriset vad marknaden anser är ett rättvist värde 

på bolaget. Huruvida detta värde är korrekt kan ifrågasättas, det kan vara så att 

marknaden övervärderar eller undervärderar bolaget (Aktiespararna, 2012).  Aktiepriset 

ger oss i alla fall en relativt bra bild av företagets värde.  Vid köp av små företag som är 

onoterade kan frågetecknen vara desto fler. Hur gör man en rättvis värdering av små, 

onoterade företag? 

 

Det finns flera arbeten och vetenskapliga artiklar (Harrison, 2001), (Kakati, 2005), 

(Spilioi, Karathanassis, 2012) som belyser, analyserar och värderar olika bolag som är 

noterade på olika börser, utomlands och i Sverige. Dock finns det inte i samma 

utsträckning undersökningar där man förklarar hur värderingsprocessen av små, 

onoterade företag går till. Detsamma gäller även för olika modeller som används vid 

värdering av bolag, även dessa inriktar sig mer på noterade bolag (Lundén & Ohlsson, 

2007).  En tredjedel av alla Sveriges företagare är 40-talister som i denna stund och under 

de kommande åren kommer att gå i pension och därmed behöver sälja eller avveckla sina 

bolag. Denna faktor bidrar till att vi kommer se fler ägarskiften den kommande tiden 

(Svenska Dagbladet, 2009). Vi ser därför denna uppsats som ett tillfälle att kunna bidra 

till området kring företagsvärdering och skapa bättre förståelse för hur värderingar går 

till, vilket kan vara av intresse både för säljande och köpande part. 

 

1.2 Problembakgrunden 

Företagsbyggaren och entreprenören Jan Stenbeck hade ett ovanligt sätt att värdera 

företag på. I SVT:s dokumentär om hans liv i “Jan Stenbeck Uppgång och Fall” från 10 

januari 2013 berättar den tidigare vännen Leif GW Persson att Jan Stenbeck ansåg att 

siffrorna inte var så viktiga. Enligt Stenbeck var det bästa sättet att värdera ett företag, att 

göra ett besök på huvudkontoret, där skulle man se om det var propert och städat, 

receptionisten skulle vara snygg, men inte för snygg. Efter det skulle man gå in på 

gästtoaletten, om även den var fräsch och välstädad så var det ett bra företag. Jan 

Stenbecks tillvägagångssätt att värdera företag är minst sagt speciellt. En vanligare metod 

för att göra en företagsvärdering är att undersöka marknaden som de opererar i och 

analysera företagets bokslut för att ta ut nyckeltal, och på så vis göra en utvärdering av 

företaget (Myers, 2000).      
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Enligt Magnus Hult (1993) finns det tre större problem vid en värdering av ett mindre 

företag. Det första problemet är hur företaget skall värderas. Med detta menar han att man 

kan värdera ett företag på flera olika sätt och hur skall man då kunna avgöra vilket det 

bästa sättet att värdera ett specifikt företag är i en specifik bransch? Det andra problemet 

som Hult pratar om är att det är brist på god värderingssed. På samma sätt som det finns 

goda rekommendationer och direktiv för hur redovisningen skall ske borde det också 

finnas liknande vägledningar för hur en värdering ska gå till väga. Sista problemet som 

Hult (1993) belyser är att det finns flera starka modeller, däribland CAPM-modellen som 

är väldigt bra vid värdering av börsnoterade bolag. Dock finns det inte lika starka 

modeller när det kommer till onoterade bolag (Hult, 1993).   

 

Det finns flertalet tillfällen då en företagsvärdering behövs göras förutom vid uppköp 

eller försäljning av företag. Eg. om man löser ut delägare och likvidering. Värdering av 

företag är komplicerat och kräver många parametrar (Power, Munigle, 1999). Vid köp av 

små bolag så har det visat sig att det är högre risk än vid köp av större bolag. Det finns 

olika orsaker som kan bidra till detta men en kan vara att i små bolag så brukar ofta 

ägaren vara en viktig komponent vilket skapar en större riskfaktor om han eller hon 

lämnar företaget (Beatty, 1994).   

 

Vid överlåtande av små och medelstora företag brukar ofta jobbet gå till företagets 

revisor som gör sin värdering av företaget. Detta är vanligt då säljaren av företaget känner 

sin revisor bra samt att revisorn har bra insyn i företaget. På samma vis anlitar också 

köparen en värderare och därefter kommer man överens om en överlåtelsesumma. Eller 

så kan köparen och säljaren gemensamt komma fram till en oberoende värderare (ofta en 

revisor) som då fastställer ett värde på bolaget för vilket det sedan överlåts. Detta är 

effektivt vid försäljning av mindre företag då man drar ner den gemensamma kostnaden 

för transaktionen av företaget (Johansson & Hult, 2002). 

 

Vid mer komplicerade och större överlåtelser är det vanligare att man använder en 

specialist som gör en värdering av företaget. Då analyseras affärsidén, produkterna, 

marknaden, konkurrensanalyser, det sker en särskild värdering av utrustning, lokaler och 

eventuella fastigheter. Grunden vid alla företagsvärderingar är att kunna ha en god 

uppfattning om företagets framtida potential, detta har bidragit till ett behov av 

värderingsspecialister (Johansson & Hult, 2002).  

1.3 Problemdiskussion 

Det finns flera olika anledningar till att värdera ett bolag. Vid en försäljning av ett företag 

behöver säljaren ha kunskap om värdet på sitt företag. I samma stund behöver även 

köparen ha en värdering av företaget. Vid en eventuell skilsmässa, vid arv, när man löser 

ut delägare eller när man skall ta in en ny delägare (Smith, 2012). I vårt arbete kommer vi 

endast att titta på förvärv och försäljning som grund för transaktionen. 
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Vid tillfället av företagsvärderingen, oavsett om den är gjord av en köpare eller av en 

säljare, vill man inte att priset skall publiceras. De gånger företagspriset blir publicerad är 

vid eventuella tvångsinlösen. Det faktum att priset, som speglar företagsvärderingen, så 

sällan blir publika bidrar till att det inte finns någon värderingssed. Om en sådan hade 

funnits hade det varit mycket lättare att få insyn i hur företagsvärderingar genomförs i 

praktiken (Hult, 1993). I vår uppsats vill vi med detta se närmare på hur en värdering av 

små, onoterade bolag går till.   

 

Hults åsiker följer (Berkowitz, Blanco, 1992). De talar om svårigheterna som finns med 

att värdera små bolag och menar att för att få en korrekt värdering bör man anlita en 

professionell värderare. De menar även att vid en värdering av ett mindre företag kan det 

finnas svårigheter i att värdera immateriella tillgångar. Detta problem kan framförallt 

uppstå vid köp av bolag då nyckelkompetensen till bolaget kan lämna vid ett ägarbyte.   

Andra svårigheterna som uppstår är att så kallade ”proffsvärderare” kan komma fram till 

olika värden på samma företag. Alla värderingar är att anses som rätt värde och det är 

något som gör att man snabbt drar paralleller till Hults åsikt om att det finns en bristande 

värderingssed (Berkowitz, Blanco, 1992).   

 

Ett problem för många småföretagare är att de är duktiga entreprenörer och 

företagsbyggare men inte besitter någon större kunskap inom finans och 

företagsvärdering. Detta bidrar till att många småföretagare säljer sina livsverk alldeles 

för billigt till individer och organisationer som innehar mer kunskap inom området 

(Kominsky, 1998). Det är dock inte bara företagets ägare som har dålig kunskap inom 

finans utan i många fall även förtagets styrelse och ledning, det beror på att små 

onoterade bolag väldigt sällan värderas (Mellen, Sullivan, 2007).  

 

I vår uppsats vill vi belysa hur en värdering av små, onoterade bolag går till. 

1.4 Problemformulering 

På basis av vår problembakgrund och problemanalys har vi kommit fram till följande 

problemformulering: 

– Hur går värderare tillväga vid en värdering av små, onoterade bolag? 

1.5 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att beskriva hur en värderingsprocess av små, onoterade bolag 

går till, och vilka metoder som professionella värderare använder. Genom vår uppsats vill 

vi skapa en förståelse för läsaren om vilka faktorer som är viktiga i värderingsprocessen. 

1.6 Centrala begrepp 

Vi definierar små företag som företag med mindre än 30 anställda och en omsättning 

under 50 miljoner.   
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1.7 Uppsatsen disposition 

Kapitel 1 

Vi beskriver här bakgrunden till studien och ger även en beskrivning kring syftet och 

frågeställningen för uppsatsen.  

Kapitel 2 

Här beskriver vi de modeller och teorier som har valt att använda. Dessa kretsar kring 

kassaflödesvärdering, branschanalys och målen med investeringarna. I detta kapitel 

används operationalisering som underlägg för upplägget  

 

Kapitel 3  

I det andra kapitlet kommer vi att redogöra för den metod, ansats, samt vetenskapligt 

synsätt vi har valt inför uppsatsen. 

 

Kapitel 4 

Beskrivning av företagen vi har kontaktat, intervjupersonerna samt deras erfarenhet och 

arbetsuppdrag, följt av den data vi har införskaffat. Även upplägget i detta kapitel följer 

operationaliseringen. 

 

Kapitel 5 

I analyskapitlet jämför vi vårt empiriska material med den teori vi valt att undersöka. Vi 

presenterar även en uppdaterad modell för värdering av små, onoterade företag från den 

modell som presenterades i slutet av kapitel 3. 

 

Kapitel 6 

I detta avslutande kapitel presenterar vi resultatet och egna reflektionern kring 

undersökningen. Detta utefter den data som har tagits fram med hjälp av teorin och 

empirin. Utöver detta ger vi förslag på vidare forskning.  
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2 Teori  

Inom den teoretiska referensramen sammanställs den teori som tas fram för värdering 

inom den akademiska litteraturen. Avsnittet inleds med en bredare förklaring om företags 

uppköp och går sedan in på olika värderingsmodeller för att avslutas med att ta upp risk 

och branschanalys.   

 

2.1 Introduktion 

Detta kapitel handlar om den teori som är relevant vid värdering av små, onoterade bolag. 

Kapitlet är upplagt så det följer operationaliseringen (se appendix) för att få ett mer 

överskådligt upplägg. De teorierna som läggs fram är de som akademisk forskning anser 

relevanta för onoterad företagsvärdering. Som beskrivet i problemdiskussionen säljer 

småföretagare ofta sina bolag under det rätta priset (Kominsky, 1998), förhoppningsvis 

kan dessa teorier och metoder ge en klarare bild över ett företags rätta värde. 

2.2 Förvärv och Fusioner 

Mergers and Acquisitions är det internationellt använda namnet för vad som på svenska 

heter fusioner och förvärv, vi kommer kalla detta för M & A vid vidare referenser. Det 

finns framförallt två anledningar för företag att genomföra M & A. Den första 

anledningen är att det köpande företaget anser att man kan införskaffa ett annat företag 

för mindre än dess rätta värde. Det andra är då ledningen tror att de båda företagen 

värderas högre tillsammans än separat. (Andrade et al. 2001) 

 

Det finns tre olika typer av Mergers; Det första är ”Horizontal” när två företag i samma 

bransch går samman för att få en större marknadsandel. Den andra är ”Vertical” då ett 

köp, eller en sammanslagning, med ett företag som fungerar som leverantör eller kund till 

det egna företaget. Detta gör att bolaget förlänger sin egen förädlingsprocess. Det tredje 

och sista är ”Conglomerate” då ett företag genomför M & A med ett bolag i en annan 

bransch, ett exempel på ett sådant företag är Samsung.  

 

Vid M & A är det viktigt att båda parter känner sig som vinnare och nöjda med affären 

när allt är klart, för att det skall vara hållbart i längden och inte skapa någon ”vi och dem” 

känsla (Burke, 1988) 

 

Så vad är då de teoretiska anledningarna till att genomföra förvärv? Vi börjar med de 

vanligaste som genomförs för företagets bästa.  

2.2.1 Synergi 

Synergi är ett ord som ofta förknippas med M & A. Tanken med synergi är att det 

gemensamma värdet av två företag är större än det totala värdet av företagen var för sig. 

Detta ökade värde uppstår på grund av en ökning av intäkter och/eller en högre grad av 



11 
 

kostnadseffektivitet. Motivationen bakom detta är att de båda företagen tillsammans 

kompletterar varandras kunskap eller marknader och då hjälper den nya 

förtagskonstellationen att sälja och/eller spara mer. Ibland kan det vara så att företagen 

tillsammans hamnar i en starkare förhandlingsposition och därför drar nytta av detta vid 

förhandlingar (Samuels, J.M. et al. 1997).   

  

 

Synergi brukar ofta förklaras i olika kurslitteraturer som att 1+1=3, med detta menar man 

att det totala värdet av de båda företagen är värderat högre tillsammans. Det vill säga att 

(PV a + PV b + fördelar = PV ab ). Ett problem som tas upp i teorin med synergi vid M & 

A är vilket av företagen som skall ta del av ”fördelarna”. Detta kan man ju tycka är 

självklart att det är den part som är bäst på att förhandla som tar en stor del av fördelarna. 

Studier av större företag har visat att i de flesta fall så tar säljaren en stor del av detta 

”extra” värde. Synergi är något som man kan se på börsen, att när det uppstår ett 

köpryckte om ett företag så stiger dess värde märkbart. När ett företag i stället skall köpa 

ett annat företag så sker ingen direkt värdeökning då det ofta betalar för mycket eller så 

mycket att det inte gör någon större skillnad. Ett exempel på när ett företag betalade för 

mycket vid ett förvärv är Royal Bank of Scotlands förvärv av ABN Amro 2009 som 

ledde till att Royal Bank of Scotland nästan gick i konkurs, till följd tvingades den 

Brittiska staten gå in som ägare för att rädda ett systemviktigt institut (Arnold, 2012).      

2.2.2 Economies of Scale 

Economies of scale kan bäst översättas till skalekonomier, grundkonceptet är att ju fler 

enheter du producerar desto lägre blir de fasta kostnaderna per enhet eftersom de sprids ut 

över den ökningen, dock till avtagande nytta. Det kan därför finnas anledning att 

genomföra förvärv av företag inom samma sektor för att få tillgång till denna 

kostnadsminskning. (Krugman, 1980) formulerade modeller som inkorporerar economies 

of scale, produkt-differentiering och monopolistisk prissättning för att förklara 

handelsmönster. Krugman använder ett simpelt synsätt med många antaganden, vissa 

orimliga såsom full sysselsättning men det är en högst hyllad modell (Krugman, 1980). 

 

Vad Krugman (1980) skrev är att när två länder handlar med varandra inom två industrier 

med imperfekt konkurrens, det vill säga monopolistisk prissättning, så kommer 

transportkostnader och economies of scale att spela roll för handelsmönstret om det finns 

budget restriktioner och en begränsad kundkrets. Alla företag kommer att försöka 

differentiera sina varor så mycket som möjligt men med fritt inträde kommer alla vinster 

slutligen att konkurreras bort inom samtliga branscher och de företagen med bäst 

differentiering och kostnadsminskning överlever. 

 

Kostnadsminskning har således visats vara en väldigt viktig del i företagens beslut för att 

genomföra M & A, särskilt med finanskriserna i Europa och USA (Kumar, 2009). 
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2.2.3 Market Power 

En av de största drivkrafterna till M & A är försök att öka det egna företagets 

marknadskraft/position. Genom att göra det ökar också företagets inflytande över 

marknadspriset. Detta kan uppnås genom att skapa monopol, oligopol eller att skapa en 

dominerande produktionsställning. Man kan även på något vis signalera till konkurrenter 

att prisreglering inte är aktuellt. Om ett företag införskaffar sig en stor del av marknaden 

och på så viss blir dominant kan man styra marknadspriset då kunder inte har så många 

val var de ska införskaffa sina produkter och måste då köpa sina varor från det aktuella 

företaget oavsett pris (Samuels, et al. 1997). 

 

Med ett fåtal aktörer på en marknad kan det ibland ske att företagen, utan att tala med 

varandra, sätter priset på en hög nivå som gynnar de som finns på marknaden. Detta är en 

anledning till att man ibland kan se institutioner så som den Europeiska kommissionen 

stoppa M & A i ett försök att förhindra företag från att få för mycket inflytande. M & A 

som sker med målet att förbättra ett företags position på en marknad har sällan uttalat det 

motivet till allmänheten, då det kan bidra till att det stoppas av lagliga skäl. M & A som 

sker för att förbättra ett företags position kan ske både horisontellt och vertikalt. Vertikalt 

sker ofta för att garantera tillgång till råmaterial eller någon form av huvudkomponent, 

som på så vis kan göra det svårare för nya företag att ta sig in på marknaden och bidrar 

till att det egna företaget får kostnadsfördelar gentemot konkurrenter. Vid horisontell M 

& A kan det bidra till förstärkt förhandlingsposition och att man kan pressa priser från 

leverantörer och/eller höja priset gentemot kunderna (Arnold, 2012).       

 

2.2.4 Diversifiering 

När företag utför M & A utanför sin egen marknad, eg. om stål eller bilföretag förvärvar 

t.ex. pappersmassa eller livsmedel, diversifierar de sig. Detta minskar risken för förluster 

men den potentiella vinsten blir lägre (Lintner, 1965). Företag som arbetar med detta 

kallas ofta konglomerat, även om diversifieringen inte nödvändigtvis måste vara inom 

olika branscher är de ofta det.  

 

(Berk, DeMarzo, 2011) listar de fyra viktigaste anledningarna för diversifiering som; risk 

reducering, som nämnt ovan, ökad lån kapacitet, lägre lånekostnad och slutligen 

likviditet. Anledningar till den förbättrade lånesituationen är att ett diversifierat företag 

har en lägre risk att gå i konkurs, därför baseras lånen på lägre risk, ökar i kvantitet och 

minskar i kostnad. Om ägaren av det uppköpta företaget har en väldigt stor andel privata 

pengar i företaget kan han minska sin exponering och risk genom att förses med likviditet 

genom uppköpet. 

 

Allt detta pekar på att diversifiering är bra för firman men för aktieägare finns det ingen 

som helst anledning att se diversifiering som något bra, det minskar inte värdet, men om 
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de ville diversifiera så hade de gjort det själva genom att sälja en andel av sina 

existerande värdepapper och investera i nya företag (Berk, DeMarzo, 2011) 

 

2.2.5 Internationalisering & Nya marknader 

Vid internationalisering investerar företag i andra marknaders ekonomier för att detta på 

sikt kan ge fördelar, direkt ekonomiska eller mer abstrakta så som kontakter eller en 

fördelaktig geografisk placering. Kapitalflöden över gränser kommer i vågor av olika 

anledningar, eg. situationen för inhemsk ekonomisk stabilitet eller 

investeringsmöjligheter i utlandet (Giovanni, 2005) 

 

Att föra samman två företag från olika skeden i produktionskedjan bidrar till att köparen 

får en mer effektiv samordning mellan de olika nivåerna. Fokus ligger här på att minska 

kostnaderna för kommunikation, förhandling, effektivare övervakning i produktion, med 

flera. Vertikal integrering minskar leveransosäkerheten som kan uppstå inom vissa 

branscher på grund av långa avstånd mellan leverantör och kund, särskilt i utlandet, det 

gör också att man inte behöver förhandla med leverantörer i en stark förhandlings 

position (detta är en faktor som starkt belyses i ”Porters-five-forces” som vi presenterar 

senare i detta kapitel). En sådan vertikal investering är givetvis något som måste 

analyseras genom att se över vilka ökade kostnader det medför i och med att man får 

mindre utrymme att förhandla med olika leverantörer. År 2011 köptes europeiska 

Motorola för 12,5 miljarder dollar av amerikanska Google som var i behov av Motorolas 

patent och humankapital vid utveckling av deras Android-operativ-system (Arnold, 

2012).       

 

I de fall då ett företag har valt att ta sig in på en ny marknad men saknar ”know-how” så 

är det snabbaste och enklaste vägen att göra det genom uppköp av ett redan existerande 

företag på den marknaden. (Samuels, et al. 1997).  

 

2.2.6 Ineffektiv ledning 

I vissa fall kan ledningen i företag (A) se att företag (X)s ledning inte driver företaget till 

sin fulla potential, vilket skapar ett incitament för uppköp av företag X och integrera det i 

det egna företaget. Vid integreringen byts företagets ledning mot den egna för att på så 

vis öka värdeskapandet inom företaget genom att driva det mer effektivt. Andra 

anledningar kan vara att ett företag har en väldigt god tillgång på bra ledare med att det är 

för många för att använda inom det egna företaget, detta motiv till köp av ett annat 

företag implicerar att man byter ut delar av det förvärvade företagets ledning med sin 

egen ledning, för att på så vis behålla kunskapen men i ett annat företag som ligger under 

samma ägarskap (Arnold, 2012).      
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2.2.7 Skattefördelar 

Att kunna föra över förluster från ett företag till ett annat för att minska sina 

skattekostnader är i teorin en väldigt bra idé. Om två företag beskattas som ett kan man 

släta ut skatterna om ett av dem går med förlust och därmed inte beskattas vilket drar ner 

vinsten för det andra som då beskattas lägre när man lägger samman resultatet (Berk, 

DeMarzo, 2011). 

 

Detta fungerar i teori men inte lika bra i praktiken, i många länder, eg. Tyskland, är det 

enligt lagstadga tillåtet att bära tillbaka förluster 2 år eller framåt 20 år dock är det endast 

tillåtet att skjuta fram begränsade summor. Svensk stadga tillåter inga så kallade Loss 

Carry Back, men tillåter obegränsade Loss Carry Forward i all evighet, dock får dessa 

inte föras mellan företag. Detta minskar fördelarna med delad skatt men det skapar ändå 

teoretiska incentiv för vinstdrivande företag att förvärva ett företag som kommer gå med 

förlust en längre tid. Dock ogillar skatteverken försök till skattesmitning. (Sholes, et al. 

1989). 

2.2.8 Privatpersoners förvärv 

De vanligaste förvärven som sker av företag är små bolag som säljs och köps av 

privatpersoner och bakom dessa förvärv ligger andra anledningar än de som beskrivit 

tidigare i avsnittet. Ett motiv som vanligen förekommer är: överlåtelse av sitt företag till 

släktingar. Detta kan ofta ske via ett välplanerat generationsskifte, där då ett eller flera av 

barnen tar över företaget från sina föräldrar.  Vid sådana situationer är det vanligt att det 

även sker utlösning av ett eller ett par av de övriga syskonen. Ett annat vanligt 

förekommande motiv är då att en ägare säljer till en eller ett par anställda som lägger ett 

bud på företaget, något som oftast förekommer i små bolag när ägaren börjar bli äldre och 

då anställda med nyckelkompetens tar över. Ytterligare en anledning kan vara att ett 

företag ägs av ett par ägare och att de löser ut en (eller flera) av de övriga ägarna. Detta 

beror på att nästan hälften av alla tillverkande företag startas av kompanjoner. Av 

naturliga skäl så sker detta ofta mellan kompanjonerna efter cirka 10 år. Slutligen kan 

företag överlåtas externt, och då ofta till utomstående privatpersoner. Detta sker ofta i 

minder tillverkande bolag med cirka 10 anställda där det inte finns något naturligt 

företagarämne bland de anställda och bjuds då ut till allmänheten (Hult, 1993).      

 

2.3 Kassaflöden & Värderingsmodeller 

För att få fram en siffra på ett företags värde så behöver man ta fram så kallade 

kalkylmodeller, dessa får man fram genom att ta ut siffror från företagets balans och 

resultaträkning. Det finns en stor mängd formler som alla syftar till att ge oss olika svar 

på ett företags tillstånd (Block, et al. 2011). Nedan följer de mest beskrivna metoder från 

teorin. 
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2.3.1 Prognostiserade Fria Kassaflöden (Pro Forma) 

För att kunna nuvärdesberäkna kassaflöden måste man först få fram de framtida 

kassaflödena. I detta fall demonstrerar vi ett proformaresultat, en form av prognostisering 

som tar sin grund i operationella och kapitalstruktursändringar. (Berk, DeMarzo, 2011).  

Denna metod arbetar inte under en säkerhet av givna siffror, utan mer på kvalificerade 

gissningar. 

 

Man börjar med att prognostisera en nettoinkomst vilket har sin utgång i försäljningen, 

från vilken man sedan subtraherar de operationella kostnaderna så som råmaterial, 

administrationskostnader, depreciering o.s.v. När man har kommit fram till en 

nettoinkomst måste man även prognostisera ett nettodriftskapital för dessa år, med 

nettodriftskapital menas skillnaden mellan de nutida tillgångarna och förpliktelserna. Om 

nettodriftskapital ökar betyder det en ökad kostnad för bolaget. Efter att vi har dessa 

siffror kan vi få fram ett fritt kassaflöde, både på eget kapital och med respekt till hela 

kapitalstrukturen. Som demonstreras i ett exempel från (Berk, DeMarzo, 2011) nedan, 

översatt till svenska. 

 

När man har fått fram de prognostiserade framtida kassaflödena kan man 

nuvärdesberäkna dem för att få fram en värdering. Dock är metoden inte utan kritik, de 

siffror man sätter in i modellen är ofta kvalificerade gissningar eller rena spekulationer 

om framtiden och inträffar givetvis inte alltid som planerat. 

 

2005 2006 2007 2008

Fritt Kassaflöde

Netto resultat 5193 6247 6960 8382

E. skatt ränte kost. 4420 4420 4420 5083

Unlevered Netto Res. 9613 10667 11380 13465

Depreciering 5405 5405 6865 7678

Ökning i NWC 3412 -3663 -4089 -4685

Kapital Kostnader -5000 -5000 -20000 -15000

Fritt Kassaflöde 13475 7409 -5845 1458

Netto belåning 15000 5000

E. skatt ränte kost. -4420 -4420 -4420 -5083

Fritt Kassaflöde E.K 9055 2989 4735 1375  
Ett exempel på prognostisering av framtida fria kassaflöden (Pro forma). 

2.3.2 DCF 

Discounted Cash Flow är en värderingsmetod som kan används vid värderingar av såväl 

maskiner som företag. DCF nuvärdesberäknar de framtida kassaflöden som en 

investering tillför. Styrkan i DCF är att den jämför värdet av en krona i dag med vad 

samma krona är värd i framtiden, med hänsyn till inflation och avkastningskrav, 
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avkastningskravet är då en jämförelse med en liknande finansiell investering. 

Svårigheterna som kan framkomma vid användning av modellen är den osäkerhet som 

han finnas vid framtagning av den riskfria räntan (Arnold, 2012), och att ackurat 

prognostisera de framtida kassaflödena.  

 

 

            

2.3.3 APV 

Adjusted present value; är en värderingsmetod som bygger på DCF men även tar in i 

beräkningen eventuella fördelar av kapitalstruktur och planering. Det vill säga att den tar 

in i beräkningen vilken effekt som belåning får på företagets värde och fördelen av den så 

kallade skatte-skölden. Nackdel med modellen är att den ej tar in i beräkningen att det 

kan falla sig så att belåningsgraden blir för hög och ser i stället ut som att det är av fördel 

desto mer skuld ett företag besitter. En APV värdering är ett bra verktyg vid en leveraged 

buyout med anledning att man då kan mäta kapitalstrukturen enkelt i företaget och 

använda sig av ett uppköp av skatte-skölds syfte. Detta beror på att om ett företag med en 

stor kassa köper upp ett företag med en stor del belånat kapital kan använda det köpta 

företagets lånesatts för att minska sin egen skatt (Modigliani, Miller, (1963). 

 

         APV= DCF + PV of effects of gearing 

2.3.4 WACC 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) är en metod för investeringsvärdering som 

tar hänsyn till kapitalstrukturen i företaget, (Wramsby, Österlund, 2007). Tanken är att 

man räknar ut avkastningen på det egna kapitalet och skulderna med hänsyn till värdet på 

skattesatsen eftersom skatt inte behöver betalas två gånger vid skulder. Modigliani & 

Miller presenterade ett tillägg till deras propositioner I och II om kapitalstrukturens 

irrelevans från 1958 med en tredje proposition (Modigliani, Miller, 1963). Den tredje 

propositionen förklarar att det finns ett värde i att använda skulder över eget kapital i sin 

kapitalstruktur, detta eftersom resultatet beskattas efter att räntekostnader har betalts, 

detta kallas för en skattesköld. 

 

WACC är givetvis inte utan viss kritik, vissa pekar på att WACC endast tar i beaktning 

räntebetalningarna och att skulder inte kan finansieras kostnadslöst, samt att alla ägare av 

eget kapital får ut betalningar (ofta dividends) proportionerligt till deras investering och 

att detta är kostnadslöst, detta kan leda till en övervärdering av bolag, särskilt dem med 

väldigt höga skulder jämfört med eget kapital. (Adhikari, 2004) 
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2.3.5 DVM 

”Dividend Valuation model” är en modell som värderar ett företag genom att använda sig 

av pengars tidsvärde. Modellen ger oss ett beräknat värde av ett företag genom att 

nuvärdesberäkna framtida utdelningar. Dock bygger modellen helt på att ett företag ger ut 

löpande utdelning till sina aktieägare (Arnold, 2012). 

 

I teorin är DVM en stark modell vid företagsvärdering på grund av sin enkla 

konstruktion, men på grund utav att DVM bygger på antaganden om framtida utdelningar 

gör det att modellen kan anses som ett osäkert verktyg att använda vid 

företagsvärderingar med den anledningen att utdelningar ofta variera mellan olika år och 

att det kan vara svårt att förutspå hur framtida utdelningar kommer att se ut. Detta bidrar 

till att precisionen i modellen bygger till stor del på värderarens kompetens i att kunna 

förutspå företagets framtida tillväxt. Generellt sett så kan man se att i de flesta företag 

ökar utdelningar över tiden och i dessa fall är DVM ett bra redskap för att värdera ett 

företag genom den enkla anledning att den kollar på vad ägaren kommer kunna få ut 

genom sin investering i framtiden (Pike, Neale, 2006).     

 

  

 

2.3.6 Substansvärdet 

Substansvärdeberäkningen syftar till att beräkna värdet i ett företag genom att beräkna 

värdet av det kapital som är placerat i företaget. Substansvärdet motsvarat det egna 

kapitalet i ett bolag vid en fortsatt drift. Ett problem som kan uppstå vid beräkning av 

substansvärdet, som egentligen är en väldigt lätt uträkning, är vilken balansräkning som 

skall stå till grund för uträkningen. Det finns tre olika som man kan välja mellan: den av 

företagets bolagsstämma fastställda balansräkning, den balansräkning som ligger till 

grund för deklarationen, eller en justerad balansräkning som tar upp tillgångarnas 

marknadsvärde. Vid en försäljning av ett företag brukar man sätta substansvärdet som det 

lägsta värdet som företaget kan säljas för. Det är på grund av att om man säljer företaget 

för under substansvärdet så hade man fått mer vid en likvidering och avyttring av 

företagets tillgångar. Detta bidrar till att vid användning av substansvärdemetoden bör 

företagets tillgångar värderas till deras återanskaffningsvärde vid värderingstidpunkten 

(Hult, 1993). Substansvärdet är väldigt starkt kopplat med avkastningsvärdering då 

modellen till sen stor grad speglar hur avkastningen kommer se ut. Detta ser man genom 

att ett lågt substansvärde ger en låg avkastning, och ett högt substansvärde ger en hög 

avkastning (Johansson, 1992).  
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   + Tillgångarna (enl. balansräkningen) 

   –  Skulder (enl. balansräkningen)    

   = Substansvärdet 

 

2.3.7 Payback Period 

Vid en investering så är det intressant för den som gör ett förvärv att veta vilken tid det 

tar innan investeringen har betalat tillbaka sig själv. Detta gör men genom att ta hela 

kostnaden för investeringen och sedan dividerar man det med det genomsnittliga kassa 

flödet som man tror att investeringen skall generera.  Detta innebär att eftersom många 

investeringar kan ha ett kassaflöde som fluktuerar gör det att Payback (PB) Period 

formeln är bra för att veta på ett ungefär när en investering har betalt tillbaka sig själv, 

men bör ej vara den formel som bestämmer om man skall genomföra en investering eller 

inte eftersom den kan tillämpas på företag men är mer passande för projekt (Moyer, et al. 

1998).    

 

För olika typer av investeringar finns det olika PB Perioder som anses vara acceptabla. 

Vid exempelvis fastighetsinvesteringar är en PB Period på 25-30 år fullt acceptabel, detta 

på grund av att fastigheter ses som en säker investering (Phyrr, et al. 1989).  Vid 

företagsinvesteringar brukar man i stället ha en PB Period på 10 år. Detta då ett företags 

investering oftast är en mer riskfylld investering än vad en fastighet är.     

 

 

 

2.3.8 Bransch-Multiplar  

Multiplar, ofta kallade nyckeltal på svenska, delas ofta upp i två delar, företags värde och 

värdet på eget kapital. Med företags värde så menar man värdet på alla fordringar på 

företaget, skulder och eget kapital, ställt i relation till någon statistik som reflekterar 

företaget som en helhet, till exempel EBIT eller försäljning. För eget kapital ställs värdet 

på det egna kapitalet i relation till något som endast reflekterar detta, så som resultat. 

 

Multiplar har den egenskapen att de på ett sätt ”tar pulsen” på ett företag. De används för 

att ställa företaget i jämförelse med andra företag på marknaden för att se i hur pass bra 

skick det är. Man måste inte alltid ställa det i relation till företag inom samma bransch 

utan kan även mäta till exempel RoI mellan olika branscher för att se var de mest 

attraktiva investeringarna ligger. 

 

Man måste dock vara försiktig vid multipellvärdering, om man mäter resultaten mot fel 

typ av bolag kan det ge en mycket skruvad bild av företaget. Det finns övrig kritik som 

också riktas mot multipelvärdering, en av dem är att man måste jämföra företag som har 
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liknande tillväxtprognoser och att de inte tar mycket hänsyn till kapitalstrukturen om man 

använder företagsmultiplar så som P/E tal eftersom en sänkt skuldsatts och ökat eget 

kapital kan ge en övervärderad bild av företaget (Goedhart, Marc. et.al. 2005). 

 

2.3.9 Bransch analys 

För att kunna göra en rättvis värdering av ett företag så måste man även ta hänsyn till de 

externa faktorer som påverkar företaget. Det är genom att analysera de externa faktorerna 

som man skapar sig en uppfattning av det framtida kassaflödet. Flera olika modeller finns 

för att få en förståelse av hur den externa miljön ser ut. De vanligaste modellerna är 

SWOT, PESTEL och Porters-five-forces. Michael. E Porter presenterade de fem 

krafterna 1979 som ett komplement till SWOT analysen för att förstärka den på dess 

svaga punkter (Porter, et al. 2002). Porters-five-forces är en relativt enkel modell som är 

uppbyggd på att man analyserar konkurrensen på marknaden. Efter detta undersöker man 

vilken kraft köpare sitter inne med, det vill säga har köparna stor makt vid förhandling av 

priser. Samma analys görs av leverantörer för att se vem som har övertaget vid 

förhandlingar. Det som avgör om man har ett eventuellt övertag är om det skulle finnas 

många leverantörer så har man då större utrymme att kunna byta om det priset skulle 

stiga för mycket eller andra förhållanden skulle försämras, det samma gäller för kunden 

fast omvänt. Utöver dessa tre undersöker man hur lätt det är att ta sig in på en marknad 

och börja konkurrera, ett exempel som används mycket i litteraturen är flygindustrin där 

det är lätt att ta sig in. Men att producera rakblad skapar större hinder för att komma in på 

marknaden på grund av att raklblad är väldigt svåra och kostsamma att producera. Den 

sista kraften är hot från supplement, alltså produkter som är så lika att det är enkelt att 

byta till en annan produkt för samma behov (Hill, et al. 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Porters-five-force.  
Kidle: (Porter, 1998). 
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2.4 Risk vid M & A aktivitet     

M & A är ett område där företag inte gillar att ta för många och förstora risker eftersom 

båda företagen står att vinna eller förlora men det finns ändå områden där risktagande är 

oundvikligt och betydande, särskilt med tanke på att endast hälften av all M & A aktivitet 

är framgångsrik (Forbes 2012), och kapitalbindningen ofta är stor.  

 

Operationell risk är en av de stora anledningarna till att förvärv ofta misslyckas, företagen 

är inte alltid kompatibla, expertis och traditioner mellan företagen är ofta väldigt olik och 

om de inte lyckas matcha dem kan problem och missuppfattningar uppstå. Ett vanligt 

exempel är när ett företag med inriktning på försäljning till andra företag köper upp ett 

företag med inriktning mot slutkonsumenter och privatpersoner. Om kulturen och 

expertisen inte komplettera varandra kan detta leda till oönskade utfall. (Deresky, 2008) 

 

En annan risk är att man överskattat priset på företaget, alltså en missvärdering i vilket 

fall man står att förlora delar av värdet på sin investering. Om vi har flera potentiella 

köpare kommer budet på målet att vara det samma som värdet, teoretiskt kommer alltså 

alla bud vara det rättvisa värdet och lika stora. Vid en sådan aktion som vi kan kalla det 

kommer den som bjuder högst över det rättvisa värdet att få genomföra förvärvet, men ha 

gjort en negativ affär, detta kallas vinnarens förbannelse. Risk har därför en central roll 

vid valet av företag, för värdering och senare köp, just eftersom så mycket står på spel 

och detta leder de ansvariga till att ta risken under stor beaktning genom hela förloppet 

(Pablo, et al. 1996) 

 

2.5 Informations asymmetri 

I en klassisk Modigliani & Miller värld har alla agenter tillgång till all information och 

tidsfördröjningar existerar inte. Men perfekta marknader existerar inte i verkligheten och 

samtliga parter har sällan tillgång till samma information vid samma tillfälle vilket leder 

till informationsasymmetri mellan parterna. Akerlof (1970) beskrev problemet med hjälp 

av den begagnade bilmarknaden, den så kallade ”law of lemons”, teorin är att det aldrig 

kommer finnas bra bilar på den begagnade bilmarknaden på grund av att köpare inte kan 

skilja på dåliga och bra bilar utan bara priser, och om de dåliga bilarna säljs för ett högre 

pris kommer priset på samtliga bilar gå ner till den gräns där det inte längre är värt att 

sälja de bra bilarna. Bilarna är bara ett exempel och idén kan tillämpas på de flesta 

marknader, inklusive M & A, av vilka IT nystarter är ett bra exempel för detta. Små IT 

företag har ofta två mål, att bli uppköpta eller att växa sig stora och när de uppvaktas av 

potentiella köpare finns det anledningar att undanhålla negativ information så länge det är 

lagligt men detta kommer köparna att förvänta sig och sänka priset, även om säljarna inte 

döljer något. Allt detta leder till att priset på förvärvet är svårt att avgöra och sällan 

rättvist (Akerlof, 1970). 
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2.6 Sammanfattning  

De teorier vi har lagt fram i detta kapitel är de som anses relevanta i akademisk litteratur 

och vi hoppas att det ger ökad förståelse för ämnet samt hjälper småföretagare att förstå 

de faktorer som ligger bakom värderingen av deras företag. Kapitlet följer 

operationaliseringen för att kunna ge en bra överblick och förståelse för vårt 

frågeformulär som är baserat i operationaliseringen. 

 

Det finns olika investeringsprocesser som företag kan följa, alla investerare har sin egen 

väg att göra det på men det finns generella drag som är gemensamma för de flesta. Till att 

börja med så måste det göras en intern undersökning av det egna företaget för att på så vis 

skapa sig en uppfattning om vad det egna företaget är i behov av för att uppnå sina egna 

mål och sin strategi med ett förvärv. Det kan finnas olika anledningar för ett företag att 

göra ett förvärv som det talas om i början av deta kapitlet. Efter att man har sett över 

företaget internt så tittar man externt, på vilka företag det finns som uppfyller de kriterier 

man har för sitt förvärv. Detta kan vara allt från att gå in på en ny marknad till att bredda 

sitt sortiment, m.m. (Harrison, et al. 1994). 

 

Branschanalys görs för att får en uppfattning av företagens position på marknaden. 

Genom att göra det så kan man också se framtidsutsikten för företagen man är 

intresserade av. En branschanalys hjälper att se de risker som finns med det objekt som 

en potentiell köpare är intresserad av (Hill, et al. 2002).  
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Branschanalysen kompletteras med en kalkylering av företagets faktiska värde. Det finns 

flera olika modeller som användes vid företagsvärdering som ger svar på ett företags 

hälsa/tillstånd. Den modell som används i störst utsträckning är kassaflödesvärdering. 

Genom att använda sig av detta värde så får man då fram vilka summor som företaget 

kommer att generera i framtiden (Entreprenör Centrum, 2013). Men även andra modeller 

är viktiga vid en företagsvärdering för att kunna fatta korrekt beslut, bland annat kan 

payback period vara viktigt för att kunna se hur snabbt investeringen betalat tillbaka sig 

själv. Efter att man har tagit fram ett värde på företaget så vet köparen vilket utrymme 

man har att förhandla inom (Moyer, et al. 1998).  

 

Teorin som vi valt att använda oss av är utgångspunkten i vår undersökning. Det är från 

teorin vi fått fram våra frågor som i sin tur har styrt den empiri vi fått in. Teorin har gett 

oss en bild över hur vi tror att beslutsmodellen hos värderare ser ut och vilka steg som är 

Figur 2: Egenkomponerad Värderingsmodell vilken är baserad i operationaliseringen med y-axeln som steg i 
värderingsprocessen med början i toppen. 
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viktiga, därefter har vi använt det synsättet som teorin försätt oss med till att undersöka 

om modellen ovan stämmer överens med de värderarproffs som vi intervjuat och om de 

går tillväga på detta sätt vid värdering av små, onoterade bolag. 
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3 Uppsatsens metod  

Inom detta avsnitt av uppsatsen framförs vilket vetenskapligt förhållningsätt som 

författarna har valt att använda sig av för att utföra studien. Det förs även diskussioner 

om kvalitativa och kvantitativa metoder, primär- och sekundärdata, ansats och urval. 

 

3.1 Ansats 

För vår uppsats har vi valt att använda oss av en deduktiv ansats, det vill säga från teori 

till empiri (Jacobsen, 2002). Från teori till empiri i denna mening betyder att vi 

presenterar en relevant teoretisk bakgrund för ämnet och sedan samlar in data för att 

jämföra om teorin lever upp till praktiken. Nackdelen med detta är givetvis att vi endast 

presenterar den teori vi anser relevant och kan gå miste om eventuella viktiga teorier. 

Något som vi försöker undvika genom att kritiskt granska våra egna slutsatser och 

konsultera med professorer och lärare.  

 

Anledningen till att vi använde oss av en deduktiv ansats är att vi ansåg att det passar bäst 

för vår uppsats. Att gå från teori till empiri är passande med tanke på att vi försöker 

skaffa djupare kunskap inom ett ämne som redan har undersökts och inte införskaffa 

empiri för att upptäcka nya fenomen. 

3.2 Kvantitativa och Kvalitativa metoder 

Skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ metod är att en kvantitativ metod 

beskriver ett fenomen i siffror och en kvalitativ metod ger en beskrivning med ord. De 

olika metoderna passar bra vid olika situationer. Då man gör en generalisering av objekt 

så är en kvantitativ ansats bättre då den kan undersöka fler objekt lättare. Medan en 

kvalitativ metod är mer passande om man vill få en djupare förståelse av ett fenomen 

(Eliasson, 2010).   

 

Vårt val av studie för denna forskning har fallit på att göra en kvalitativ studie. Valet 

grundar sig i att vi genom intervjuer kan ställa följdfrågor, vilket vi tror kommer hjälpa 

oss få en tydligare bild över intervjuobjektens värderingsprocess inför en investering. Vi 

ansåg att för att få en djup och god uppfattning var en kvalitativ undersökning att föredra 

för vår forskning, då den gav oss en större sannolikhet att kunna svara på vår 

problemformulering och syfte.         

 

Fördelen med en kvalitativ ansats är den öppenhet som det medför. I kvalitativ forskning 

så finns inga givna svarsalternativ som svarspersonen måste hålla sig till, vilket medför 

att giltigheten vid kvalitativ forskning blir högre. En annan fördel med kvalitativ ansats är 

dess flexibilitet. Detta innebär att allt eftersom en forskare kommer längre in i sitt arbete, 

och därmed får en ökad kunskap om ämnet lättare kan vrida på den insamlingsmetoden 

av data och problemställning (Jacobsen, 2002). Ett arbetes teori och forskning hänger 
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samman på så vis att vissa teorier passar bättre med en kvantitativ ansats, och andra 

teorier med en kvalitativ ansats, så som när man vill få en bredare kunskap inom ett ämne. 

För att kunna generalisera och dela in en undersökning i stora grupper passar en 

kvantitativ metod bättre, medan en kvalitativ metod använder sig av en teori som går in 

djupare på ämnet och kan på så vis hitta sammanhang mellan teorier. Att gå in på djupet 

inom ett specifikt ämne, eller att får en bredare men inte lika djup information är val som 

måste göras inför varje forskning (Eliasson, 2010).  Nackdelen med vårt arbete är givetvis 

att trots att vi kan ge en djupare förståelse för företagsvärdering så kan vi inte 

generalisera våra resultat över marknader eller bolag av andra typer än de vi har 

intervjuat, vi har givetvis undvikit att göra antaganden om marknader och bolag annat än 

de vi har undersökt basera vår slutsats på deras erfarenheter och vår uppfattning. 

 

3.3 Urval 

För vår forskning har vi valt att använda oss av primärdata via intervjuer. Detta val 

grundar sig i att vi inte visste om teorin stämmde överens med de metoder som 

värderings-proffs använder. I och med att det inte finns artiklar i en större utsträckning 

som talar om det praktiska tillvägagångssättet för små, onoterade bolag så vände vi oss 

direkt till de som arbetar med det och har djup kunskap inom ämnet. En annan anledning 

till att vi använde oss av primärdata är att vi vet hur den är insamlad, till skillnad från 

användning av sekundärdata då man inte har full förståelse för dess insamlingsmetod och 

därmed inte kan vara helt säker på dess validitet (Jacobsen, 2002).    

 

Vid en öppen intervju skall det läggas stor vikt vid valet av uppgiftslämnare för att få bra 

och användbar information. Vi anser att vi har lyckats hitta personer att intervjua med 

god kunskap inom området som kan ge oss god och riktig information enligt de kriterier 

som vi har för våra uppgiftslämnare. När vi har valt våra uppgiftslämnare inför våra 

intervjuer så har vi valt att fråga de som vi anser kunna ge oss de bästa svaren på våra 

frågor utan att göra någon form av slumpmässigt urval ur en population. Detta tror vi var 

bra då det kan öka respondentens intresse för vår uppsats och därmed gav intervjun mer 

tid.  

           

Då vi sökte upp våra intervjupersoner så har vi presenterat vårt arbete i kort och vad vi 

ville få ut av en intervjuperson på företagen som vi visste har personal med god kunskap 

inom området. Dessa företag har då hänvisat oss vidare till personer som vi har intervjuat. 

De personer som vi har intervjuat känner vi har varit helt rätt person för vår 

undersökning, de har haft långa karriärer inom företagsvärdering vilket vi anser ger högre 

validitet och är ett tecken på god kunskap. Alla intervjupersoner har varit väldigt öppna 

och svarat på våra frågor.  
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3.4 Undersökningens upplägg 

När man väljer upplägg är det viktigt att se till att det passar bra ihop med den valda 

problemställningen för undersökningen. Det valda upplägget i en undersökning är av 

betydelse för den reliabilitet som en undersökning får. De två upplägg som finns att välja 

mellan vid en undersökning är intensivt eller extensivt upplägg. Ett intensivt upplägg går 

på djupet och använder sig av många variabler och ett fåtal enheter. Det extensiva 

upplägget använder sig i stället av ett fåtal variabler men av många enheter i stället och 

går inte in på djupet på samma sätt utan ger en bredare undersökning. Det optimala är ju 

självklart att använda sig av både intensiv och extensiv för att får både djup och bred i sin 

undersökning. Men detta sker sällan då det är väldigt resurskrävande och ett val mellan 

de båda måste göras (Jacobsen, 2002). 

 

I denna undersökning valde vi att använda oss av ett intensivt upplägg då vi ansåg att det 

var nödvändigt för att kunna genomföra undersökningen på det sätt som vi planerat. Det 

vill säga att gå på djupet med ett stort antal variabler men få enheter. Ett extensivt 

upplägg passar bättre med en kvantitativ ansats. 

 

3.5 Datainsamling 

Vi har valt att genomföra enskilda intervjuer som insamlingsmetod för vår primärdata, 

alltså intervjuer med enskilda intervjuobjekt eftersom vi tror att antalet intervjuobjekt är 

begränsat, trots det har vi fått tag i personer med god kunskap inom området. Dessutom 

ville vi gå in på djupet inom området eftersom det var en fördjupning av existerande 

kunskap, inte en explorativ undersökning av potentiellt okända fenomen. 

 

Intervjuerna skedde med hjälp av VOIPs (datorbaserade röstkommunikationsprogram). 

Vi var medvetna om att det inte är optimalt vid en intervju men då vi inte befann oss i 

samma land som intervjupersonerna så gjorde vi det näst bästa men vi anser inte att det 

påverkade slutresultatet för vår forskning till någon större grad. Vi delade upp 

intervjuerna så att endast en av oss närvarande vid enskilda intervjuer och ställde aktivt 

frågor och bad intervjuobjektet att gå djupare inom de områden vi ansåg mest relevanta. 

Vi förde anteckningar och spelade in intervjuerna. Fördelen med detta är att vi direkt 

kunde observera och citera i efterhand om det bidrog till uppsatsen. 

Intervjuerna pågick i circa en timme och fördelarna med att inte vara fysikst närvarande 

kan ha varit att de inte kände sig lika pressade och mer bekväma med att tala över en 

telefon istället för att bli överröst med frågor av en person ansikte mot ansikta. 

Nackdelarna är dock desto fler, att genomföra detta över VOIPs gör det hela mer 

opersonligt och svårare att förklara eftersom man inte kan visa med gester eller rita. Vi 
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kan inte heller observera deras kroppsspråk utan endast tonläge för att få en bedömning 

bortom ord för vad de verkligen tror och tycker om det de säger. 

3.6 Metod för analys 

Efter att vi samlat in data från våra intervjuer hade vi på stora mängder information som 

skulle organiseras och analyseras. Att använda all data vi fick från våra intervjuobjekt var 

opraktiskt och till vissa delar icke relevant. Vi var därför tvungna att behandla datan på 

ett sådant sätt att vi reducerade den till en användbar storlek, men samtidigt undvek att ta 

bort så mycket att vi inte nämnde relevant teori (Jacobsen, 2002). Vi har behandlat 

empirin på ett sådant sätt att vi först beskrev var vi fått datan ifrån, delat in den i olika 

stycken utefter operationalisering för att göra den överskådlig för att slutligen analysera 

den, genom att göra en jämförelse med den teori vi har från ett teorikapitel, inspirerat av 

Jacobsen (2002) om att beskriva, kategorisera och kombinera 

 

3.7 operationaliseringen 

Denna uppsats är baserad i operationaliseringen (se appendix), där vi delade in processen 

med värdering av små, onoterade bolag i ett antal steg från anledningarna till värderingen 

till det slutliga bedömda värdet. Vi använde oss av begrepp såsom synergi och economies 

of scale, tagna från litteratur inom ämnet företagsvärdering för att göra uppsatsen lättare 

att förstå. Enheten vi har använt oss av för operationaliseringen är monetärt värde, pengar 

i folkmun. Vi bedömmer alltså begreppen på deras positiva eller negativia möjliga bidrag 

till det monetära värdet på företaget vid en värdering. 
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4 Empirisk metod  

I det här kapitlet kommer vi att presentera och motivera vårt val av intervjuobjekt. 

Därefter kommer vi att redovisa den primärdata som vi erhöll från våra intervjuer.  

 

4.1 Intervjuobjekt 

I det här avsnittet presenteras de intervjuer vi har gjort. Intervjuerna genomfördes med 

öppna frågor baserade på vår intervjuguide som i sin tur var baserad på vår teoretiska 

referensram. De utfördes som ett samtal och växlade mellan olika ämnesområden.  

 

De personer som vi har valt att intervjua är alla personer med flera års erfarenhet av 

företagsvärderingar, de arbetar med värderingar på en daglig basis och kunna ge oss 

information för vår forskning.    

 

4.1.1 PwC 

Vi genomförde en intervju med Anders Längnäs i Göteborg som har befattningen Partner 

på Price Waterhouse Coopers (PwC) inom Consultant in Corporate finance & auditor. 

Hans arbetsuppgift är personalansvarig, ledare samt coach för hans medarbetare inom 

Corporate finance. Längnäs har arbetat på PwC sedan 1994 med Corporate finance. PwC 

räknas som världens största konsultfirma inom revision och finansiella tjänster och är 

aktiv i 160 länder.   

 

4.1.2 Innovations-bron 

Vår andra intervju genomförde vi med Ole Johansson som i dag jobbar med 

företagsvärderingar vid Innovationsbron, ett företag som arbetar med att investera i små 

nystartade företag där de går in som delägare och sedan ger hjälp med att få igång 

företagen för att efter några år sälja av de flesta företagen. Johansson har tidigare även 

arbetat med företagsvärderingar på investmentbolaget Bure. 

4.1.3 Thenberg 

Vårt tredje intervjuobjekt var Anders Dalborg vid Thenberg, en fondkommission som till 

största delen arbetar inom Sverige med Corporate finance, kapitalförvaltning och 

värdepappershandel. Thenberg förvaltar inte själv fonder utan säljer sin expertis och 

kunskap inom området. Dalborg arbetar inom Corporate finance sektorn med 

företagsvärdering och har tidigare jobbat med Corporate finance på Nordea. 

4.2 Intervjuer 

Vi har valt att presentera våra tre intervjupersoner i samma text. Anledningen till det är 

att deras åsikter och beskrivningar i hur värderingsprocessen går till är väldigt lika och att 

då presentera dem enskilt endast hade lett till upprepning. 
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4.2.1 Investeringsmål och objektidentifikation 

Precis som vi har talat om i kapitel tre så finns det flera olika motiv till att genomföra 

företagsinvesteringar, och därmed en värdering. Längnäs bekräftar alla dessa motiv som 

förekommande men ger precis som Hult lite mer vikt vid de motiv som inte beskrivs lika 

väl bland den mer väletablerade teorin, det vill säga vid försäljning av bolag mellan 

privatpersoner, eg. på grund av att ägarna går i pension och vill sälja av sitt bolag, en tvist 

mellan två delägare där en av dem väljer att köpa ut den andra ur bolaget, överlåtelse till 

barn eller liknande. Att dessa värderingar är vanligare beror mycket på hans arbete i 

PwC, där värderingen av bolag sker då de skall säljas vidare och företagaren(na) då 

vänder sig till sin revisionsbyrå för att få hjälp. Längnäs kommer även mycket i kontakt 

med värderingar vid förvärv av andra bolag. Johansson som jobbar på Innovationsbron 

och har tidigare erfarenhet från Bure, som båda är bolag vars affärsidé ligger i att köpa 

upp andra bolag, beskriver endast de motiven till förvärv som är mer etablerat i den 

akademiska teorin. Johansson förklarar hur de på Bure hade som motiv vid samtliga 

förvärv att hitta synergieffekter. Dessa synergieffekter kunde te sig på flera olika sätt, 

men målet var alltid att öka utbudet och tillgängligheten mot kunden. Han beskriver att en  

förekommande effekt var att man upptäckte att ledningen i de bolag man värderade ofta 

inte besatt den kunskapen man ansåg nödvändig. Efter sin analys av företaget kunde Bure 

ofta hitta olika sätt att öka ett företags värde. När företagsförvärvet hade ägt rum så byttes 

ofta en del av ledningen ut mot personal som fanns inom Bures organisation för att driva 

företaget effektivare, men även för att länka ihop företagen med varandra. Dalborg 

menade att alla de anledningar som teorin nämner, med undantag för skattefördelar, är 

grund för att genomföra värderingar. Dock nämnde han generationsskifte som den grund 

för deras största andel klienter, en marknad som han tror kommer växa efterhand som de 

äldre generationerna går i pension.  

 

Stordriftsfördelar och förbättrad marknadsposition är bland de mest nämnda 

förekommande motiv till förvärv enligt våra intervjupersoner. Enligt Johansson sker 

dessa när en marknad ändras och det egna företaget inser att man behöver bredda sitt 

sortiment, antingen för att man ser behovet från kunderna eller för att man skall hamna i 

en starkare förhandlings-position gentemot leverantörerna genom ökad köpkraft. Vid en 

sådan process analyseras marknaden på intressanta bolag som man kan tänka sig att 

förvärva. Det brukar sluta med att det är 20-25 bolag som är aktuella. Efter förfrågning av 

sälj-intresset brukar det vara 1-2 bolag som medger sig vara intresserade av en eventuell 

försäljning, och resten tackar då nej till att inleda vidare förhandlingar. Dalborg nämnde 

även att en del av deras kunder kommer in med en förfrågan om värdering av andra 

företag, ofta konkurrenter, och ger sig in i processen av att värdera och undersöka 

bolaget, dock blir det problematiskt då bolagen vill undanhålla så mycket information 

som möjligt från varandra. Detta fungerar inte alltid eftersom bolag som är mindre, 
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nischade eller konkurrenter ofta har en bra uppfattning om varför de blir uppvaktade. I 

vissa fall är även intresset falskt, det köpande bolaget bara vill ha tillgång till information 

och är villig att betala för den säger Dalborg. 

 

Då internationalisering förekommer som motiv för ett förvärv, ser man över företag som 

är strategiskt viktiga på någon annan marknad. Johansson berättar om ett exempel på 

Bure då man vid ett tillfälle skulle ta sig in på den Amerikanska marknaden och då 

kalkylerar en eventuell alternativkostnad på vad det skulle kosta att i stället göra en 

greenfield-investering. Frågorna man i det fallet ställde sig var; vad skulle det kosta att ha 

två personer som jobbar heltid med att bygga upp företaget? Hur lång tid tar det innan 

man har etablerat sig på den nya marknaden? Hur mycket är ett redan etablerat 

varumärke värt i detta fall? Vilken risk finns det i att starta det själva gentemot att köpa 

ett existerande bolag? Efter att ha granskat sådana frågor, vägt alternativen mot varandra,  

ser man för och nackdelarna vid ett eventuellt köp. I detta fall köpte man värderingen på 

grund av den vikt det ligger i att en värderare kan marknaden (något som framförs senare 

i empiri kapitlet). Vidare berättade Johansson att på Innovations-bron är motiven till 

förvärv att köpa bolag som är i ett tidigt stadium och Innovations-bron köper då cirka 70 

% av ett bolag. Detta för att behålla kompetensen hos de företag de köper för att några år 

senare köpa upp de resterande procenten, ofta ~5 år senare. Motiven till förvärv för 

Innovations-bron är de samma, dock är integrerings-processen längre, eller så hålls 

bolagen enskilt för att senare kunna säljas vidare. Det är även förekommande att små 

företag söker sig till större bolag och erbjuder en del av bolaget för att kunna öka 

kompetensen inom det egna bolaget. När Johansson arbetade på Bure så köpte de alltid 

upp bolagen till 100 % för att få full kontroll över företaget. Det som skiljer sig vid de 

båda fallen är att i Bure köpte de för att behålla, men hos Innovations-bron har de ett mer 

kortsiktigt ägande i åtanke vid sina investeringar.    

 

4.2.2 Kassaflöden & värdering 

Dalborg säger att eftersom en kassaflödesanalys är vad majoritet av kunderna är ute efter 

måste värderarna först göra en prognos för de framtida kassaflödena. Johansson sade att 

modellerna är endast så bra som de siffror man sätter in i dem, denna uppfattning fick vi 

även från de övriga respondenterna, de menade att när man genomför en 

kassaflödesanalys så måste man ha en uppfattning om företaget och dess finansiella 

situation. När de prognostiserade framtida kassaflöden så tog de sitt ursprung ur EBIT, 

och sedan adderade eller subtraherade från balansräkningskonton rörande ex. inventarier 

eller fordringar. På grund av detta var budgetar en väldigt viktig komponent för att kunna 

räkna ut framtida kassaflöden, Dalborg nämnde dem som den viktigaste information 

klienterna hade att ge. 
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Johansson säger att vid en kassaflödesanalys måste den situationsanpassas för olika 

företagsvärderingar. Detta görs för att standardmodellen som lärs ut i litteraturen är ”för 

standardiserad, den får inte med alla de nyanser som kan finnas vid ett förvärv”. Ett 

exempel Johansson gav är då ett företag sitter på ett patent som sträcker sig tre år framåt. 

Då måste man avgöra hur man skall beräkna det framtida kassaflödet genom att fråga sig 

hur kassaflödet kommer se ut efter tre år? Skall man evighetsberäkna eller skall man efter 

tre år skruva ner tillväxten från exempelvis 6 % till 3 %? Här sade Johansson att vikten av 

värderarens goda marknadskännedom kommer in. På Bure använder man sig av en 

nuvärdesberäkning som sträcker sig 5-7 år och efter detta en evighetsberäkning med 

inflationen som tillväxtfaktor. I ett enstaka fall genomförde Bure en prognos på 10 år med 

ett restvärde på 0 på grund av ett utgående patent. Alla tre värderarna är överens om att 

det är viktigt med situationsanpassning när det gäller längden på beräkningen. Det stora 

undantaget som nämndes för kassaflödesanalys var vid IT företag med inriktning på 

webben, eg. Facebook och Instagram, dessa företag har inget intresse för kassaflöden 

utan inriktar sig endast på genererad trafik. 

 

Kalkylräntan som används vid diskonteringen skiljde sig mellan vilken typ av företag 

man värderade. Vid värdering av börsnoterade företag menade Dalborg att 

statsobligationer är ett acceptabelt mått på diskonteringsränta på grund av 

diversifieringen och storleken på företaget. Vid mindre företag är WACCen det enda 

alternativet som modell för räntan, även om den rena uträkningen inte alltid används. 

Dalborg menar att bristerna med WACCen är att kapitalstrukturen fluktuerar, särskilt i 

små företag, och räntan är inte konstant, om du har mycket eget kapital och undrar vad 

kostnaden för eget kapital är säger Dalborg att det finns ingen säker kostnad, ett företag 

som en eller ett fåtal personer har kontroll över varierar ofta i utbetalningar och därför 

finns ingen klar avkastning på eget kapital. På Thenberg satte de WACC som 

diskonteringsränta för de börsnoterade företagen och för de andra använde de STIBOR 

som ränta för skulderna och lade på så många procent som ägaren ansåg rättvist och som 

var i linje med marknadsindexet, detta var ett mått på vad som ansågs vara en rättvis 

avkastning på eget kapital.  

 

När de kalkylerar WACCen på Thenberg använde de sig av den nuvarande, eller 

prognostiserade avkastningen på skulder, kallad avkastning och inte ränta eftersom skuld 

ägarna innehar ett ägandeskap över företaget. Avkastningen på eget kapital använder de 

capital asset pricing model för att kalkylera, dock påpekade Dalborg att CAPM kräver ett 

beta-värde för att använda, alltså hur företaget för sig i relation till marknaden, Dalborg 

sade att de använder sig av betat för företag inom samma industri. Hävstångseffekten i 

CAPM är också något att ta hänsyn till, eftersom högre skuldsättning ger högre 

avkastning, dock tycker våra intervjupersoner inte att skuldsättningsgraden är något 

problem, så länge den inte skiljer sig för mycket från bransch-normer. Om det visar sig 
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att skuldsättningsgraden inom företaget är 38 % och på marknaden 40 % är detta inget att 

fundera över säger Dalborg, men vid avvikelser är det dock värt att se över dessa data 

ytterliga om bolaget är i bättre eller sämre form än marknaden i dessa aspekter, och hur 

detta kan påverka bolaget i framtiden. 

 

Johansson berättar att i alla företag oavsett bransch så finns det tre former av kapital; 

human kapital (personalen), struktur kapital (kunder, arbetas-metoder, affärskoncept, 

affärsmodeller, kvalitetskoncept, patent, allt som är kvar i ett bolag när personalen går 

hem), och finansiellt kapital (balans & resultaträkningen). När man räknar ut värdet på ett 

företag så gör man det efter det finansiella kapitalet men man måste också ta hänsyn till 

humankapitalet och strukturkapitalet och granska om det höjer eller sänker värdet på 

bolaget när man gör en kassaflödes-beräkning. Johansson menar att det exempelvis kan 

vara så att personalen i ett bolag har en genomsnittlig ålder över 60 år. Då måste man 

ställa sig frågan om man kan förnya personalen så att man kan behålla sin 

konkurrenskraft på marknaden. Om det då skulle visa sig att så inte är fallet innebär det 

en kunskapslucka hos personalen vilket då kommer sänka värdet på bolaget. Samma sak 

gäller med strukturkapitalet om man exempelvis granskar två konsultbolag där det ena 

har konsulter som jobbar mycket efter egna idéer och ett annat som har marknads-

modeller man arbetar efter. Då finns det ett större värde i det bolaget som har klara 

modeller, ett sådant exempel är Du-Pont som hjälper företaget att växa och 

internationalisera sig, förklarar Johansson. 

 

Johansson berättar att för att få mer underlag vid en företagsvärdering så kompletterar 

man kassaflödesberäkning med olika multiplar. En multipel används för jämförelse med 

liknande bolag. Johansson menar då att man letar upp ett eller flera bolag som är i samma 

bransch. Då kollar Innovationsbron på det bolagets multiplar och drar bort 30 % - 40 % 

av värdet. Om ett börsnoterat bolag har värdet 10 innebär det att det bolaget som värderas 

har värdet 7 eller 6 på samma multipel. Värderarna på Innovationsbron tar även hjälp 

med att jämföra liknade bolag genom att köpa informationen från bland annat Value 8 

och Roiters, som har databaser med information om prissättning på bolag vilket kan vara 

till stor hjälp vid värderingsprocessen. Längnäs berättar att på PwC använder de sig bland 

annat av dessa databaser men att de även har en intern databas som de använder för att 

jämföra med tidigare värderingar av liknande bolag. Thenberg litar också på 

multipelvärdering, särskilt från rörelseresultatet där de tittar på P/E, P/S, RoI. EBIT är 

viktigt, dock ingenting under detta, inom Thenberg anser man att finansiering, räntor, 

nettoskuldsättning, kapitalkostnad m.m. är rena spekulationer eftersom de ofta inte är 

stabila över tiden. Utifrån EBIT använder de sig av multiplar så som företags 

värde/försäljning och företags värde/EBIT. Att använda sig av företagsvärdet är när man 

vill ta över hela företaget och inte endast delar, då man använder eget kapital-multiplar 
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istället berättar Dalborg, även Johansson och Längnäs stressar vikten av EBIT vid 

multipelvärdering. 

 

Värderarna på PwC använder sig även av speciella ”bransch multiplar”, vid de tillfällen 

då sådan finns att tillgå, säger Längnäs. Ett exempel på en multipel är i hotell branschen 

där man då antar ett värde av en miljon för varje hotellrum. Så vid en värdering tar man 

antalet hotellrum och multiplicerar det med en miljon för att då få fram ett värde. 

Längnäs berättar även att i vissa konsultbranscher tar de antalet konsulter multiplicerat 

med 4 miljoner för att får fram ett värde.     

 

Det finns tillfällen då databaserna inte har några företag som är jämförelsebara, och det 

inte heller finns några börsbolag som kan användas för jämförelser, berättar Längnäs. Vid 

dessa tillfällen använder de endast kassaflödesvärderingen. Detta förekommer sällan och 

sker endast vid nystartade företag som befinner sig inom en nischad marknad. 

  

När vi frågade våra intervjupersoner om utveckling av nya teorier framkom det att det 

inte finns mycket anledning till att adoptera dem direkt, de menar att om inte alla talar 

samma språk, i.e. investering, och använder samma modeller och teorier finns det inga 

referenser eller tillgängliga föremål för jämförelse. Våra intervjupersoner har sagt att det 

inte finns någon anledning att stå i ”spjutspetsen” för nya teorier, men de vill inte heller 

vara blinda inför nya idéer som blir till allmänt vetande, man kan inte falla efter för långt. 

En bra värderare är en som gör sin forskning säger Dalborg. 

 

4.2.3 Substansvärde  

Alla våra intervjupersoner var överens om att substansvärdet är ett värde som inte ofta 

används vid företagsvärderingar. Det är förekommande vid fastighetsvärderingar men 

även då är en kassaflödesvärdering att föredra säger Längnäs. För att göra en riktigt bra 

substansvärdering så måste man granska vad företaget kommer att generera i framtiden, 

Längnäs menar att då gör man en form av kassa-flödesvärdering ändå. I vissa fall kan 

ändå en substansvärdering användas trots sin impopularitet hos våra intervjupersoner. I 

de fall den används görs det antingen som en nedre gräns vid en förhandling, det vill säga 

en form av minimivärde av bolaget. Eller i vissa branscher där substansen används för att 

räkna ut branschmultiplar säger Dalborg. Ett sådant exempel kan vara att använder 

substansen multiplicerat med tre för att få fram vad värdet av ett bolag blir. Men en sådan 

värdering är väldigt beroende på vilken bransch det är man undersöker.  

 

4.2.4 Bransch analys 

Två av våra intervjupersoner, Johansson och Längnäs, är eniga när det kommer till hur en 

branschanalys går till. Den görs genom en SWOT analys och/eller en porters-five-forces 
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analys. Johansson påpekar att för att kunna genomföra branschanalys är erfarenheten hos 

värderaren det viktigaste. Thenberg, som ett mindre företag, använder sekundärdata från 

andra institutioner. Investeringsinstitutioner så som GoldmanSachs, JP Morgan Chase & 

Co. Deras uppfattningar är att som en medelstor svensk fondkommission kommer de inte 

kunna ta vara på samma storlek och form av data som de större instituten.  

 

”Att sätta in lite siffror i en modell kan vem som helst göra, att avgöra vilka siffror som 

skall användas kräver en skicklighet och erfarenhet hos den som gör det” -Johansson 

 

Marknadskunskapen hos de personer som gör en värdering är då det avgörande för hur 

värdering blir säger Johansson. Detta beror på att det diskonterade kassaflödet som sätts 

in i en kassa-flödesvärdering grundar sig i själva bransch-analysen. Kunskapen om 

marknaden är då avgörande och på många företag, bland annat Bure, så har man krav på 

att de som jobbar med värderingar skall ha arbetat inom den branschen de värderar 

tidigare. Det är bara med sådan erfarenhet som de kan avgöra om ett företags struktur är 

acceptabel eller inte. Hos PwC så kommer värderarna ofta in oerfarna men placeras i ett 

team där de övriga besitter kunskap inom marknaden menar Längnäs. På så sätt lär 

värderarna sig hur marknaden ser ut och hur den fungerar över tiden genom att övriga i 

teamet delar med sig av sin kunskap.      

 

När de genomförde en analys av Porters-5-forces på Bure använde de sig av primär och 

sekundärdata säger Johansson. Han säger att när de analyserade konkurrenterna på 

marknaden använde de sig av industri-koncentrations index, som visar hur många företag 

som befinner sig på marknaden och hur stor andel de innehar. Hot om substitution är 

något som Johansson berättar att de ofta samlar in primärdata på genom att se hur 

priselastisk företagets produkt(er) är och fråga experter inom området om planer som kan 

påverka framtida försäljningen, han ger som exempel nya teknologier som kan hota 

existerande produkter. 

 

Dalborg nämnde att den sekundärdata de samlar in från olika institut är relativt bra för att 

få en översikt över köpkraften hos köparna. På Thenberg använder de mycket intuition 

för att skaffa sig en uppfattning utefter datan, eftersom direkta mätningar är svåra att 

komma över. Den enda gången Dalborg nämner det som simpelt att granska är då 

företagen befinner sig inom en mycket nischad bransch eller om köparna är begränsade 

av någon anledning, så som regeringar vid försvarskontrakt. Köpkraften hos 

leverantörerna är som omvänt för köparna säger Dalborg, om det finns få leverantörer 

och det är kostsamt att byta, något som speglar sig i priset och som företagsledningen ofta 

har förståelse för då de letar efter kostnadsminskningar. 
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På Innovationsbron använder man sig av historisk data för att skaffa en förståelse för hur 

det är att ta sig in på en marknad, Porter’s 5e kraft. Johansson säger att de skaffar sig data 

om hur många företag som brutit sig in på marknaden, vilken lagstadga som kan hindra 

framtida företag, eg. konkurrenslagar och hur teknologin ser ut på marknaden. 

Teknologin är viktig säger Johansson, eftersom om alla använder sig av lågteknologiska 

maskiner är det mycket lättare att bryta sig in på marknaden. 

 

Bransch-kännedom används för att kunna granska hur bra produkterna är, känna till 

företagets konkurrenter, känna till hur företag på marknaden är nischade, vilka priser de 

ligger på, om eventuella patent är avgörande för företagets värde, kunna avgöra vilken 

kvalitet en produkt håller etc. är alla viktiga komponenter enligt Johansson. Ett exempel 

är då Bure skulle genomföra en värdering av ett IT bolag som hade höga intäkter men när 

sedan en genomgång av företaget genomfördes så upptäcktes att den programvara som 

företaget jobbade med var föråldrad och behövdes bytas ut. Ett byte av programvaran 

hade då kostat 10 miljoner, vilket togs med i företagsvärderingen. För att upptäcka sådana 

omständigheter inom ett bolag krävs det en person som är kunnig inom branschen, en 

omständighet som inte en lekman skulle klara av att upptäcka.  

 

Trots att den värderare som genomför en värdering av företaget har en god kunskap om 

marknaden så har ändå säljaren ett informationsövertag då de sitter på mer specifik 

kunskap och kännedom om det egna företagets position på marknaden säger Längnäs. 

Hur mycket man än läser sig in på företaget så kvarstår deras informationsövertag. Därför 

är den hjälp man får från den säljande parten vid en värdering mycket viktig. Men det 

gäller för värderaren att se till så att den information som de kommer med är korrekt.  

Dalborg menar att ibland kan man se det finnas krafter som talar för att motverka en 

försäljning, vilket kan ses då det finns flera ägare inom ett bolag. Vid värdering av 

nystartade företag, och företag inom en nischad bransch, är även de siffror man får fram 

för att sätta in i modellerna osäkra, om det inte finns en marknad är det väldigt svårt att 

jämföra mellan likartade företag, något Thenberg litar väldigt mycket på för att få fram en 

uppfattning om hälsan på bolaget. Dalborg menar att om e.g. kapitalbindningen skiljer sig 

mellan det företag man värderar och jämförbara företag är det något att uppmärksamma, 

detta kan vara både på gott och ont. Om Thenberg försöker värdera företag inom en helt 

ny marknad kan dock värderingen skilja sig så pass att det värderas mellan 100-200 

miljoner kronor, på grund av att det inte finns några referenser. 

 

För att bedöma risken i ett bolag så granskar man de tre olika kapitalen i ett bolag enligt 

Johansson; humankapital, strukturkapital och finansiellt kapital. Det sker genom att man 

börjar med att granska humankapitalet för att se om personalen är fel utbildad och hur 

åldersstrukturen ser ut. I strukturkapitalet undersöker man exempelvis företagets patent 

eller data system, vilket nämndes tidigare. I det finansiella kapitalet granskar man hur 



36 
 

skuldbördan ser ut, vilket framkommer i WACCen. Johansson säger även att granskning 

av humankapitalet och strukturkapitalet är av extra vikt i tjänsteföretag där personalen är 

den huvudsakliga resursen.  

 

4.2.5 Bedömt värde 

Hur två personer som har samma erfarenheter inom en bransch, samma utbildning och 

gör en värdering av samma bolag kan komma fram till ett bolagsvärde som skiljer sig upp 

till 10-20 % från det som den andra värderaren kommer fram till förklarar Johansson. 

”Mer exakt är inte värderingsvetenskapen”. Det är på grund av den anledningen man vid 

en värdering arbetar i team för att få flera personers åsikt om hur det ser ut säger 

Längnäs. Samt att man även använder sig av flera värderingsmetoder; kassaflöde, 

branschmultiplar, jämförbara multiplar för att på så vis kunna jämföra de värdena med 

varandra. Ett exempel på hur svårt det kan vara var då en värdering som gjordes på Bure, 

där man använt sig av; kassaflödesvärdering, P/E-tal, jämförbara multiplar, 

Substansvärdesmultiplar, det slutliga värdet som de kom fram till var inom spannet av 

400 – 600 miljoner. Trots att det krävs branschkunskap och erfarenhet för att göra en 

värdering missar ändå värderare ändringarna inom en bransch. Ett annat exempel är då 

Bure 1994 köpte en värdering utifrån av en stor internationellt erkänd konsult firma för 

att få en analys och värdering av IT branschen och ett IT bolag. I den rapporten så fanns 

inte ordet internet med en enda gång, trots att den första svenska hemsidan hade skapats 

redan 1993. Det är ett exempel som visar hur svårt det kan vara att se hur en marknad rör 

sig säger Johansson. På grund av att företagsvärdering inte är någon exakt vetenskap så 

lämnas alltid ett företags värde efter en värdering inom ett intervall. Intervallet mellan det 

lägre och det högre värdet som ges kan skilja mellan 10-20 % förklarar Dalborg. 

 

Att endast en firma skulle sitta som rådgivare för båda parter sker sällan menar Dalborg, 

det enda fallet är då värderaren själv tagit initiativ till att skapa ett intresse mellan bolag 

och på så sätt försöka få till en affär. Detta är något Thenberg erkänner sig försöka göra. 

Vid vanliga transaktioner har parterna varsin finansiell rådgivare. För att undvika att bli 

lurad gav Dalborg som råd var ha väl skrivna kontrakt och villkor för bolagstillträden, 

exempel kan vara att efter ett överenskommet värde i ett intervall, vilket ligger i botten, 

finns det villkor som säger att om X överstiger Y efter Z antal år kan mellanskillnaden 

betalas ut till säljaren i efterhand. Detta kräver dock en hög bevisningsgrad eftersom 

bokföring är en konst och motivering ligger som underlag för beslutet. 
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5 Analys 

I detta kapitel använder vi empirin som en grund för jämförelse med den information vi 

presenterade i teorikapitlet. Vi härleder även till problemformuleringen och syftet.  

 

5.1 Investeringsmål & objektidentifikation 

Från de intervjuer vi har genomfört har vi kommit fram till att alla de anledningar som 

nämns som skäl för investeringar d.v.s. economies of scale, market power, synergi, 

internationalisering, ineffektiv ledning och förvärv från privatpersoner används i 

praktiken, med undantag av skattefördelar eftersom dessa är olagliga i vissa former 

(Sholes, et al. 1989), används i praktiken av våra intervjupersoner. Vår forskning har inte 

uppdagat några skillnader mellan de anledningar som ges vid förfrågan av värdering, 

Dalborg nämnde generationsskifte som den största anledningen, för Thenberg affärer en 

linje som följs även av Längnäs på PwC, medan Johansson sade att nyuppstartade företag 

står för den större delen av Innovationsbrons värderingar, men dock inte i samma 

utsträckning som på Bure, där han tidigare var anställd. 

 

Skattefördelar är som sagt inte tillåtna att använda som grund för investering, detta 

eftersom svensk skattelag inte tillåter förflyttningar av loss carry forwards mellan två 

företag utan det är helt menat som ett internt medel att användas när företaget åter blir 

vinstdrivande, dessutom finns det inga loss carry backs i svensk skattelag. Om dessa lagar 

ändras kan dock skattefördelar bli ett legitimt skäl och måste tas med i värderingen av 

företag. 

 

Enligt teorin behandlar man företagen som en enhet efter M & A om det finns fördelar i 

synergin i ett företag så menar (Arnold, 2012) att eftersom företaget opererar som en 

enhet efter förvärvet finns det ingen anledning att tänka på var dessa fördelar hamnar, 

dock är teorin inte helt orealistisk utan nämner också värdeskapningen hos de olika 

företagen som observeras i verkligheten är en effekt av synergin. Värderarna säger att i 

verkligheten är det ofta är en hård kamp om vem som ska dra nytta av synergin. Dalborg 

sade att fördelarna ofta hamnar hos de med bäst förhandlingskraft, vissa kunder kommer 

in och söker en värdering för framtida investerare eftersom de saknar likvida medel eller 

viljan att fortsätta driva företaget. I dessa fall har den säljande parten ett underläge och 

kan vara mer medgörlig vid villkoren för affären, något som vi även fick en uppfattning 

om från Johansson och Längnäs. 

 

Diversifiering, Economies of Scale, Market Power och alla andra typer av M & A 

aktiviteter vi nämnde är teoretiska grunder för investeringar (Arnold, 2012), och används 
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i praktiken på de bolag som vi har kontaktat för intervjuer, men vad som inte nämndes 

var information, företag kan använda de listade syftena för M & A som en ursäkt för ett 

sätt att få information från konkurrenterna säger Dalborg, något som de andra inte 

nämnde. Teoretiskt sätt är det svårt att uppskatta värdet på information, och även om man 

kan direkt observera kostnaderna det krävs att införskaffa den vet man inte till en början 

om det kommer att löna sig eller inte. Teorin nämner inte explicit vilka sorters företag 

som söker varandra, även om detta är klart i fall som diversifiering, där två företag inom 

samma bransch inte kan diversifiera sig särskilt långt, särskilt om de opererar i samma 

geografiska område. Men enligt vår forskning investerar konkurrenter ofta i varandra och 

informationsinsamling är ett incentiv till att gå in i processen med värdering. 

 

5.2 Kassaflöden & värdering 

Vid själva värderingen framkom det väldigt tidigt från våra intervjuer att det är 

kassaflödesvärdering som är den viktigaste komponenten. Utifrån vår empiri har vi 

kommit fram till att i slutet vill de flesta kunder ha ett diskonterat kassaflöde, med ett 

undantag som Dalborg nämnde där IT bolag med inriktning på webb-aktivitet eg. 

Facebook och Instagram, endast är intresserade av trafik, inte kassaflöden. Detta eftersom 

ju fler träffar de får ju högre rankas och värderas hemsidan. Dock förklarade våra 

intervjupersoner att i alla andra fall genomfördes alltid kassaflödesvärderingar, och för att 

genomföra en sådan krävs prognostiserade framtida kassaflöden. (Berk, DeMarzo, 2011) 

skriver om Pro Forma resultaträkningar som grunden för att få fram en prognos för de 

framtida fria kassaflöden. Våra intervjupersoner, särskilt Dalborg, stressar att de använder 

sig av EBIT men ingenting under detta eftersom det är rena spekulationer, sedan adderar 

eller subtraherar värderingsgruppen på Thenberg poster från balansräkningen.  

 

Enligt teorin är kalkylräntan ett simpelt koncept, en värderare nuvärdesberäknar ett 

kassaflöde eller en investering mot en liknande investering som har en avkastning X, eg. 

statsobligationer (Berk, DeMarzo, 2011), dock förespråkar många professorer försiktighet 

med att se statsobligationer som riskfria efter euro-krisens utbrott, alternativt tar man 

hänsyn till kapitalstrukturen och skatteskölden (Modigliani, Miller, 1963) för att räkna ut 

ett WACC värde. Våra värderare är dock lite delade över kalkylräntan, två av dem, 

Johansson och Längnäs säger att WACCen fungerar precis likadant i praktiken som i 

teorin, d.v.s. att man tar hänsyn till kapitalstrukturen och skatte skölden (Berk, DeMarzo, 

2011) och att den appliceras på alla sorters företag, men Dalborg menar att kalkylräntan 

är ett väldigt ostabilt värde. Dalborg säger att när man räknar ut ett WACC så är det 

osannolikt att kapitalstrukturen håller sig stabilt över flera år, särskilt i mindre företag, att 

kostanden för skulder är förutsägbar och att det även finns en stabil kostnad för eget 

kapital, något som existerar mer i stora företag än små med en eller ett fåtal ägare. Vad de 

gör på Thenberg när de beräknar kalkylräntan på ett mindre företag är att de tar den 

nuvarande STIBOR räntan, sedan lägger de på ett antal procent som kunden får välja, 
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detta representerar en avkastning på eget kapital och de bedömer den som rimlig om den 

ligger i linje med data från liknande företag inom samma marknad.  Detta är något som 

inte nämns i teorin. 

 

DVM nämndes inte av värderarna som relevant eftersom den var ”för standardiserad” och 

att utdelningen kan variera mycket mellan olika år enligt Johansson. Substansvärdering 

var Dalborg, Johansson och Längnäs överens om att den inte var värdefull vid 

värderingen av små, onoterade företag i de flesta fall, enligt teorin är det en legitim 

värderingsmodell (Pike, Neale, 2006). Intervjupersonerna nämner inget om var den kan 

appliceras bortom fastighetsinvesteringar och att den kan användas som ett minimivärde. 

Våra intervjupersoner är överens om att det inte är en optimal värderingsmetod. Payback 

metoden nämndes inte heller som särskilt relevant av våra intervjupersoner och även om 

den faller inom värderingskapitlet i litteraturen så är den precis som DCF mer inriktad på 

värdering av projekt med en begränsad livslängd och inte företag. 

 

5.3 Bransch analys 

Det är stora skillnader mellan teorin och praktiken vid branschanalys. Enligt teorin 

använder man sig av Porters-five-Forces och SWOT som komplement till varandra för att 

göra en bransch analys (Berk, DeMarzo, 2011). Men dessa modeller är mer riktlinjer än 

konkreta regler, om hur bransch information skall bearbetas. Alla intervjupersonerna är 

överens om vikten av god branschkännedom (Argyres, et al. 2002). Johansson och 

Längnäs säger att de införskaffar mycket primärdata när det kommer till bransch analys, 

men Dalborg säger att på Thenberg köper de in mycket av den informationen från större 

institut som har den djupa bransch kunskap som krävs. 

 

Johansson nämner ett flertal saker som de använder på Bure i sin analys, industriindex, 

experter och lagstadga. Dessa menar Längnäs också är värdiga analyskoncept och sättet 

som man värderar branscher på skiljer sig inte märkvärt. Dalborg som jobbar på 

Thenberg, ett företag som köper sekundärdata, sa dock under intervjun ”vi bearbetar delar 

av datan på vårt eget sätt”, men ville inte gå in djupare på ämnet vilket tyder på att de inte 

vill dela med sig av dessa metoder. Trots dessa marknadsanalyser är våra 

intervjupersoner överens om att en informationsasymmetri alltid kvarstå, den säljande 

parten har alltid bättre insikt i företaget, vare sig om det är information om positiva eller 

negativa aspekter av bolaget. Detta reflekteras i teorin om ”the law of lemons” från 

(Akerlof, 1970).  

 

5.4 Sammanfattning 

Alla värderingar följer en grundmodell baserad i sökning, värdering, analys och 

förhandling, något som känns igen vid praktiskt taget alla transaktioner, vare sig det är 
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mellan företag eller privatpersoner, dock inte i samma utsträckning. Johansson, Längnäs 

och Dalborg är alla överens om att samma metoder används inom branscher för 

företagsvärdering och att en prognostisering av kassaflöden med WACC som 

diskonteringsränta för att få fram nuvärdet används vid majoriteten av värderingar. 

Multiplar används som komplement till detta för att få en uppfattning om bolagens 

finansiella hälsa tillsammans med en bransch-analys för att få en bättre uppfattning om 

marknaderna i vilket bolaget opererar. Denna process ger en uppfattning om värdet på ett 

bolag, vilket används vid förhandlingarna, där informationsasymmetri ofta spelar en 

avgörande roll för det slutgiltiga överenskomna värdet. 

  

Vi har därför kommit fram till en ny modell för företagsvärdering än den som 

presenterades i teorin. Figur (3) visar de metoder som inte längre anses relevanta för 

värdering av små, ej-börsnoterade företag som överstrukna. De teorier som är relevanta 

för en praktisk värdering är ej överstrukna. 

 

 
 

Figur 3: Egenkomponerad Värderingsmodell vilken är baserad i operationaliseringen med y-axeln som steg i 
värderingsprocessen med början i toppen. De vår forskning anser orelevanta metoder för värdering av små, onoterade 
bolag är överstrykta. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel drar vi slutsatserna från vår forskning och reflekterar över slutsatserna 

samt ger förslag för vidare forskning 

 

För påminnelse vill vi upprepa att vår problemformulering lyder enligt följande: 

– Hur går värderare tillväga vid en värdering av små, onoterade bolag? 

 

Syftet med vår uppsats är att beskriva hur en värdering av små, onoterade bolag går till 

och skapa en förståelse för vilka faktorer som är viktiga. Vi har inte gjort några 

antaganden utan använt oss av de metoder vi fått från litteraturen och våra kurser i 

företags- och nationalekonomi. Vi anser att vårt syfte är uppnått och förhoppningsvis kan 

det ge säljande och köpande parter i företag en bättre insikt i hur värderingen går till vid 

deras företag, detta kan vara av speciell betydelse om ett litet, onoterat bolag ska säljas 

och ägarna inte är säkra på hur processen går till och vilka aspekter som är viktiga. Med 

detta vill vi presentera våra slutsatser. 

 

Inom företagsvärdering, och särskilt små, onoterade bolag, undervärderas dessa ofta på 

grund av den otillräckliga kunskapen om vad som skapar värde inom företaget. Vi anser 

att bättre kunskap från ägarnas sida kan bidra till att öka förtagets potentiella värde, ta 

exemplet från teorin där Johansson talar om datorsystem som inte var uppdaterade, detta 

är en värdedrivande faktor som har stor inverkan på värdet. Även skatteskölden och 

kapitalstrukturen spelar en stor roll vid kalkylerna.  

 

Det är även viktigt att ha en stark förståelse för såväl de ekonomiska aspekterna samt den 

marknad man opererar i, är det en bransch som är svår att ta sig in i? Detta kan besvaras 

med hjälp av ett antal frågor, hur svårt är det att ta sig in på marknaden sett ur en 

teknologisk synvinkel och hur ser konkurrensen ut? 

 

Vi anser även att det är mycket viktigt att samla in så mycket information som möjligt om 

motparten vid en transaktion, den som sitter på mest information har den bästa 

förhandlingspositionen. Det är även viktigt att känna till anledningarna till förvärvet, 

eftersom det bidrar till en förbättrad position vid förhandlingsbordet.  

 

Genom den analys som vi har gjort har vi kommit fram till att det viktigaste verktyget vid 

en värdering är kassaflödesvärdering. Men för att göra en kassaflödesvärdering med 

precision så är den data som samlas in för att sedan sättas in i modellen det avgörande 

och även den del av värderingen som kräver mest tid och kunskap. För att ytterligare 

förbättra precisionen på en värdering så bör det kompletteras med multiplar, dessa skiljer 

sig mellan olika branscher men ger tillsammans med kassaflödesvärderingen en klarare 

bild av värdet. 
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Vi anser att vi har besvarat vår frågeställning bra, men vi är medvetna om att 

intervjupersonerna inte har get oss tillräckligt relevanta svar på vissa frågeställningar. Det 

faktumet att vi har genomfört telefonintervjuer tror vi bidragit till att intervjupersonerna 

inte har gett oss så fullständiga svar som det hade gjort vid en direktkontakt. 

Obenägenheten att svara tydligt på våra frågor kan också bero på företagshemligheter 

som man inte vill sprida.  

 

6.1 Förslag för vidare forskning 

Vi vill tacka Dr. Frank Mrusek på ZEB, en tysk bankkonsult firma som ställde upp på en 

diskussion om vilka områden inom vårt valda ämne som kan vara av intresse för vidare 

forskning.  

 

På ZEB är Dr. Mrusek’s uppgift att bryta ner värdefaktorerna i små, onoterade banker för 

att skaffa en förståelse för vad som driver värdet i ett företag, han säger att dessa metoder 

skiljer sig mellan noterade och onoterade företag eftersom metoder med 

regressionsmodeller inte kan appliceras på företag utan ett aktie-pris.  Inom ZEB 

använder de sig för onoterade bolag av ”value driver trees”, inte alls olikt du-pont 

modellen för att bryta ner de olika avdelningarna i banker eg. Corporate finance, asset 

management, portfolio management till värdeskapande faktorer. Dessa faktorer körs 

genom ett program som ändrar de många variablerna i modellen för att få ett önskat värde 

på eg. RoI eller RoE.  

 

Denna metod har använts av ZEB i cirka 15 år, men började bara användas av banker för 

10 år sedan, och har ännu inte hunnit nå den ”riktiga ekonomin” som man ofta kallar 

marknaden exkluderad banksektorn. Dr. Mrusek tyckte bra om en idé att genomföra en 

kvantitativ undersökning av tillverkande företag för att se hur pass bra förståelse dessa 

har för värdeskapandet i sitt företag bortom produkterna och aspekterna dessa innehar. 

 

En annan intressant poäng som nämndes som har hunnit nå noterade företag men inte 

onoterade är att likviditet och risk inte hanteras tillräckligt noggrant i nuvarande 

modeller. En av de drivande faktorerna bakom krisen 2008 var att marknaden för 

likviditet ansågs vara helt likvid, det fanns alltså alltid tillgång till likviditet, så var dock 

inte fallet och när likviditeten inte längre fanns tillgänglig gick Lehman Brothers omkull. 

Dr. Mrusek sa efter vår diskussion att han ansåg det som väldigt intressant att genomföra 

en undersökning av riskens och likviditetens inverkan på värdet i små, onoterade företag 

och om dessa kan implementeras i modeller för att justeras mer exakt än vad som görs i 

nuläget, eller om deras nivåer endast rankas som acceptabelt/oacceptabelt. 
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Appendex: 

Lista över förkortningar: 

DCF                         Discounted Cash Flow 

WACC                      Weighted Average Cost of Capital 

P/E                           Price per Earning 

P/S   Price per Share 

EBIT                         Earnings before interest and taxes 

M&A                         Mergers & Acquisitions 

EBITDA  Earnings before interest, taxes, depreciations and amortization 

Greenfield  Uppbyggnad av ett företag från grunden på en ny marknad. 

STIBOR  Stockholm Interbank Offered Rate  

RoI   Return on Investment 

RoR   Return on Equity 

CAPM   Capital Asset Pricing Model 
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Investeringensmål & 

Objektidentifikation 

 (Kumar, 2009) 

 Synergi Gemensamma fördelar 

 Economies of Scale Minskad styck-kostnad 

 Market Power Stor förhandlingskraft 

 Diversifiering Risk spridning 

 Nya Marknader Tillväxtschans 

 Internationalisering Geografisk expansion 

 Innefektiv Ledning Dålig företagsledning 

 Skattefördelar Köp p.g.a skattevinster 

Värderingsmodeller  (Arnold, 2012) 

 DCF Nuvärdering av framtida 

kassaflöde 

 APV DCF med skattesköld 

 DVM Dividend värderings 

modell 

 WACC Genomsnittlig 

kapitalkostnad 

 Payback Period Investeringens 

återbetalninsgtid 

 Substansvärdet Företagets tillgångar 

efter subtrahering av 

skuld 

Bransch Analys  (Porter, et al. 2002) 

 Porters 5 Forces Marknads-Analys 

 Risk Eventuella negativa 

effekter 

Operationalisering 
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 Informations Assymetri Olika 

informationsmängd 

Bedömt Värde  (Hill, Jones, 2002) 

 Förhandling Överenskommet pris för 

transaktion 

 

Frågeformulär: 

 

Investerings mål & Objekt identifikation:  

 

1 Hjälper ni era kunder att hitta objekt att investera i eller får ni ett objekt som 

sedan skall värderas?  

2 Vilka är de vanligaste anledningarna att företag genomför förvärv och 

fusioner upplever ni? 

 

3 Använder ni ett annorlunda tänkande om anledningarna till investeringarna 

skiljer sig? Till exempel: (Synergi, Stordrifts fördelar, Market Power, 

diversifiering, internationalisering, nya marknader, ineffektiv ledning) 

 

4 Skiljer det sig i processen vid förvärv i andra länder?  

 

Företagsvärderingar:   

  

1. Skiljer sig värderingsprocessen mellan olika branscher?  

- I så fall, vilka skillnader finns det?  

 

2.  Vilken erfarenhet/kvalifikation har de som jobbar med investeringar hos er?  

 

3.  Är det någon skillnad att göra en värdering vid försäljning respektive förvärv?  

 

4.  Vilken information är relevant för värderingen? 

 

5.  Hur samlar ni in informationen om investeringarna?  

- Vilken information är lätt, och vilken information är svårare att få in? 

 

6.  Vilken information är viktigast att bearbeta vid en värdering, och varför? 
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Branschanalys:  

1 Vilka modeller använder ni för att analysera branschen?  

 

2 Hur stor vikt läggs vid att få en uppfattning om vart marknaden är på väg?  

 

 

 

Värderingsmodeller: 

 

1.  Vilka modeller arbetar ni med vid värderingar av företag? (DCF, APV, WACC, 

PB, Substansvärde) 

-Tids horisont, Risk, avkastningskraven,  

   

2.  Använder ni er av de senaste värderingsteorierna? 

-Hur håller ni er i så fall uppdaterade? 

 

3. Använder ni er alltid av samma värderingsmodell-er? 

 -Vad ser du för styrka respektive svaghet i de olika modellerna?  

 

Problem:  

 

1.  Vilka sorters problem påträffar ni vid förvärv/värderingar? 

 

2.  Har problem någonsin stoppat genomförande av förvärv? 

 

3.  Hur löser ni dessa problem? 

 

4.  Hur påverkar eventuell tidsbrist en investerings process?  

 

Bedömt värde:  

 1. Sitter ni med vid själva förhandlingen?  

  2. Hur sätter ni värdet på ett företag?  

 - ger ni ett precist värde, ett spann värde eller cirka värde? 
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Figurförteckning:  

Figur 1: Porters-five-forces: Annalys över element som påverkar en bransch.   

Figur 2: Egenkomponerad:  Värderingsprocessens olika steg enligt teorin. 

Figur 3:  Egenkomponerad:  Värderingsprocessens olika steg enligt analysen. 
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