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Förord
Den här uppsatsen kretsar kring företagsvärdering och är skriven vid Linnéuniversitet i
Kalmar under vårterminen 2011.
Att arbeta med denna uppsats har både varit intressant och otroligt lärorikt. Processen har lyft
våra kunskaper till en högre nivå inom området företagsvärdering vilket gör oss bättre rustade
för framtiden.
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra respondenter och vårt fallföretag som har ställt
upp med intervjuer och på så sätt bidragit med sina kunskaper och erfarenheter. Utan deras
medverkan skulle denna uppsats inte kunnat genomföras. Vi vill även tacka vår handledare
Petter Boye för bra vägledning och värdefulla tips. Vidare vill vi också passa på att tacka våra
opponenter och diskussionsgrupper som bidragit med konstruktiv kritik och givande åsikter
under arbetets gång.
Slutligen vill vi tacka varandra för en fantastisk bra arbetsinsats och ett strålande samarbete.

Kalmar, Maj 2011

Anna Adolfsson

Sara Stelin
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Sammanfattning
Examensarbete, Ekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet,
Företagsekonomi C, VT 2011
Författare: : Anna Adolfsson & Sara Stelin
Handledare: Petter Boye
Titel: Företagsvärdering – värderingsprocessen i teori och praktik
Bakgrund: Företagsvärdering är idag ett omtalat ämne då det blir aktuellt för många företag
vid köp, försäljningar, generationsskiften, ägarbyten med mera. Inom det kommande
decenniet är det nära fyra av tio småföretag som står inför just ägarbyten och
generationsskiften och kommer därmed vara i behov av en företagsvärdering. Detta beror
troligtvis på den förbättrade finansiella situationen och många företag har väntat på rätt
tillfälla att sälja. När värdering blir aktuell finns många olika metoder att använda sig av. De
största problemen ligger i att värdera privata aktiebolag, där det inte existerar någon
referenspunkt i form av aktievärde, på marknaden. Hur sker då denna typ av värdering i
praktiken och vad säger teorin om denna process?

Syfte: Att beskriva och förklara hur värderingsprocessen går till i praktiken och hur den står
beskriven i teorin. Syftet är även att identifiera om det existerar några skillnader mellan teorin
och de praktiska tillvägagångssätten samt bedöma de för- respektive nackdelar som finns med
de olika metoderna. Vidare kommer ett värde beräknas på ett valt fallföretag för att illustrera
att ett och samma företag kan få skilda värden beroende på vilken metod som tillämpas.

Metod: Rapporten består av kvalitativa studier i form av ostrukturerade intervjuer med valda
respondenter som arbetar med företagsvärdering för att få den praktiska versionen av
värderingsprocessen. Sekundärdata samlas in för att få det teoretiska perspektivet på samma
process. En fallstudie i form av ett fallföretag används som illustration av de beskrivna
värderingsmetoderna. Rapporten som helhet har en abduktiv ansats.

Slutsatser: Studien har visat oss hur värderingsprocessen går till i både teorin och i praktiken.
Vi kunde inte identifiera några skillnader i värderingsmetoderna utan avvikelser fann vi
istället i tillvägagångssätten. I praktiken läggs inte lika stor fokus på beräkningsmodellerna
3

som i teorin. I praktiken är det mer de ”mjuka värdena” som hjälper till vid fastställandet av
ett företags värde. Vi fann även en del för- och nackdelar med de upptagna metoderna. Sist
fastställdes ett värde på vårt fallföretag utifrån fyra olika värden, framräknade med hjälp av
olika värderingsmetoder.
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Kapitel 1
Bakgrund och rapportens syfte

I detta första kapitel beskrivs bakgrunden till det valda ämnet samt ger läsaren inblick i den problemställning vi inriktat oss på. Vidare beskrivs rapportens syfte och hur vi har valt att avgränsa oss.

1.1 Bakgrund
Under 2000-talet har företagens förändring och tillväxt kommit att hamna alltmer i blickfånget och drivkraften bakom detta är i allmänhet entreprenörer med nya synsätt och affärsidéer. I alla typer av branscher köps och säljs företag samtidigt som det sker en ständig etablering av nya företag. (Johansson & Hult, 2002)
Företagsförvärv är idag ett aktuellt ämne som intresserar många och ständigt florerar runt om
i olika medier. För många större företag är företagsförvärv en strategisk process i strävan efter
att expandera och få aktierna att stiga på börsen. (Orrbeck, 2006) I en artikel från DN kunde
man i slutet av december 2010, läsa om att företagsförvärven ”duggade tätt” bara dagarna
innan årsskiftet. Stockholmsbörsen steg i samband med detta med drygt en procent. I artikeln
stod det bland annat om verkstadskoncernen Alfa Laval som köpte upp danska Aalborg
Industries vilket resulterade i att deras aktie steg med nära 2,9 procent. (dn.se)
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Johansson och Hult (2002) menar att följande frågor är avgörande vid beslut om förvärv av ett
företag:
 Vad är det för företaget samt vad består det av?
 Hur har utvecklingen sett ut och varför har den sett ut på detta sätt?
 Vilka faktorer, då främst nyckelpersoner, har varit avgörande för denna utveckling?
 Hur ser framtidsutsikterna ut?
 Kommer ett köp att påverka dessa utsikter?

Nilsson med flera (2002) menar att det finns ett behov av att värdera ett företag vid många
olika tillfällen. Dessa tillfällen kan vara vid kapitalplacering, aktievärdering, börsintroduktion
och management buyout. Vidare menar Johansson och Hult (2002) att företagsvärdering är ett
måste vid köp och försäljning av företag, fusion och förändringar i ägarstrukturen. I en artikel
på Nya Affärers hemsida (nyaaffarer.se) kan man läsa att företagsförsäljningar nu på senare
tid ofta hör samman med generationsskiften. Mellan åren 2009 och 2010 ökade antalet sålda
små och medelstora företag med nära 20 procent, där 90 procent av dessa omsatte mindre än
500 miljoner kronor. Detta visar en undersökning gjord av Grant Thorntons corporate
financeavdelning. Att företagsförsäljningarna ökar rejält dementerar Camilla Björkman i en
artikel från 2010 (driva-eget.se). Några som märker av denna trend är Almi Företagspartner,
som ständigt ökar sina förfrågningar på krediter till företagsförvärv. I artikeln säger vice VD
och finansdirektör på Almi, Anna Hallberg, att:
”Företagens framtidstro ökar. Därmed ökar även benägenheten att ta på sig en större risk
som ett företagsförvärv innebär.”(ibid)
Vidare står det i en artikel på Veckans Affärers hemsida från mars 2011 att många småföretagare har för avsikt att dra sig tillbaka från sitt företagande. Hela 23 procent uppger att de på en
femårssikt har planer på att trappa ner medans ytterligare 15 procent kan tänkas sig detsamma
inom 6-10 år. Detta betyder att nära fyra av tio företag står inför ett ägarbyte eller generationsskifte inom en tioårsperiod. Inom de närmsta fem åren innefattar detta ungefär 55 000-60 000
företag. (va.se)
I Björkmans artikel från 2010 framgår att denna förändring troligtvis beror på den förbättrade
finansiella situationen. Många bolag har sedan länge velat sälja men har valt att vänta för att
få bättre betalt för sitt företag vid försäljningen. Detta leder till att en stor mängd företag har
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väntat på bättre tider och bjuder nu ut till försäljning. Tyvärr har dock den senaste
lågkonjunkturen lett till att många av företagens egna kapital bantats ner vilket i sin tur leder
till att de blir lägre värderade. Det är bra läge för köpare som kan få ut ett bra pris vid ett förvärv. (driva-eget.se)

Figur 1: Finanssituationen förbättras

I mer än ett halvt sekel har forskare försökt arbeta fram metoder som kan användas vid företagsvärdering, men enbart för att upptäcka att det inte finns ett bästa sätt att värdera ett företag
på. Professor Sven-Erik Johansson menar i Hult (1998, sid 7) bok Värdering av företag att
företagsvärdering är svårt;
”Låt mig börja med ett påstående, om vilket jag tror vi kan få allmän samstämmighet: att
värdera företag är minsann inte lätt. Primärt beror det på att man för att kunna veta vad ett
företag är värt idag behöver veta vad som kommer att hända i framtiden”
Hult (1998) forsätter berätta att Professor Johansson är den ledande svenska forskaren som
lagt den teoretiska grunden för hur företag ska värderas. Hans teori om hur företagsvärderingen ska användas utgår ifrån investeringsteorin. Frågan är varför inte hans teori, som
han började utveckla för mer än 50 år sedan, tillämpas idag? När det idag är frågan om företagsvärdering, talas det näst intill enbart om avkastning- eller substansvärdering. Kontentan är
att vilken metod som med fördel ska användas vid en värdering är helt beroende på situationen och motiven till värderingen.
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”Vi vet hur osäkra företagets egna budgets och prognoser är, trots att de är uppgjorda av
specialister inom respektive delområde inom företaget och trots att de omspänner en mycket
kort tidsperiod i jämförelse med den som är aktuell i samband med företagsvärderingar, där
vi ju i princip behöver göra en prognos som gäller företagets resterande livslängd. Det ter sig
därför närmast som en övermänsklig uppgift att göra företagsvärderingar – detta konstaterande tillåter dock inte slutsatsen att alla som sysslar med företagsvärdering är övermänniskor.” Citat av Professor Johansson 1973 i Hult (1998, sid 7).

1.2 Problemdiskussion
Vid företagsförvärv, försäljning, sammanslagningar eller andra strukturella omställningar
aktualiseras ofta frågan vad ett företag har för marknadsvärde. Det krävs ingående kunskaper
vad det gäller värdering, insikt i verksamhetens affärsmässiga förutsättningar samt erfarenhet
för att kunna göra en kvalificerad bedömning av ett företags värde. Vidare erfordras ingående
analyser av såväl företaget och dess komponenter, som dess omvärldsfaktorer. (deloitte.se) Då
vi inte anser oss besitta de ingående kunskaper och erfarenheter som enligt ovan är
förutsättningar för att överhuvudtaget ha möjlighet att genomföra en företagsvärdering
kommer hjälp att tas av personer som besitter dessa kunskaper för att på så sätt ge oss
möjlighet att få en mer djupgående inblick i hur denna process går till. Detta ska leda till
förståelse kring vilken metod som i praktiken används mest och som föredras av de som
arbetar med detta dagligen. Det är lätt att lära sig de teoretiska delarna men det brukar sedan
visa sig vara andra förutsättningar när dessa ska tillämpas i praktiken. Därför vill vi, innan
uppsatsens påbörjande, ha ett kritiskt förhållningssätt till de teorier som finns beskrivna i
litteraturen för att sedan komma fram till om litteraturens tillvägagångssätt stämmer överens
med det som tillämpas ute i verkligheten.
Att bestämma ett företags värde görs genom att diskontera värdet av de betalningsströmmar
som företaget förorsakar. (Hult, 1998) Ett av de största problemen vid företagsvärdering är att
det alltid, oavsett metod, kommer bli en subjektiv bedömning, då värdet är beroende av den
som värderar företaget. Det är viktigt att vara medveten om att oavsett vilken metod som väljs
så bygger den endast på en uppskattning om framtiden. I och med detta bör ett och samma
företag få olika värde beroende på vem som genomför värderingsprocessen (Sevenius, 2003).
Vi tror att om det faller sig så att olika företag som arbetar med värdering, använder sig av
olika metoder finns risken att köparen vänder sig till de som använder en metod som medför
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ett lågt värde på bolaget medans säljaren väljer de som värderar hans företag högt. Detta kan
leda till en intressekonflikt.
Det finns två typer av aktiebolag och dessa två medför olika typer av problem vid en värdering. Antingen är ett aktiebolag publikt, vilket innebär att det är marknadsnoterat, eller så är
det privat. Skillnaden vid värdering av dessa två former av aktiebolag är att det i privata aktiebolag saknar aktiemarknadsvärde vilket är utgångspunkten vid bedömning av ett företags
värde, vilket försvårar värderingen av ett privat företag. Värdet på företaget blir därför värdet
på de tillgångar som företag förfogar över och förväntas förfoga över i framtiden, eller så
uppstår det problem när de framtida betalningsströmmarna ska prognostiseras och ett värde
ska sättas utifrån antaganden om framtiden. (Nilsson et. al, 2002)

1.3 Forskningsfråga
Mot bakgrund av ovanstående problemformulering uppkommer följande frågor:
Hur förhåller sig värdering i teorin jämfört med i praktiken?
-

Vad säger teorin om hur värderingsprocessen går till samt finns det några för respektive nackdelar med de behandlade värderingsmetoderna?

-

Hur går processen till i praktiken vid beräkning av ett privat aktiebolags värde?

-

Föreligger det skillnader några skillnader i det teoretiska perspektivet och det
praktiska tillvägagångssättet?

-

Hur skiljer sig värdet åt på ett onoterat aktiebolag beroende på vilken värderingsmetod som tillämpas?

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse i företagsvärderingsprocessen genom
att undersöka och förklara det teoretiska perspektivet på företagsvärdering samt klargöra de
för- och nackdelar som finns gällande de olika värderingsmetoderna. Vi vill även undersöka
och förklara vilka företagsvärderingsmetoder som används i praktiken på onoterade
aktiebolag. Om olika värderingsföretag använder olika metoder som ger fördel beroende på
om kunden är köpare och säljare kan det uppstå konflikt och det är därför av intresse att ta
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reda på om olika metoder föredras av de som arbetar med företagsvärdering dagligen. Utöver
det vill vi jämföra och identifiera, med ett kritiskt förhållningssätt, om det utifrån de teoretiska
modellerna

och

de

praktiska

tillvägagångssätten

uppkommer

några

skillnader

i

värderingsprocessen. Ett fallföretag kommer att användas för att beskriva de skillnader som
uppstår i företags värde beroende på vilken teoretisk metod som används.

1.5 Avgränsning
På grund av den tidsram som givits och den ofantliga mängd teori som finns tillgänglig har vi
varit tvungna att avgränsa vår teoretiska referensram till den litteratur som anses som relevant
i förhållande till det valda ämnet.
Fyra intervjuer kommer att genomföras med personer som dagligen arbetar med
företagsvärdering, alla inom olika genrer. Genom detta uppnås syftet med att undersöka hur
det praktiska tillvägagångssättet går till.
Flera olika värderingsmodeller kommer att tillämpas i studien men viss information som är
svår att ta hänsyn till i förhållande till den tid som givits kommer inte att behandlas vid det
framräknade värdet för frisörföretaget. Detta gäller då främst granskning av företagets due
diligence, värdering av fallföretagets humankapital samt hänsyn avseende omvärldsfaktorer.
Fokus kommer istället främst att ligga på företagets räkenskaper.
.

1.6 Rapportens disposition
Kapitel 1 – Bakgrund och rapportens syfte
I detta första kapitel beskrivs bakgrunden till varför företagsvärderingar utförs och vid vilka
situationer behovet av en värdering uppkommer. Här beskrivs även den aktuella situationen
som råder på svenska företagsmarknaden. Vidare lyfts syftet med rapporten fram samt en
diskussion förs kring vårt problem.
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Kapitel 2 – Rapportens metod
I detta kapitel redogörs vårt tillvägagångssätt och genomförande av undersökningen. Här tas
det vetenskapliga förhållningssättet upp som vi valt att använda i vår rapport samt motivering
till de valda metoderna. Vidare beskrivs hur de tänkta intervjuerna ska genomföras för att bidra till ett så bra underlag som möjligt.

Kapitel 3 – Rapportens teoretiska referensram
Här beskrivs den teori som rapporten grundas på. Inledningsvis tas syftet med en värdering
upp men fokus ligger på att förklara de teoretiska värderingsmodellerna och vidare klargörs
hur processen går till vid en företagsvärdering.
Kapitel 4 – Fallföretaget - en tillämpning av de teoretiska modellerna
I detta fjärde kapitel beräknas värdet på vårt valda fallföretag utifrån vissa av de modeller som
finns beskrivna i kapitlet innan. Detta kapital ska illustrera att ett och samma företag får olika
värden beroende på vilken metod som tillämpas samt ge läsaren förståelse för hur utvalda
nyckeltal och värdet på företaget beräknas.
Kapitel 5 – Empiri – det praktiska tillvägagångssättet vid företagsvärdering
Detta kapitel innehåller en genomgång av hur en värdering sker i praktiken baserat på de
intervjuer som genomförts. Fyra olika synvinklar presenteras utifrån hur en värdering genomförs i praktiken beroende på vilken typ av företag som genomför den.

Kapitel 6 – Analys & Slutsats
Det sjätte kapitlet beskriver de teoretiska modellerna i kombination med det praktiska
tillvägagångssättet för att belysa eventuella skillnader i en företagsvärdering. Sist framställs
de slutsatser vi drar utifrån vårt valda problem. Här besvaras våra forskningsfrågor samt
slutsatser dras kring det värde vi får på vårt fallföretag.
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Kapitel 2
Rapportens metod

I detta andra kapitel presenteras olika metoder som kan tillämpas i en forskningsrapport samt de
tillvägagångssätt som valts utifrån dessa.

Vid genomförandet av någon form av pedagogisk eller samhällsvetenskaplig studie stöter
forskaren alltid på likartade problem oberoende vad det handlar om för studie. Många beslut
ska fattas redan innan påbörjandet, så som ämne, syfte, tidsplanering, målsättning med mera.
För att motverka de problem som kan uppstå är det bra att lära sig mycket om forskning och
uppsatsskrivande innan studiens påbörjande för att undvika att falla ner i tidskrävande fallgropar. Detsamma gäller om forskaren har tidigare kunskaper kring det valda ämnet innan
processens påbörjande. (Bell, 2007)

2.1 Förförståelse
Innan uppsatsens påbörjande ansåg vi oss besitta tillräckligt med kunskap kring ämnet och
uppsatsskrivande som sådant för att klara av processen på ett bra och strukturerat sätt. Detta
då det har varit en stor del av våra tre år på högskolan, samt att vi tidigare författat en förberedande B-uppsats inom forskningsområdet företagsekonomi. I och med detta finns kännedom
kring den terminologi som används av andra forskare.
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Förutom tidigare erfarenheter av uppsatsskrivande har vi läst 90 högskolepoäng Företagsekonomi samt genomfört en enklare företagsvärdering inom kursblocket Redovisningsteori och
Finansiering. Uppsatsen kommer därför av naturliga skäl vara företagsekonomiskt inriktad
med en skeptisk inställning för att framhäva vårt kritiska och självständiga tänkande.

2.2 Forskningsansats
Vad det gäller all typ av forskning så måste det finnas ett underlag i form av empiri. Empiri
bygger bland annat på metodiska undersökningar från verkligheten, iakttagelser som forskaren gjort samt utförda experiment. Forskaren bör eftersträva att använda sig av så dagsaktuell
empiri som möjligt för att på bästa sätt kunna spegla verkligheten. Sambandet mellan empiri
och teori kan skilja sig åt beroende vilken metod forskaren väljer att använda sig av. (Patel &
Davidson, 2003) Nedan beskrivs tre olika sätt att gå tillväga när det handlar att koppla ihop
teori och empiri och därefter förklara vilken metod som valts och varför.
2.2.1 Induktion
Induktion innebär att forskaren drar slutsatser utifrån de erfarenheter som skapats utifrån den
framtagna empirin. Vid denna typ av metod använder forskaren sig inte av teorin utan följer
istället så kallade upptäckandets väg. Data som samlats in används sedan för att frambringa
och utforma nya teorier. Vid denna typ av angreppssätt kan forskaren undvika så kallat
tunnelseende som annars lätt skapas och det finns på detta sätt bättre möjligheter att upptäcka
nya sätt att se på saker även om forskaren också vid induktion förstås färgas av sina egna personliga åsikter vid framtagandet av nya teorier. Den teori som skapas med hjälp av insamlad
fakta kan vara svår för forskaren att dra allmänna slutsatser kring då empirin är karakteristisk
för just den speciella situationen forskaren utgått från och omfattningen därmed inte är tillräcklig stor. (Patel & Davidson, 2003)
2.2.2 Deduktion
Den deduktiva metoden är enligt Nationalencyklopedin den metod som en forskare följer för
att pröva en framtagen teoris riktighet. Teorins riktighet kan prövas genom att forskaren med
hjälp av iakttagelser kan avgöra om den anses vara sann eller falsk. Om en iakttagelse visar
sig vara falsk har teorin därigenom bevisats felaktig. Om den istället visar sig vara sann så
bekräftar detta teorin men en teori kan aldrig helt slutgiltigt besannas, då någon av
observationssatserna som kan härledas ur den skulle kunna vara falsk. (ne.se)
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Att en forskare använder sig av detta angreppssätt innebär därmed att denne förklarar verkligheten med hjälp av redan framtagna teorier. Denna metod fokuserar på att bevisa att den befintliga teorin stämmer överens med praktiken, det vill säga den följer bevisandets väg. Detta
angreppssätt har sina fördelar då utgångspunkten är teorin och forskningsprocessen därmed
undviker att den enskildes subjektiva uppfattningar blandas in. Nackdelen kan däremot vara
att teorin påverkar forskningens riktning och att forskarens möjlighet att se ämnet utifrån nya
sätt därmed uteblir. (Patel & Davidson, 2003)
2.2.3 Abduktion
Ett abduktivt angreppssätt innebär att en kombination av induktion och deduktion används.
Vid denna typ av metod utgår forskaren från det enskilda fallet och formulerar utifrån detta ett
antaget mönster som kan förklara fallet. Att på detta sätt utgå från det enskilda fallet ses som
ett induktivt angreppssätt och att forskaren sedan därefter prövar detta antagande på nya fall
innebär ett deduktivt tillvägagångssätt i forskningsprocessen. Utifrån detta kan det som forskaren antagit utvecklas till att bli mer generellt. Genom detta abduktiva tillvägagångssätt får
forskaren mer frihet i sitt arbete till skillnad från de induktiva och deduktiva metoderna. Dock
innehar all forskning förutsättningar och risken med dessa är att forskaren på ett omedvetet
sätt utgår från sina tidigare erfarenheter i processen, det vill säga forskaren påverkas av sitt
egna tankesätt. (Patel & Davidson, 2003)
2.2.4 Val av forskningsansats
Den abduktiva metoden är den forskningsansats som kommer att ligga till grund för vår rapport då avsikten är att kunna förklara det aktuella fallet utifrån ett framkommit mönster.
Genom tillämpning av denna metod förväntar vi oss att under arbetets gång vara
öppensinnade för förut okänd information och nya infallsvinklar vilket skapar en djupare
förståelse. Vår förhoppning är att det som från början antagits senare kan leda fram till någon
form av allmän slutsats.
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Figur 2: Forskningsansats (Patel & Davidsson ,2003)

2.3 Forskningsstrategi

Vad gäller forskningsstrategi finns det två olika inriktningar som forskaren kan använda sig
av när denne samlar in, bearbetar samt slutligen analyserar framtagen information. Den ena är
den kvantitativa metoden och den andra är den kvalitativa metoden. (Patel och Davidson,
2003) Här nedan beskrivs de båda strategierna och sedan förs ett resonemang kring vilken
strategi som valts och varför.

2.3.1 Kvalitativ forskning
Den kvalitativa metoden inom forskning är ett samlingsbegrepp för olika typer av sätt att
arbeta. Detta innebär att forskaren själv befinner sig i den realitet som denne valt att
undersöka, det vill säga att insamling av data och undersökningen sker i samma ögonblick och
i samspel med varandra. Forskaren försöker fånga både människors agerande och varför
agerandet sker på detta vis. Vid användandet av den kvalitativa metoden är forskarens syfte
att skapa en helhetsbild av det som analyseras och därför omfattar denna typ av studier att
mindre urvalsunderlag används än vid kvantitativa undersökningar. (ne.se)

Enligt Bryman och Bell (2005) är kvalitativ forskning en forskningsstrategi som lägger vikten
på ord snarare än på siffror vid insamling samt analys av data. Patel och Davidson (2003)
beskriver att vid denna metod fokuserar forskaren på så kallad ”mjuk” data vilket innebär
18

kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Denna metod ger en mer subjektiv bild av resultatet och lämnar därmed utrymme för egna tolkningar där forskaren själv kan avgöra vad som
anses intressant och väsentligt. Detta kan i sin tur leda till fler frågeställningar kring forskningsproblemet. Bryman och Bell (2005) menar att den kvalitativa forskningen har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och empiri vilket innebär att forskaren drar slutsatser utifrån de erfarenheter som skapats utifrån den framtagna empirin. De flesta författare anser
kvalitativ forskning är svår att förklara då den innehåller olika tillvägagångssätt såsom intervjuer, observationer men även fokusgrupper. Det går bra att använda sig av en kombination
av kvantitativ samt kvalitativ forskning vilket då alltså innebär att en metod inte automatiskt
måste förkastas till förmån för en annan.
2.3.2 Kvantitativ forskning
Bryman och Bell (2005) förklarar att insamling av statistisk data är det som karaktäriserar den
kvantitativa forskningsstrategin och relationen mellan teori och empiri är deduktiv, vilket
innebär att verkligheten förklaras med hjälp av redan befintlig teori. En hypotes härleds utifrån teorin som sedan prövas mot empirin och verkligheten ses i denna metod utifrån en saklig
och opartisk synvinkel. Vid den kvantitativa metoden läggs fokus på att ta fram en stor mängd
information som sedan analyseras, mäts och slutligen jämförs med hjälp av olika statistiska
bearbetnings- samt analysmetoder (Patel & Davidson, 2003).
2.3.3 Val av forskningsstrategi
Den kvalitativa metoden är den metod som har tillämpats i rapporten då kvalitativa data
lämpar sig bäst vid vårt ämnesval. Denna metod ger oss mest innehållsrik information som
skapar en bra grund för vår vidare analys i uppsatsen. Den kvalitativa metoden ger ett större
utrymme åt våra respondenters personliga åsikter vilket gör att denna metod kommer att ge
oss det bästa underlaget för att finna svar i vår frågeställning.

2.4 Datainsamling
Data är en grundpelare i all forskning. Patel & Davidsson (2003) beskriver att det finns många
olika sätt för en forskare att samla in information som ska besvara den framställda
forskningsfrågan. Det finns ingen metod som anses bättre eller sämre än någon annan utan det
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beror helt på frågeställningen samt den tid som finns till förfogande. Det primära syftet med
informationssökning är enligt Bell (2007) att
”ta reda på om ens forskningsidé är genomförbar eller ej och för att man ska få kunskaper
om bakgrunden till och arten av det tema man vill studera”.
Vidare beskriver Bell (2007) att sökningen av data kan vara lokal eller nationell. Internet är
ett bra exempel på en nationell informationskälla. Detta är en ovärderlig källa om forskaren
exempelvis vill ha tag i offentliga dokument.
Innan forskaren påbörjar sin sökning på källmaterial kan det vara till fördel att klargöra vilken
typ av källa som forskaren ska söka efter. Författaren skriver att källor även kan vara kvantitativa eller statistiska. (Bell 2007)
2.4.1 Primärdata
Källor kan även delas upp i två större kategorier, nämligen primär och sekundärdata (Bell,
2007). Patel och Davidsson (2003) menar att avgörandet mellan om en källa är primär eller
sekundär är närheten till informationslämnaren. Christensen med flera (2001) beskriver primärdata som information som forskaren själv samlat in och analyserat och som ej tidigare
publicerats. Dessa data är därmed nära eller direkt kopplad till informationslämnaren.
Exempel på primärdata är tester, studier, undersökningar och intervjuer. Fördelen med denna
typ av information är att den ger utrymme för forskarens egna reflektioner och analyser och är
väl anpassad till det valda syftet med forskningen. Nackdelarna med primärdata är att den är
tidskrävande samt har en tendens till att bli subjektivt vinklad efter forskarens personliga
referensramar.
2.4.2 Sekundärdata
Den andra kategorin är sekundärdata som enligt Patel & Davidsson (2003) är det data som
inte är primär. Bryman och Bell (2005) beskriver sekundärdata som en tillgänglig dokumentation som sammanställts av någon annan med ett annat syfte än det som den sökande
författaren har. Däremot innebär det inte att denna typ av informationskälla är av mindre
värde än den primära informationskällan utan denna data kan vara till mycket god hjälp vid
forskarens egna analyser. Det är dock viktigt att vara kritiskt vid insamlingen av sekundärdata
samt att granska den framtagna data noga så att forskaren kan stå för den informationen som
denne presenterar i sin forskningsanalys. Några exempel på sekundärdata är litteratur, artiklar
och databaser. Enligt Christensen med flera (2001) är fördelen med sekundärdata att den är
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lättillgänglig och kvantitativ. På grund av detta är det därför av stor vikt att forskaren är
kritisk vid framtagandet av information. Genom att använda sig av sekundärdata underlättar
det för forskaren vid framtagningen av primärdata. Fördelen med sekundärdata i jämförelse
med primärdata är att denna inte är lika tidskrävande att ta fram men att det samtidigt även
innebär att författarens egna tankar och analyser inte framställs i samma utsträckning.
2.4.3 Val av data
I vår rapport har vi valt att använda oss av både primär och sekundärdata för att få en bredare
inblick i ämnet samt skapa oss en djupare förståelse i vår forskningsfråga. För att få fram
bästa resultat av vår forskning kring företagsvärdering kommer väsentlig och aktuell sekundärdata att tas fram i form av litteratur och artiklar av andra forskare kring företagsvärdering. Parallellt med detta kommer primärdata att tas fram i form av kvalitativa intervjuer.
Detta för att ge oss en bild av hur värderingen går till i praktiken och se om detta överensstämmer med det som finns beskrivet i sekundärdata, alltså i litteraturen. Vidare används statistik data i form av ett antal årsredovisningar från det valda fallföretaget.

2.5 Källkritik

Omfattningen av det material som en forskare har möjlighet att ta fram och analysera begränsas av den tidsram som finns till förfogande. Det är därför av största vikt att begränsa sig och
göra ett urval. Är forskaren på det klara med sin frågeställning blir det lättare att göra ett urval
ur all den ofantliga mängd information som finns till förfogande. Som nämnts tidigare är internet en ovärderlig källa av information. Trots detta måste forskaren alltid vara kritisk till det
sekundärdata som används i forskningen och måste därmed göra en så kallad extern granskning, för att försäkra sig om att källan är äkta. Extern granskning innebär att ta reda på om den
angivna författaren verkligen är upphovsman samt ta reda på om källan är autentisk och ger
en sann bild av det som den är tänkt att skildra. (Bell, 2007) Genom att både använda oss av
sekundärdata parallellt med primärdata i form av intervjuer med utvalda personer som dagligen arbetar med företagsvärdering elimineras riskerna med inaktuell och felaktig information kring ämnet.
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2.6 Intervjumetodik
Det lättaste sättet att samla information är att ställa väl utvalda frågor till någon som har kunskap inom området, beskriver Lantz (1993) i sin bok. Däremot ställs vissa krav för att informationen ska vara användbar i yrkesmässiga sammanhang. Det är viktigt att forskaren
väljer respondenter som har hög tillförlitlighet och väsentlighet i förhållande till undersökningens ämne. Forskaren måste även ha möjlighet att kritiskt granska resultatet för att kunna
dra en säker slutsats av de material som tagits fram. De krav som ställs på en professionell
intervju är att:
1. Metoden ger ett tillförlitligt resultat (reliabilitet)
2. Resultatet måste vara giltigt (validitet)
3. De ska vara möjligt för andra att kritiskt granska resultatet
Intervjuer kan vara utformade på olika sätt beroende på innehåll och form. För att beskriva
vilken typ av information som erhålls genom olika former av intervjuer måste man först utgå
ifrån skillnader i strukturen. (Lantz, 1993) Intervjuerna kan vara strukturerade eller ostrukturerade. Den strukturerade intervjun innebär att forskaren bara behöver markera svaren i det
tidigare förberedda frågeformuläret. Svaren är lätta att sammanställa och analysera. Är intervjun istället ostrukturerad ger det mer utrymme åt spontana svar men kräver att forskaren är
lite mer insatt i ämnet. Även i den ostrukturerade intervjun är det bra att ha några generella
frågor framställda tillsammans med ett antal uppföljningsfrågor. (Bell, 2007) Intervjuer tar tid
både på det empiriska planet men även när det kommer till bearbetning. Det är därför viktigt
att vara noga med vilka respondenter som forskaren väljer samt att förbereda intervjuerna väl
innan. (Ejvegård, 2003)
I denna rapport valdes respondenterna ut utifrån vilka vi tyckte hade hög tillförlitlighet och
arbetade med det vi ansåg vara väsentligt med utgångspunkt i det valda ämnet. Intervjuerna
planerades innan utifrån ett ostrukturerat synsätt med några få generella frågor som sedan
skulle leda till spontana svar och ytterligare frågeställningar. Detta för att ge chans åt respondenterna att fritt tala om ämnet och undvika att få vinklade svar baserade på en för strukturerad frågeställning.
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2.6.1 Anonymitet och konfidentialitet
Bell (2007) beskriver i sin bok vikten av att författaren till en vetenskaplig rapport och läsaren
har samma uppfattning om begreppens innebörd. Är rapporten subjektivt vinklad är det viktigt
att läsaren blir införstådd i vad författaren menar med vissa uttryck och föreställningar. Detta
gäller framför allt om läsaren inte har någon förkunskap kring ämnet. I vårt fall gäller det
även att se till att det finns ett samförstånd mellan oss som forskare och våra respondenter.
Respondenternas samt fallföretagets riktiga namn kommer inte att nämnas i denna rapport.
Vad gäller detta finns det två begrepp vars innebörd behöver klarläggas, nämligen anonymitet
och konfidentialitet. Om respondenterna påstås vara anonyma ska dessa under inga omständigheter kunna identifieras, alltså inte ens författarna ska veta vem respondenten är och vad
denne har svarat. Konfidentialitet är däremot ett mer brett begrepp och innebär att författaren
måste bestämma begreppets innebörd som gäller för just den konkreta undersökningen. (Bell,
2007) I vårt fall kommer konfidentialitet att tillämpas, det vill säga respondenterna kommer
inte att kunna identifieras i vår rapport, men vi kommer veta vilka dessa är och vad de ger oss
för svar.

2.7 Fallstudie
Att arbeta med fallstudier är lämpligt för forskare som arbetar självständigt eftersom det ger
utrymme att på djupet studera en avgränsad del av ett problem, under en begränsad tid. (Bell,
2007)
Ejvegård (2003) menar att syftet med fallstudie är att ta en liten del av något större och med
hjälp av det lilla fallet beskriva verkligheten och säga att det avspeglar vad som är korrekt.
Fördelen med detta är att forskaren slipper undersöka och beskriva den stora helheten. Nackdelen är att ett ensamt fall aldrig kan användas för att generalisera och representera verkligheten fullt ut. Forskaren måste därför vara försiktig med de slutsatser som dras.

2.8 Undersökningens tillvägagångssätt
Vårt empiriska material kommer främst att bestå av den information som tillhandahålls från
våra fyra respondenter som i praktiken dagligen arbetar med företagsvärdering. Våra respon23

denters fingerade namn blir Peter Petersson, Erik Eriksson, Sven Svensson samt Anders
Andersson. För att bredda våra kunskaper ytterligare inom vårt valda område kommer räkenskaper att inhämtas från ett lokalt privat aktiebolags. Vi har i samråd med fallföretaget valt att
hålla dess namn konfidentiellt och kommer därför härmed att kalla företaget för TT.

2.8.1 Fallföretaget
I denna rapport används ett fallföretag som ska vara modell för samt illustrera de värderingsmetoder som framhävs i rapporten. Utifrån fallföretagets räkenskaper kommer olika nyckeltal
beräknas samt värden att räknas fram utifrån de modeller som beskrivits i teorin och empirin.
I och med detta framkommer om olika modellerna kan ge olika värden på ett och samma
företag.
Vårt valda fallföretag är ett ledande frisörföretag på orten som funnits sedan 1966. Det är ett
onoterat aktiebolag med nio anställda och en VD. En del av det empiriska materialet i rapporten är hämtat från fallföretaget, dess räkenskaper samt genom personliga intervjuer och
intervjuer via telefon med företagets VD som härmed kallas Tomas Torkelsson. Ett besök
genomfördes på företaget den 3 maj 2011 dels för att intervjua Torkelsson, men också för att
träffa de anställda på TT samt se oss omkring i lokalerna och på så vis skapa oss en bild av
hur företaget verkar i det dagliga arbetet. Alla på TT har varit tillmötesgående och gett ett oss
ett varmt bemötande. Torkelsson har tillhandahållit oss med den information som krävts för
vårt genomförande av företagsvärderingen.

2.8.2 Vårt val av respondenter
Fem intervjuer har sammanlagt utförts för rapporten. Fyra intervjuer med personer som
dagligen arbetar med företagsvärdering på skilda typer av företag har gett oss olika synvinklar
på hur företagsvärdering går till i praktiken utifrån olika perspektiv och en intervju med
fallföretagets VD. Fyra intervjuer anses enligt oss som tillräckligt för att uppnå så kallad
empirisk mättnad vilket innebär att fler intervjuer inte skulle leda till någon ytterligare
väsentlig kunskap utifrån det ämne vi valt att undersöka. Valet av respondenter har gjorts
utifrån rapportens syfte samt problemformulering och vi anser att dessa personer besitter den
kompetens som är nödvändig för att kunna tillgodose oss med relevant information kring
företagsvärderingsprocessen men också kring de modeller som används i praktiken.
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2.8.3 Genomförandet av intervjuerna
För att samla in det primärdata som krävdes för rapporten gjordes fem intervjuer. Samtliga
fyra respondenter som alla arbetar med företagsvärdering samt TT:s VD intervjuades i samband med personliga möten som vi båda medverkade vid. Intervjuerna genomfördes på
respektive respondents arbetsplats och pågick i ca 50 minuter. Alla respondenter var väl tillmötesgående och gav ett avslappnat intryck. Tio likadana förutbestämda övergripande frågor
ställdes till våra respondenter som arbetar med företagsvärdering men självklart fanns utrymme för vidare diskussion, uttömmande svar och improvisation vilket var vår grundtanke.
Intervjun med TT:s VD handlade om att få den information kring företaget som var
nödvändig för fortsatt arbete kring vår rapport. Ett antal telefonintervjuer med Torkelsson var
senare nödvändiga för kompletterande uppgifter och information. Då alla intervjuer bandades
med hjälp av mobiltelefon med inspelningsfunktion kunde vi på ett bättre och aktivare sätt
följa med under intervjun och föra anteckningar över de svar som gavs.

2.9 Reliabilitet och validitet
Precis som nämnts tidigare angående forskarens förhållningssätt till den framtagna informationen är det mycket viktigt att i en forskningsrapport alltid ha en kritisk inställning för att ha
möjlighet att avgöra om informationen är tillförlitlig. Det finns två begrepp som är bra att
känna till och dessa är reliabilitet och validitet. Reliabilitet motsvarar informationens tillförlitlighet och är ett mått på i vilken utsträckning metoden eller tillvägagångssättet skulle ge
samma resultat vid andra undersökningstillfällen, ceteris paribus. Det finns olika sätt att mäta
reliabiliteten när det gäller tester och undersökningar, exempelvis test-retest, som i korthet
innebär att forskaren utför samma test igen en tid efter för att jämföra om resultaten skiljer
sig. En annan metod är alternativa formuleringar där frågorna innehåller något olika ordalydelser. (Bell, 2007)
Validitet är ett giltighetsbegrepp och är betydligt mer komplicerat än reliabilitetsbegreppet.
Det är ett mått på om en viss frågeställning mäter eller beskriver det som forskaren vill mäta
eller beskriva. Båda begreppen har ett starkt samband när det kommer till forskning, är en
fråga inte reliabel, saknar den även validitet. Däremot säger det inte att bara för att reliabiliteten är hög är också validiteten hög. (Bell, 2007)

25

Patel och Davidsson (2003 sid 98) beskriver god validiteten som
”att veta att vi undersöker det vi avser att undersöka”
De poängterar också vikten av att forskaren måste koncentrera sig på både reliabilitet och validitet eftersom de står i ett visst förhållande till varandra. Det finns två enkla och lättillgängliga sätt att säkerställa validitet, dessa kallas innehållsvaliditet och den samtidiga validiteten.
Innehållsvaliditeten innebär att forskaren gör en logisk analys av innehållet som sedan oftast
kopplas till den teoretiska referensramen. Det andra sättet, den samtidiga validiteten, innebär
att forskaren jämför utfallet med något annat tecken eller kriterium på det som mäts. Oftast
handlar det om att tillämpa en ny teknik för att undersöka samma sak.
För att vår rapport ska uppfylla kraven för reliabilitet och validitet har vi först valt att se till att
våra teoretiska källor är uppdaterade och granskade. I så hög omfattning som är möjligt kommer nyare litteratur att användas. En medvetenhet finns dock om att den teoretiska referensram som existerar kring vårt valda ämne inte förändrats något nämndvärt under de senaste
åren och det kan därför i vissa fall anses pålitligt att använda sig av äldre litteratur. Blir detta
aktuellt kommer denna granskas mer noggrant innan användning för att se till att behålla tillförlitlighet genom hela rapporten.
Validitet uppnås genom att ha en tydlig frågeställning så att läsaren och författarna ska vara
klara med vad som undersöks. För att undvika problem och missförstånd vid vår empiriinsamling görs en kort presentation av syftet och problemet vid varje intervju och sedan
används öppna frågor för att erhålla så korrekt information som möjligt av våra respondenter.
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Kapitel 3
Rapportens teoretiska referensram

I detta tredje kapitel kommer den teoretiska referensramen presenteras som ligger till grund för rapportens fortsatta utveckling. Här presenteras begreppet värde samt grunderna kring varför ett företags värde alltid förblir subjektivt. Vidare nämns värderingsprocessen, de teoretiska modeller som
värderingen baseras på och sist presenteras några valda nyckeltal som anses vara en del av denna
process.

3.1 Värdering – en subjektiv uppskattning

Innan vidare diskussion förs kring teorier vid företagsvärdering är det av största vikt att skapa
en förståelse kring begreppet värde. Vid en värdering ställs författarna inför frågor som; finns
det ett sant värde och kan detta värde verkligen vara objektivt?
Nytta är ett begrepp som har nära anknytning till värde. En tillgångs värde beror på vilken
nytta respektive person har av tillgången. Nyttan skiljer sig självklart åt mellan olika personer
eftersom alla har olika behov, önskemål och referensramar. Med detta menas även att ett
företag kan vara av olika nytta för olika individer. Även ett förlustföretag kan vara av nytta
för någon som ser en möjlighet i att utnyttja förlustavdrag eller anser sig ha kompetens som
kommer att få företaget att gå med vinst igen. Därför kan ett företags värde aldrig anses som
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exakt, absolut eller korrekt eftersom det helt baseras på värderarens kunskaper och analyser
och snarare blir en subjektiv uppskattning än ett obestridligt beslut. (Nilsson et. al, 2002)
Löfgren och Gometz (1991) menar dock att alla seriösa företagsvärderare strävar efter ett
objektivt fastställt värde, men hur kommer det sig då att även de seriösa värderarna kan
komma fram till olika värden på samma företag? Jo, eftersom detta ämne berör ett område
med stort utrymme för handlingsfrihet. Till sitt förfogande har företagsvärderaren många
olika teorier och modeller att välja på men trots detta krävs vissa antaganden som värderaren
måste hantera. I praktiken prissätter värderarens sina köp och försäljningar av företag mer
utifrån sina egna erfarenheter och känslor än utifrån vetenskapliga teorier och modeller.
Värderaren får läras sig att den sanna och objektiva värderingen inte existerar i praktiken.
Det understryks att värderingsproblemet ska hanteras med ödmjukhet och tvärsäkra uttalanden tyder på okunskap och dåligt omdöme. Däremot får det inte glömmas bort att dessa
teorier ändå är allmänt erkända och ligger till grund för alla typer av företagsvärderingar.
(Löfgren & Gometz, 1991)
Enligt Johansson och Hult (2002) påverkas priset på företaget om säljaren befinner sig i en
sådan situation att det inte finns några andra alternativ än att sälja, till exempel på grund av
sjukdom eller ålder. Ser man ur köparens perspektiv finns det ju oftast fler liknande företag på
marknaden till salu vilket denne förstås tar med i sin värdering. Företaget sägs därför ha ett
subjektivt värde beroende på vilken situation säljaren och köparen befinner sig i. Det är viktigt att både köpare och säljare har en verklighetssinnad bild om vad företaget är värt. Saknas
detta leder det vanligtvis till att förhandlingarna strandar vilket båda parterna förlorar på då en
överenskommelse på grund att detta inte blir möjlig.

3.2 Syftet påverkar värdet

Som på vilken marknad som helst styrs prissättningen av utbud och efterfrågan. Detsamma
gäller vid köp och försäljning av företag. På en aktiemarknad styrs priset av utbud och efterfrågan på aktierna och utifrån detta kan ett värde på ett enskilt företag uppskattats utifrån hur
mycket värde det ligger i dess aktier. Så enkelt är det dock inte när det istället handlar om
privata företag. (Nilsson et. al, 2002)
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Vid värdering av ett privat företag existerar inte någon referenspunkt i form av aktiepris och
eftersom det inte förekommer någon aktiv marknad är det därmed teoretiskt omöjligt att
komma fram till ett objektivt värde. Istället måste värderaren själv samla in information för att
sedan, med hjälp av olika värderingsmetoder och modeller, uppskatta värdet på företaget.
Först bör värderaren försöka göra en uppskattning på vad aktierna hade varit värda om de
varit noterade på en marknad. Detta värde utgör sedan en grund i den fortsatta
värderingsprocessen. Efterhand görs justeringar utifrån vilken nytta som kan anses vara
förenad med det framtida förvärvet, samt för det specifika syftet som värderingen har. Skilda
syften gäller främst vid förvärv av minoritets – respektive majoritetsandelar av ett företag.
Vid minoritetsförvärv finns ingen möjlighet att justera värdet genom att öka detta, men det är
däremot möjligt vid majoritetsförvärv. Det är därför av stor vikt att besluta vad värderingen
har för syfte för att fastställa vilka justeringar som ska göras. (Nilsson et. al, 2002)

3.3 Värderingsprocessen – en fundamental analys

Innan själva värderingen av ett företag blir aktuell, görs några olika former av analyser som
syftar till att fastställa värdet på företag. Dessa analyser grundar sig i företagsinformation
samt omvärldsinformation. Den fundamentala analysen brukar delas in i följande steg:

Strategisk analys

Redovisningsanalys

Prognoser

Värdering

Finansiell analys

Figur 3: Fundamental analys

De tre första momenten är förberedande inför själva värderingen och dessa kan ses som
prognoser av företagets framtid. (Nilsson et.al, 2002)
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För att skapa sig en tydlig bild över vad det är man köper eller säljer är en väl noggrant utarbetad företagsanalys oundviklig. För den spekulant som planerar att köpa ett företag krävs
vanligtvis djupgående undersökningar kring det aktuella företagets marknad, konkurrenter,
produkter, dess personal samt organisationen som sådan för att kunna värdera de ekonomiska
förutsättningar som finns för köpet. Det kan uppstå svårigheter vad det gäller att få fram sådan
information som spekulanten önskar men det gäller att sträva efter att få tillgång till så omfattande fakta som möjligt. Även som säljare finns det anledning att på ett noggrant sätt förbereda en eventuell överlåtelse. Då köparen kommer att granska företaget grundligt och kritiskt och titta på såväl styrkor som svagheter är det bra i fall säljaren själv har granskat sitt
eget företag ur ett köparperspektiv. Genom att göra detta har säljaren möjlighet att åtgärda
vissa svagheter och därmed på bästa sätt göra företaget redo för en kommande försäljning.
(Johansson och Hult, 2002)
Vanligast vid förvärv av företag är att både köpare och säljare anlitar oberoende specialister,
och då oftast en revisor, som hjälper till att ta fram den information som behöver samlas in
vid inledningsfasen i företagsvärderingen. Denna information är nödvändig för att värderingsmannen ska kunna värdera företaget samt för att på bästa sätt kunna hjälpa till vid förhandlingen. De största revisionsbyråerna i Sverige har som regel en särskild avdelning som
enbart jobbar med att medverka vid försäljning samt köp av företag men det finns även särskilda mäklarföretag som är specialiserade på överlåtelser av mindre företag.(Johansson och
Hult, 2002)

3.3.1 Strategisk analys

Strategisk analys

Redovisningsanalys

Prognoser

Värdering

Finansiell analys
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Den strategiska analysen syftar till att finna de framgångsfaktorer som påverkar företagets
vinst, det vill säga vad inom företaget som är vinstdrivande. Utöver det genomförs en
branschanalys samt huvudsakliga risker som finns förenade med företagets verksamhet
identifieras. I och med den strategiska analysen vill värderaren få fram en kvalitativ bild av
företaget och dess omgivning för att urskilja företagets strategier och konkurrensfördelar jämt
emot andra företag inom samma verksamhetsområde. Denna analys är första steget i den
fundamentala analysen och är väsentlig eftersom den lägger en grund till följande moment
som hjälper värderaren fokusera på vad som är viktigt, exempelvis vilka nyckeltal som är
betydelsefulla. En noggrann och genomtänkt strategisk analys underlättar för värderaren att
göra realistiska antaganden om företagets framtida värdeskapande, vilket är en förutsättning
för att värderingsmodellerna ska ge ett rättvisande resultat i slutet. (Nilsson et.al, 2002)
Johansson och Hult (2002) menar att den första delen i företagsanalysen är att skapa sig en
bild av vilken typ av företag det handlar om. Detta görs enklast genom att ställa sig frågor
som:
 Hur lyder företagets affärsidé?
 Vad är det främst som företaget tjänar pengar på?
 Vilka är företagets kunder?
 Vilka är företagets starka respektive svaga sidor?
 Vad är det för behov man tillfredsställer hos sina kunder?
 Hur har den ekonomiska tillväxten sett ut?
 Hur ser framtidsutsikterna ut?
 Inom vilket geografiskt segment verkar företaget på?

3.3.1.1 SWOT-analys
Att göra en SWOT-analys är en del av den strategiska analysen och innebär att värderaren får
en överblick över de kritiska faktorer som kan påverka företags framtid, men även dess styrkor. SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkor och svagheter ska representera interna förhållanden och möjligheter och hot externa förhållanden. Analysen ger en
bra bild över företagets rådande marknads- och branschsituation men kan dock bli väldigt
subjektiv. (Nilsson et. al, 2002)
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Figur 4: SWOT-analys (lerdell.com)

3.3.2 Redovisningsanalys

Strategisk analys

Redovisningsanalys

Prognoser

Värdering

Finansiell analys

När man bildat sig en första uppfattning av företaget är det dags att titta på den ekonomiska
analysen menar Johansson och Hult (2002). Syftet med redovisning är att mäta och presentera
företagets ekonomiska situation under en vald tidsperiod. Redovisningsanalysen blir då ett
verktyg för att bedöma till vilken grad redovisningen fångar upp företagets verkliga verksamhet och bedöma kvalitén på det redovisade resultatet. Det gäller för värderaren att identifiera
de flexibla poster i företagets redovisning för att sedan därefter bedöma och uppskatta om
redovisningens siffror verkligen beskriver företages finansiella ställning och prestation. Ett
exempel är att titta på företagets avskrivningar för att skapa sig en uppfattning om de representerar verklig förbrukning eller om resultatet har påverkats av låg avskrivningspolitik.
Därför är en stor del av redovisningsanalysen att justera både balansräkningen och resultaträkningen för eventuella förvanskningar. (Nilsson et.al, 2002)

32

3.3.3 Finansiell analys

Strategisk analys

Redovisningsanalys

Prognoser

Värdering

Finansiell analys

Motiven bakom den finansiella analysen är att med hjälp av finansiell information utvärdera
företagets historiska utveckling men även att bedöma företagets framtida prestationer (Nilsson
et. al, 2002). Här tittar man främst på ekonomiska rapporter så som balansräkning, resultaträkning samt kassaflödesanalyser. Har företaget upprättat en budget och ekonomiska planer
på längre sikt är detta ett bra komplement till det historiska materialet. (Johansson & Hult,
2002) Det gäller att se om det finns möjlighet för företaget att behålla eller förbättra den befintliga lönsamheten. Den finansiella analysen måste vara systematisk och effektiv. Med det
menas att rätt nyckeltal väljs ut för vad som ska studeras samt att antalet nyckeltal begränsas
så att endast de väsentliga tas med och analyseras. Anledningen till detta är att för stor mängd
information blir svårhanterad, svårtolkad och svårt att dra slutsatser från. I denna analysdel är
nyckeltalsanalysen och kassaflödesanalysen de två mest användbara verktygen. Nyckeltalsanalysen hjälper en extern värderare att skapa sig en bild över företagets ekonomiska
ställning. Kassaflödesanalysen är riktad mot att ge en bild över företagets likviditet och
finansiella flexibilitet. (Nilsson et. al, 2002)
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3.3.4 Prognoser

Strategisk analys

Redovisningsanalys

Värdering

Prognoser

Finansiell analys

Prognoserna eller som de även kallas, proformas, är en sammanfattning av de tre första momenten och en inledning till det sista, nämligen själva värderingen. Proformamodeller innebär
att den externa värderaren utgår ifrån olika redovisningsprinciper och konstruerar prognostiserade balans- och resultaträkningar. Dessa proformamodeller används i första hand vid tillämpning av diskonteringsränta för att värdera framtida betalningsströmmar. Det går aldrig
vid en värderingsprocess att säga vilken modell som är bäst lämpad utan varje företag är unikt
och kräver därför unika modeller, men alla modeller bygger på samma metoder. Nästan alla
proformamodeller är omsättningsstyrda. Med det menas att nästan alla poster i balans- och
resultaträkningen antas vara en funktion av företagets omsättning och därför finns en direkt
koppling mellan resultatet av den strategiska analysen och proformamodellen. (Nilsson et. al,
2002)
3.3.5 Värdering
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Det sista steget i den fundamentala analysen är själva värderingen som bygger på de tidigare
analyserna samt på prognoser. Det finns ett flertal metoder för värdering men i allmänhet kan
man urskilja två olika ansatser som brukar användas mest; substansvärdering och avkastningsvärdering. Dessa olika metoder beskrivs mer ingående i kapitlen nedan. Den förstnämnda utgår från företagets tillgångar och skulder och kräver därför inga proformas. Det är
där den största skillnaden mellan metoderna föreligger. Avkastningsvärderingsmetoderna
baserar sig nästan alltid på prognoser om företagets framtid. Utifrån dessa prognoser om exempelvis framtida avkastning, kassaflöden och utdelningar uppskattas värdet efter att en
nuvärdesberäkning gjorts av dessa värden. (Nilsson et. al, 2002)
Oavsett vilken metod som den externa värderaren väljer att använda, baseras samtliga
modeller på den information och insikt som fås från de tidigare stegen i den fundamentala
analysen. (ibid)

3.4 Avkastningsvärdering
Vid denna metod är det väsentligt att fastställa de årliga framtida resultaten men också bestämma det krav på avkastning som är skäligt för investeringar och därmed den lämpliga
räntesats som beslutas utifrån de framtida resultaten som ska omräknas till nuvärde.
( Johansson & Hult, 2002)
Avkastningsvärdering baseras utifrån en traditionell investeringskalkyl och denna metod går
ut på att uppskatta och nuvärdesberäkna ett företags framtida betalningsflöden (Clemedtson
et. al, 1995). Här är den stora frågan vilka kassaflöden som man ska använda sig av i beräkningen. Denna metod fungerar för alla företagsformer och branscher. (Nilsson et. al, 2002)
3.4.1 Avkastningskrav
Ett företags värde kan beräknas på framtida betalningsströmmar som företaget genererar. När
dessa betalningsströmmar ska nuvärdesberäknas spelar diskonteringsräntan en viktig roll.
Diskonteringsräntan är detsamma som avkastningskravet vilket innebär att fastställandet av
räntan blir ett kritiskt moment vid avkastningsvärdering. Ju högre avkastningskrav som sätts
upp, desto mindre blir värdet på företaget. För att förtydliga används ett exempel. (Nilsson et.
al, 2002)
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Anta att ett företag har kontinuerliga utdelningar på 100 000 kronor per år. Om avkastningskravet, alltså räntan, sätts till 10 procent blir värdet på företaget:
100 000 = 1 000 000 kronor
0,1

Om avkastningskravet istället ökar till 20 procent blir värdet:

100 000 = 500 000 kronor
0,2

En ökning i avkastningskravet medför därför en minskning i företagets värde. (ibid)
Diskonteringsräntan kan benämnas som den kompensation som köparen kräver för att acceptera den risk som investeringen medför. Uppfylls inte köparens avkastningskrav kan denne
istället välja att placera sina pengar på annat håll. (Nilsson et. al, 2002) Vidare beskriver författarna att avkastningskravet består av två delar:
Den riskfria avkastningen (riskfri ränta)
Riskpremie
Löfgren och Gometz (1991) menar att köparens avkastningskrav även innehåller en inflationsdel.
En potentiell köpare vill ha ersättning för den risk som investeringen medför men även för
uppskjuten konsumtion, vilket innebär att pengar har ett tidsvärde. Den riskfria avkastningen
ska symbolisera denna tidsaspekt, att en krona är mer värd idag än vad den är imorgon. Den
riskfria räntan brukar antas vara detsamma som ett räntebärande statspapper med kort eller
lång löptid. Felaktiga uppskattningar kan leda till stora mätfel vid värderingen och det är
därför av största vikt att vara noggrann vid fastställandet av räntesatsen. (Nilsson et. al, 2002)
3.4.1.1 Fastställande av kalkylränta
Som nämnt ovan ska kalkylräntan representera de avkastningskrav som finns på det egna
kapitalet. Orrbeck (2006) menar att fastställande av kostanden för eget kapital är en komplicerad process. Vanligtvis används en metod, framtagen av Richard Brealey och Stewart
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Myers som kallas CAPM-modellen. Denna modell ska dock med fördel användas på noterade
bolag och lämpar sig därför inte i detta fall.
Hult (1998) beskriver i sin bok tre alternativa metoder för fastställande av kalkylräntan för
onoterade bolag:

1. Kalkylräntan = avkastning på alternativa placeringar.
Kalkylräntan beräknas och sätts med hänsyn till alternativa placeringar. Investeraren
får möjlighet att jämföra och investera i ett av flera olika företag.

3

Kalkylräntan – den faktiska kapitalkostnaden
Kapitalkostnaden beräknas med hjälp av företagets historiska redovisning.

4

WACC – genomsnittligt vägd kapitalkostnad.
Baserar sig på marknadsvärden och inte verkliga värden. Kapitalkostnaden beräknas
genom att väga samman kostanden för eget och främmande kapital med hjälp av
marknadsvärdet.

3.5 Modeller för avkastningsvärdering
Avkastningsvärderingsmetoden har en utgångspunkt i den vinst som företaget frambringar.
Den avkastning som köparen kan förvänta sig under de kommande åren blir företagets värde.
Värdet beräknas som ett nuvärde av framtida resultat. För att skapa sig en uppfattning om hur
de framtida vinsterna kommer att se ut, tittar värderaren på företagets resultat ett antal år tillbaka. Dessa värden nuvärdesberäknas utefter en fastställd tabell. (Carlsson & Sjödén, 2008)
Denna tabell återfinns i bilaga 5.
Nilsson med flera förklarar att det finns tre olika diskonteringsmodeller och att dessa modeller
skiljer sig åt vad de är baserade på. Den ena är baserad på företagets utdelningar, den andra på
företagets kassaflöden samt den tredje och sista på företagets residualvinst. De tre modellerna
har också olika syn på vilka kassaflöden som ska användas vid en företagsvärdering. (Nilsson
et. al, 2002)
Här nedan förklaras de tre olika diskonteringsmodellerna.
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3.5.1 Värderingsmodell baserad på företagets utdelningar
Vid denna modell görs en beräkning av värdet på det egna kapitalet genom att nuvärdesberäkna alla prognostiserade utdelningar, det vill säga de utbetalningar som företaget gör till
sina ägare. (Nilsson et. al, 2002)
Följande formel används vid denna metod:

V=

D1
D
D3
+ 2
+
+
(1 + r)
(1 + r)2
(1 + r)3

V=

Ett uppskattat värde på företagets egna kapital

r =

Diskonteringsräntan, som ska återspegla investeringens risk och tidens inverkan
på pengars värde. Diskonteringsräntan kan liknas vid avkastningskravet i samband med företagsvärdering.

D=

Framtida utdelningarna vid respektive period. (Nilsson et. al, 2002)

3.5.2 Värderingsmodell baserad på företagets kassaflöden
Vid användning av denna modell räknas det värdet ut på företagets egna kapital genom att
värderaren nuvärdesberäknar alla de prognostiserade kassaflödena. Med kassaflöden menas
då skillnaden mellan de inbetalningar samt utbetalningar som företaget har. Det som skiljer
utdelningar från kassaflöden är att kassaflöden visar den möjliga utdelningsförmåga som
företaget innehar medan utdelningarna är de belopp som aktieägarna faktiskt får. Att det kan
skilja på storlek vad gäller dessa två beror på att många företag väljer att behålla en del av de
möjliga utbetalningarna för expandering samt investeringar i framtiden. Finns det däremot
inga möjligheter för expandering kan kassaflöden och utdelningar vara lika stora. (Nilsson et.
al, 2002)
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Följande formel används vid denna metod:

V=

KF1
(1 + r)

+

KF2
(1 + r)2

+

KF3
(1 + r)3

+

V=

Ett uppskattat värde på företagets egna kapital

r =

Diskonteringsräntan, som ska återspegla investeringens risk och tidens inverkan
på pengars värde. Diskonteringsräntan kan liknas vid avkastningskravet i samband med företagsvärdering

KF =

Framtida kassaflöden vid respektive period (Nilsson et. al, 2002)

Enda skillnaden på denna jämfört med formeln vid modellen baserad på företagets utdelningar är att kassaflödena istället byts ut mot utdelningarna. (Nilsson et. al, 2002)
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Figur 5: Stegen vid en kassaflödesanalys (Hansson et. al, 2001)

3.5.3 Värderingsmodell baserad på företagets residualvinst
Denna modell fokuserar till skillnad från de föregående två på värdeskapande inne i det
aktuella företaget. Modellens utgångspunkt är det egna kapitalets bokförda värde och till detta
läggs sedan nuvärdet av det värdeskapande som sker i företaget i form av residualvinster. Med
residualvinst menas det mervärde som uppstår förutom de bokförda tillgångarnas förväntade
avkastning, det vill säga den förväntade värdeökningen minus vad den faktiskt blev. Skillnaden vid denna modell är att det bokförda värdet på företagets egna kapital läggs in år 0.
(Nilsson et. al, 2002)
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Detta ger följande formel:

V = BV0 +

RV1
(1 + r)

+

RV2
(1 + r)2

+

RV3
(1 + r)3

+

V=

Ett uppskattat värde på företagets egna kapital

BV0 =

Bokfört värde på företagets egna kapital minus bokfört värde på företagets
skulder vid den aktuella värderingstidpunkten, det vill säga företagets egna
kapital.

r =

Diskonteringsräntan, som ska återspegla investeringens risk och tidens inverkan
på pengars värde. Diskonteringsräntan kan liknas vid avkastningskravet i samband med företagsvärdering

RV =

Framtida residualvinster vid den aktuella perioden. Med detta menas företagets
vinst förutom den vanliga vinsten, där den vanliga vinsten avser ägarnas krav på
avkastning av företagets egna kapital. (Nilsson et. al, 2002)

3.5.4 En likhetsgranskning av de tre modellerna
Modellerna har följande gemensamma faktorer:
Samtliga modeller baseras på förväntade framtida värden vilket kräver att värderingsmannen först prognostiserar avkastningsmåtten i både resultaträkningen och balansräkningen för att senare diskontera dem.

Vid värderingar av företag anges vanligtvis ingen förutbestämd livslängd utan istället
grundas modellerna utifrån en hypotes om att företaget skall leva vidare i all framtid.
Då detta inte är möjligt i praktiken används en slutvärdeberäkning. Vid denna beräkning fås en uppskattning av värdet efter den faktiska prognosperioden. Dessa perioder brukar vara mellan 3-10 år.
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Alla tre modellerna är teoretiskt väl motiverade vilket innebär att om värderingsmannen med säkerhet kände till alla framtida utdelningar, kassaflöden samt residualvinster skulle samtliga modeller frambringa samma värde på företaget.

Vilken modell som värderingsmannen än väljer att använda sig av måste en diskonteringsränta uppskattas. Denna ränta är ett resultat av den risk som är kopplad till investeringen samt tidens effekt på pengars värde. Diskonteringsränta är ett annat ord för
avkastningskrav. (Nilsson et. al, 2002)

3.6 Förenklade metoder för avkastningsvärdering

De tre modellerna som är förklarade innan grundas alla vanligtvis på detaljerade prognoser
vad gäller företagets balansräkning och resultaträkning för flera år framöver. Då detta kan
vara svårt att uppskatta är det vanligt att värderaren istället använder sig av förenklade former
av avkastningsvärdering. De två vanligaste enligt Nilsson med flera (2002) är då
avkastningsvärdering baserad på uthållig vinst samt jämförande värdering medan Stensson
(2006) tillägger en förenklad kassaflödesvärdering.
3.6.1 Avkastningsvärdering baserad på uthållig vinst
Denna metod används mestadels när mindre privata företag ska värderas. Här är det meningen
att värderaren ska försöka att sätta värde på en uthållig vinst som ska kunna representera
företagets värdeskapande för all framtid. (Nilsson et. al, 2002)
Carlsson och Sjödén (2008) förklarar denna metod med att man tittar på resultatet ett antal år
bakåt i tiden för att skapa sig en uppfattning om de framtida vinsterna. Vid denna
värderingsmetod ställer man sig frågan hur stort kapital som krävs, eller värdet på företaget,
för att erhålla en viss vinst vid en bestämd räntesats.
Så här ser formeln ut:

Va =

E
r
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Va =

Aktievärdet

E=

Den uthålliga vinsten,

r=

Avkastningskravet (Nilsson et. al, 2002)

3.6.2 Jämförande värdering
Vid denna typ av värdering grundas beräkningen av företagets värde på jämlika företag. En
tillgång värderas därmed genom att studera hur jämförbara företag har värderat sina liknande
tillgångar. Metoden baseras på prismultiplar till exempel ett liknande företags värdering i förhållande till vinst, vilket kallas P/E-tal eller liknande företags värdering i förhållande till bokfört eget kapital, denna prismultipel kallas då för P/B-tal. Oftast är det dock börsnoterade
företag som används som jämförelseobjekt. Vid mindre privata företag kan det finnas svårigheter att hitta likvärdiga företag. (Nilsson et. al, 2002) Hägg (1991) menar då att P/E talet vid
mindre företag visar hur stort avkastningskrav som finns i förhållande till årsvinsten.
Följande information är nödvändig för att kunna fullborda en företagsvärdering:
1. Liknande jämförelseföretag
2. En prismultipel
3. Vid ej identiska företag så behövs sådan information så skillnaden kan justeras.
(Nilsson et. al, 2002)

Följande formel används vid denna typ av värdering:

Uppskattat värde = Prismultipel x Företagets jämförelsevariabel

3.6.3 Förenklad kassaflödesvärdering (discounted cash-flow)
Denna metod innebär att företaget värderas med utgångspunkt från de framtida kassaflöden
som man bedömer att företaget kommer att generera. Här tittar man då främst på historisk
data i form av årsredovisningar och kan på så sätt utläsa hur stort kassaflödet har varit de
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senaste åren. Utifrån detta kan man bilda sig en uppfattning om hur kassaflödena kommer att
se ut framöver. Ett sätt att bestämma kassaflödet i framtiden är att beräkna ett genomsnittligt
kassaflöde baserat på historisk information. Därefter nuvärdesberäknar man detta
genomsnittsvärde. Detta innebär att man på så sätt tar hänsyn till att monetära medlens värden
förändras med åren. För att kunna beräkna ett nuvärde används en kalkylränta som motsvarar
det avkastningskravet som man har samt en ekonomisk livslängd bestäms. (Stensson, 2006)
Med hjälp av denna kalkylränta samt den ekonomiska livslängden finner man en kapitaliseringsfaktor i en så kallad nuvärdestabell. (Denna nuvärdestabell återfinns i bilaga 5) Denna
faktor ska illustrera nuvärdet av en krona som utfaller i slutet av varje år i oändlig tid till en
given kalkylränta. (Carlsson, 2008) Avslutningsvis multipliceras sedan denna kapitaliseringsfaktor med det genomsnittliga kassaflödet och ger därmed ett värde på företaget.
(Stensson, 2006)

Kassaflödesvärde = Kapitaliseringsfaktor x Genomsnittligt (positivt) kassaflöde

3.7 Substansvärdering

Nilsson med flera (2002) beskriver att denna metod är vanligt förekommande vid värdering av
mindre privata företag och går ut på att företaget värderas genom att man tittar på dess tillgångar och skulder, detta kallas för företagets substans. Från företagets tillgångar dras företagets skulder och detta ger ett substansvärde vilket är samma sak som eget kapital. Det
problem som här uppstår är dock att det bokförda värdet för detta vanligtvis inte är samma ska
som det verkliga värdet. Vid substansvärdering är det verkliga värdet som är det intressanta
och därför är det viktigt det verkliga värdet för tillgångarna och skulderna kan identifieras.
Vidare menar författarna att värderaren bör genomföra den del av den fundamentala analysen
som kallas för redovisningsanalys för att korrigera de flexibla poster som finns i balans- och
resultaträkningen, för att få fram ett verkligt värde. Det framräknade substansvärdet blir då
justerat eget kapital. Vid substansvärdering är utgångspunkten företagets balansräkning.
Genom att både tillgångar och skulder bedöms till ett verkligt värde innebär detta att de dolda
reserverna löses upp. I samband med att realisationer av tillgångar sker över sitt bokförda
värde kommer det att uppstå en realisationsvinst och därför måste man därmed ta hänsyn till
de effekter detta ger på skatten.
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+ Tillgångarnas värde
- Skuldernas värde
= Substansvärdet

Det är syftet med värderingen som styr vilket det verkliga värdet blir. Det finns två metoder
för värdering av substansen.
Återanskaffningsvärde/marknadsvärde
Likvidationsvärde (Nilsson et. al, 2002)

Med återanskaffningsvärde eller som det även kallas marknadsvärde menas vad en liknande
tillgång skulle kosta att köpa in externt vid den aktuella tidpunkten. Denna metod är den
vanligaste att tillämpa om syftet är att företaget ska drivas vidare. I balansräkningen är dock
tillgångarna vanligtvis upptagna till det lägsta värdet av återanskaffningsvärdet och anskaffningsvärdet då lägsta värdets princip gäller. I och med denna princip är det inte ovanligt
att det finns tillgångar i balansräkningen som är undervärderade om man jämför med återanskaffningsvärdet. (Nilsson et, al. 2002)
Likvidationsvärde är till skillnad från återanskaffningsvärde det värde som tillgångarna värderas till om syftet är att företaget ska upphöra. Likvidationsvärdet brukar ses som minimivärdet
på företaget, förutsatt att avkastningen är låg. Alternativet är att långsamt avveckla verksamheten, sälja av företagets tillgångar och betala av skulderna. På så sätt erhålls i slutändan
företagets likvidationsvärde. (Hult, 1998) Oftast skiljer sig värdena åt vad gäller återanskaffningsvärde och likvidationsvärde och då särskilt när det handlar om tillgångar som är
specialanpassade till företagets produktion. (Nilsson et, al. 2002)
Den största nackdelen med substansvärdering som helhet är att inget ytterligare mervärde, än
det som företaget skapat med sina tillgångar tas hänsyn till. Varje tillgång behandlas var för
sig och några synergieffekter så som räntabilitet på eget kapital som överstiger avkastningskravet från aktieägarna tas därmed inte upp. Någon hänsyn tas inte heller till företagets viktiga
humankapital. (Nilsson et. al, 2002)
Orrbeck (2006) menar att substansvärdemetoden med fördel görs av någon med erfarenhet av
branschen som företaget är verksam i, eftersom alla tillgångar ska värderas och justeras till
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marknadspris. Författaren menar dock att denna metod sällan används för att sätta ett företags
värde, utan enbart genomförs i enlighet med bokföringsreglernas krav. Nilsson med flera
(2002) förklarar att den externa värderaren har svårt att få tillgång till den information som är
nödvändig för att kunna justera bokförda värden till verkliga värden. Hult (1998) menar att
om posterna i bokföringen används utan justering finns ingen risk att värdet blir för högt
eftersom tillgångarna är värderade enligt bokföringslagens bestämmelser. Värdet kan istället
bli lågt eftersom värderingen görs försiktigt.

Figur 6: Substansvärdering

3.8 Prissättning och värdegapet

Pris innebär enligt Sevenius (2003) det slutliga belopp som avtalats fram efter förhandlingar
mellan köpare och säljare, det vill säga den köpeskilling som betalas för företaget och som
framgår av köpeavtalet. Priset poängterar han är dock endast en del av den sammanlagda
överenskommelsen mellan parterna då överenskommelsen också består av villkor för avtalet
samt de affärsrelationer som skapats efter själva transaktionen. Priset visar därmed inte bara
ett företags marknadsvärde utan även det ekonomiska värdet för båda parterna, deras finansiella resurser, deras riskbenägenhet samt konkurrerande köpare och säljares existens. Det
marknadsvärde som beräknas enligt de värderingsmetoder som finns utgör förutsättningarna
som finns för de båda parternas uppskattning om i vilket prisintervall pressdiskussionen ska
drivas. (Sevenius, 2003)
För att få fram ett rimligt värde som är aktuellt för den specifika situationen förklarar
Sevenius (2003) att det är viktigt att värdera samt fastställa de synergieffekter som kan uppstå
vid integreringen mellan det köpande företaget och det säljande företaget. En annan bi46

dragande faktor som påverkar ett företags slutgiltiga pris är de så kallade transaktionseffekterna, exempel på sådana kan vara transaktionskostnader och finansiella effekter samt
redovisnings- och skatteeffekter till följd av transaktionen. Samtliga dessa effekter påverkar
marknadsvärdet och ger det ekonomiska värdet för båda parterna. Det ekonomiska värdet
kallas även kritiskt värde vilket betyder att värdet är avgörande. Det är detta värde som är det
lägsta värdet säljaren kan tänka sig att sälja företaget för samtidigt som det är det högsta
värdet köparen är villig att betala för detsamma. Värdet är vanligtvis därför ett minimipris för
säljaren och ett maximipris för köparen och det är detta värde som blir utgångspunkten för de
förhandlingar som kommer att ske mellan dessa parter och kallas priszon eller värdegap.
Marknadsvärde, ekonomiskt värde samt effekterna utgör tillsammans ett värdeintervall som i
sin tur ger ett visst utrymme för förhandlingar mellan köparen och säljaren. Johansson och
Hult (2002) klarlägger att det är inom detta utrymme som säljaren och köparen kan komma
överens.
Förhoppningarna är enligt Sevenius (2003) att köparens och säljarens värdeintervall ska gå
om lott så att ett avslut kan ske. Det är till slut taktiken vid förhandlingen samt styrkeförhållanden som avgör vad det slutliga priset hamnar på. Alltså kan priset förklaras som det
värde på företaget som båda parterna kan tänka sig godta i det aktuella fallet.

Figur 7: Värdegapet, (Johansson och Hult, 2002)
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3.9 Nyckeltal
Nyckeltal är ett begrepp som anses vara särskilt viktig information för att kunna bedöma ett
företags utveckling. Alla dessa nyckeltal går att räkna fram genom den befintliga redovisningsinformation som finns i företaget.(Carlson, 2004)
Följande nyckeltal tar Johansson och Hult (2002) upp som särskilt viktiga vid
branschjämförelser och är värdefulla för både säljare och köpare i samband med
företagsförvärv.
Avkastningsstruktur
Räntabilitet på eget kapital
Räntabilitet på totalt kapital

Rörelsestruktur
Rörelsemarginal

Kapitalstruktur
Soliditet
Kassalikviditet

Utvecklingstal
Tillväxt

Räntabilitet på eget kapital kan förklaras som företagets förmåga att ge avkastning på det
egna kapitalet och är därför till störst intresse för företagets ägare. (ekonomikonsulter.se)

Räntabilitet på Eget kapital = Resultat efter finansiella poster / Justerat Eget kapital
Justerat Eget kapital innebär Eget kapital + 72% av de Obeskattade reserverna
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Räntabilitet på totalt kapital är ett mått på hur effektivt ett företag utnyttjar sina resurser för
att skapa vinst. I detta nyckeltal ligger fokus på företagets tillgångar samt det investerade
kapitalet.(Carlson, 2004)

Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansiella poster + Räntekostnad / Totalt kapital

Rörelsemarginal anger hur stor andel i procent av varje omsatt krona som blir över för att
kunna betala räntor och skatt och därefter ge vinst.( ekonomi-info.nu)

Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar / Nettoomsättning

Soliditet är ett mått på ett företags betalningsförmåga på lång sikt och är till stor hjälp för att
uppskatta hur välmående ett företag är. Ju högre soliditet företaget har desto mindre anses
risken vara. (aktiesite.se)

Soliditet = Justerat Eget kapital / Totalt kapital

Kassalikviditet anger ett företags betalningsförmåga på kort sikt och visar också förmågan
företaget har att betala sina kortfristiga skulder . Är kassalikviditeten 100 procent eller mer
kan dessa skulder betalas direkt om samtidigt omsättningstillgångarna kan omsättas direkt.
(ekonomi-info.nu)

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar – Varulager / Kortfristiga skulder
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Tillväxt anger hur mycket nettoomsättningen har förändrats i procent jämfört med tidigare år.

Tillväxt = Nettoomsättning år x / Nettoomsättning år x-1
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Kapitel 4
Fallföretaget - en tillämpning
teoretiska modellerna

av

de

I detta fjärde kapitel beräknas fallföretagets värde baserat på de förenklade värderingsmetoderna som
finns upptagna i kapitlet innan. Några utvalda nyckeltal beräknas även så att värderingen ska bli så
lik den verkliga värderingsprocessen som möjligt.

4.1 Nyckeltal

2009/2010

2009/2008

2008/2007

2007/2006

2006/2005

Räntabilitet på totalt kapital

0,97
0,28

0,65
0,24

0,64
0,23

0,40
0,13

0,50
0,16

Rörelsemarginal

0,084

0,062

0,063

0,031

0,040

Soliditet

0,29
0,74
-0,05

0,37
0,76
0,03

0,36
0,86
0,02

0,33
0,68
0,09

0,31
0,68
0,03

Räntabilitet på eget kapital

Kassalikviditet
Tillväxt
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4.2 Värderingsmodeller
För att illustrera hur de olika värderingsmodellerna, som finns beskrivna i kapitlet ovan, kan
visa olika resultat på ett och samma företag kommer modeller på vårt fallföretag att tillämpas
i detta kapitel. Siffrorna är tagna ur företagets årsredovisningar fem år tillbaka i tiden.
Kassaflödesanalysen används vid kassaflödesvärdering som en del av avkastningsvärderingen. Alla årsredovisningarna samt kassaflödesanalysen finns tillgängliga i bilagorna i
slutet.
4.2.1 Avkastningsvärdering
Innan en avkastningsvärdering görs måste en kalkylränta fastställas. Enligt Hult (1998) kan
räntan fastställas utifrån tre olika synsätt; med hänsyn tagen till avkastning på alternativa
placeringar, den faktiska kapitalkostnaden eller en genomsnittligt vägd kapitalkostnad
(WACC). Nilsson med flera (2002) menar att det är vanligast att använda sig av en riskfri
ränta, som representerar bankens utlåningsränta plus en riskpremie. Det är detta tillvägagångssätt som valts vid fastställande av kalkylränta för vårt valda fallföretag.
Den första delen är att bestämma en rimlig riskfri ränta utifrån några av Sveriges banker.
Swedbank

SEB

Handelsbanken

Länsförsäkringar

SBAB

5.73

5.10

5.78

5.72

5.70

Källa: Barometern 2011-05-18

Vid fastställande av kalkylräntan måste både köparens perspektiv och säljarens perspektiv
beaktas. Köparen önskar hög kalkylränta och därmed ett högt avkastningskrav på investeringen medan säljaren önskar en lägre kalkylränta eftersom detta ger ett högre värde på
företaget. (Nilsson et. al, 2002)
Utifrån ovanstående tabell har en riskfri ränta på 6 % valts, eftersom en högre räntesats är att
föredra framför en låg med tanke på att räntorna ständigt varierar. Riskpremien bedöms till 8
%. Detta motiveras med att en högre avkastning än vad som erhålls på bank önskas.
Sammanlagt kommer en kalkylränta på 14 % användas vid nedanstående avkastningsvärderingar.
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4.2.1.1 Värderingsmodell baserad på företagets vinst
Som nämns ovan baseras alla de tre vanligaste formerna av avkastningsvärderingar på framtida prognoser och Hult (1998) menar att dessa modeller kan vara svåra att tillämpa. Istället
menar han att förenklade metoder brukar användas. Den första förenklade avkastningsvärderingsmodellen som kommer att genomföras är den som är baserad på företagets uthålliga
vinst.

Avkastningsvärde = Vinst / Kalkylräntan
Källa; Carlsson & Sjödén (2008)

Årets resultat

Summa

2009/2010 2008/2009 2007/2008

2006/2007 2005/2006

396 947

135 216

461 958

225 084

160 058

1 379 263

Genomsnittsresultat: 1 379 263 / 5 = 275 853 kr

Avkastningsvärdet: 275 853 / 0,14 = 1 970 380 kr

4.2.1.2 Jämförande värdering
Vid ett mindre privat aktiebolag används en multipel i form av ett P/E tal som ska representera avkastningen i förhållande till vinsten (Hägg 1991). Då jämförelseföretag saknas kommer
tidigare avkastningskrav på 14 % att tillämpas vilket medför ett P/E tal på 7 (100 / 14 = 7).
Vidare kommer samma genomsnittsresultat användas som finns att utläsa i beräkningen ovan,
det vill säga 275 853 kr.

Avkastningsvärdet: 275 853 x 7 = 1 930 970 kr
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4.2.1.3 Förenklad kassaflödesvärdering (discounted cash-flow)
Den förenklade kassaflödesvärderingen bygger på kassaflödesanalysen som ni finner i bilaga
4. Här kommer vi nuvärdesberäkna ett genomsnittligt kassaflöde för de senaste fem åren som
vi får av att lägga ihop kassaflöden från den löpande verksamheten som är det internt tillförda
medlen under dessa år och dividera med fem. En kapitaliseringsfaktor hämtas från en
nuvärdestabell som ni finner i bilaga 5 och multipliceras sedan med det genomsnittliga kassaflödet och ger därmed ett värde på företaget. (Stensson, 2006) Kapitaliseringsfaktorn bestäms
efter vår valda kalkylränta på 14 % samt den tidshorisont som vi räknar med att dessa kassaflöden ska strömma in, vilket vi satte till tio år.

Kassaflöden

Summa

2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006
469 311

249 702

563 913

53 039

173 492

1 509 457

Genomsnittligt kassaflöde: 1 509 457 / 5 = 301 891 kr
Kapitaliseringsfaktor (14%, 10 år): 5,2161

Kassaflödesvärdering: 301 891 x 5,2161 = 1 574 700 kr

4.2.2 Substansvärdering
Vid denna substansvärdering kommer enbart en metod att användas och då med de bokförda
värdena som grund. Företagets substans är skillnaden mellan dess tillgångar och skulder, det
vill säga en beräkning av företagets egna kapital (Hägg 1991). Materialet i denna beräkning
finns i fallföretagets balansräkning i Bilaga 3.

+ Tillgångarnas värde

1 921 449

- Skuldernas värde

1 358 277

= Substansvärdet

563 170
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4.3 Sammanställning
För att tydliggöra de skilda värdena som erhållits genom de olika värderingsmetoderna visas
här en sammanställning av det framräknade värdena på fallföretaget TT.

Avkastningsvärde vinst

1 970 380

Avkastningsvärde multipel

1 930 970

Kassaflödesvärdering

1 574 700

Substansvärdet

563 170

Med denna illustration av de olika värderingsmodellerna framgår det tydligt att ett och samma
företag får olika värden beroende på vilken modell som tillämpas.
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Kapitel 5
Empiri – det praktiska tillvägagångssättet
vid värderingsprocessen

I detta femte kapitel beskrivs fyra olika syner på det praktiska tillvägagångssättet när ett företags
värde ska fastställas. Samtliga fyra delar i detta kapitel baseras på intervjuer med respondenter som
arbetar på olika företag med företagsvärdering.

5.1 Företagsvärdering inom bank
De flesta stora banker arbetar idag med företagsvärdering som en del av sitt produktutbud.
Vår respondent, som vi valt att kalla Peter Petersson, jobbar på en av Sveriges storbanker
inom just området företagsvärdering.
Petersson har tidigare vart egenföretagare och sysslat med försäljning och har en ekonomisk
utbildning i grunden. Han har alltid haft intresse för bokslut men aldrig tidigare i sin karriär
arbetat med företagsvärdering.
Företagsmäklare är hans officiella titel. Han arbetsuppgifter är att arbeta med företagsvärdering som är en av bankens ”produkter”. Utöver detta menar han att det vanligaste är att
han arbetar med försäljning av företag. Ibland händer det även att han försöker hitta köpare
till olika objekt men vanligast är att han samarbetar med säljaren vid försäljning och gör då
samtidigt en värdering av företaget.
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Generationsskifte är inte en av bankens produkter och genomför inte det men värdering i
samband med generationsskifte är något han gör och berättar även att de uppmanar till detta.
”Det är så lätt att ha en bild i huvudet av vad företaget är värt”
menar Petersson och tycker att det är av stor vikt att göra en värdering av företaget vid exempelvis ett generationsskifte.
I och med att många fyrtiotalister går i pension pratas det mycket om att vi står inför ett stort
antal generationsskiften och vi frågar Petersson om han har känt av detta i sitt jobb, men han
menar på att det pratas mycket om det men att många inte gör någon värdering. Han tillägger
även att han har jobbat för kort tid med detta för att säga om det sker många generationsskiften eller ej. Som en tjänst har banken erbjudit en gratis värdering under våren vilket han
jobbar mycket med idag. Det blir mycket jobb med att åka ut till kunder men detta är oftast
starten på exempelvis en försäljning, ett generationsskifte, utträde eller förändringar överhuvudtaget i ägarstrukturen, menar han.
Vad skiljer då Peterssons jobb från en vanlig fastighetsmäklares? Han menar att processen vid
försäljning av företag är betydligt längre än vid fastighetsköp. Det är även vanligt att han
söker upp potentiella köpare. Eftersom det kan vara känsligt för säljaren att lämna ut information om företaget till exempelvis konkurrenter, som kan vara till skada för företaget om
det hamnar i fel händer, är Petersson försiktigt med annonseringen vid en försäljning och letar
istället upp köpare som han anser kan vara av intresse att köpa företaget. Dessa kan vara tidigare intressenter.
De situationer där en företagsvärdering blir aktuell är vid försäljning, generationsskifte eller
när en delägare väljer att hoppa av och när ett kompanjonavtal inte finns. Oftast får de frågor
tidigt i en försäljningsprocess vad företaget är värt, kanske flera år innan själva försäljningen
är aktuell. Då vill säljaren kanske veta hur de ska arbeta fram tills försäljningen för att det ska
vara lättare att sälja.
En försäljningsprocess tar i snitt åtta månader från att de blir överens med kunden tills försäljningen, och kanske två månader tills att de har börjat hitta köpare som är intresserade av att
köpa.
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5.1.1 Informationsbehov
Vad för typ av information som behövs vid en värdering beror på varför de gör värderingen
menar Petersson. Vissa säljare vill ha ett värde för att få en uppfattning av vad de kan få för
företaget om de säljer. Ofta görs det utifrån historisk data för det är det första en intressent
kommer i kontakt med eftersom de använder sig av tidigare års bokslut för att bilda sig en
uppfattning om företaget. Vill säljaren istället ha ett värde på bolaget för att veta hur de ska
driva det vidare och vad det skulle vara värt då, måste Petersson arbeta med en kombination
av historisk data och rimliga prognoser för framtiden. Han fortsätter berätta att han idag arbetar med två olika typer av värderingar, den första är den kostnadsfria värderingen som de erbjuder sina kunder just nu. Den fokuserar enbart på historisk data men innehåller även en
branschanalys som ger en bra bild av företaget i jämförelse med branschen som helhet.
Självklart läggs det även en prognos framåt i tiden men den baseras på den historiska informationen.
Den andra värderingen som de tar betalt för, innebär ett närmare samarbete med kunden där
de tillsammans sitter ner med kunden och kollar igenom boksluten, vad som har hänt och
varför det ser ut som det gör. De gör även en så kallad SWOT-analys för att se hur verkligheten ser ut för kunden, och därmed konkurrenssituationen. De diskuterar även vad det finns
för planer för framtiden och vad kunden har för förväntningar. Då menar Petersson att de
jobbar mer med prognoser framåt, och med det får en insatt köpare en bättre bild av verksamheten.
5.1.2 Företagets värde
Att benämna företagets värde är svårt eftersom det beror mycket på situationen men enklast är
att ett företags värde är precis det som en köpare är villig att betala och vad säljaren kan
acceptera. Det kan även vara tillfälligheter som bestämmer ett företags värde eftersom de inte
är noterade så finns det inget dagsvärde. Finns det inga köpare, faller värdet på företaget,
eftersom priset sätts på marknaden.
De flesta köparna är mest intresserade av vad företaget har för resultat och vilket kassaflöde
de kan generera, mer än vad de intresserar sig för tillgångarna i företaget. Detta kallas avkastningsvärdering men Petersson menar att de använder sig av en kombination av substans och avkastningsvärdering. Substansvärdet är värdet på vilka tillgångar som finns i företaget.
Vid den värdering som baseras på historisk data tittar det mycket på bokfört eget kapital,
alltså substansvärdet, som grund men han tittar även på vad som är rimligt att ha som av58

kastningskrav på det egna kapitalet och de som bolaget har genererat utöver detta krav ses
som ett övervärde i bolaget. Sedan görs ett snitt på de senaste fem åren. Det finns även ett
horisontvärde som beräknas framåt i tiden genom att företaget anses fortleva i all framtid. Då
räknas på en väldigt försiktig tillväxt för att tillämpa försiktighetsprincipen men det finns ändå
ett värde framåt som kan adderas till substansvärdet.
Petersson poängterar även att bara för att det finns ett högt eget kapital i balansräkningen
innebär inte detta ett högt värde trots att det egna kapitalet är en stor del. Avkastningskravet
på det egna kapitalet blir mindre, men hade säljaren istället plockat ut värde ur företaget hade
istället värdeskapande vinster blivit en större del. Det är därför inte säkert att säljaren minskar
värdet på företaget genom att minska substansen.
När Petersson gör sin vanliga värdering tittar han framåt i tiden och då pratar han om tre olika
modeller han kan välja att använda. Substansvärdet är den enklaste formen av värdering och
det han värderar då är om det finns över eller undervärden i bolaget. Detta kan vara exempelvis fastigheter som är det vanligaste. Är fastigheten nervärderad måste detta värde läggas på
substansvärdet. Denna metod lämpar sig bra om till exempel en delägare vill dra sig ur
eftersom det ger ett tydligt svar på vad företaget är värt just nu. Petersson är dock lite skeptiskt till denna värderingsmetod eftersom han anser att en vision om framtiden inte finns och
att öka resultatet, växa och hitta nya marknader inte tas upp när denna metod tillämpas.
Han använder även en värderingsmetod som kallas multipelvärdering som innebär att de tittar
på ett genomsnittligt resultat efter finansiella poster samt drar av en schablonskatt på detta. I
denna värderingsmetod arbetar han med ett P/E-tal. P/E-talet säger hur många gånger årsvinsten en köpare är beredd att betala för ett bolag. Värdet kan antingen beräknas på ett
genomsnittsresultat de senaste fem åren multiplicerat med P/E-talet eller ta senaste året multiplicerat med P/E-talet.
Den vanligaste metoden som Petersson använder sig av, är ingen av de två ovannämnda värderingsmetoderna utan istället kassaflödesvärdering. Då tittar han enbart på framtida kassaflöden. Den bygger på ett noggrant arbete tillsammans med kunden vid framtagning av
SWOT-analys och prognoser. Inför en värdering brukar Peter läsa på om företaget samt sammanställa de fem senare årens årsredovisningar så att han kan skapa sig en bild av trender i
företaget eller avvikelser av något slag. Han försöker även kartlägga företagets olika konkurrenter så att han får en bild av företaget samt vilket värde som kan vara rimligt att sätta.
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Eftersom vi i vår värdering av fallföretaget TT varken har den tid eller möjlighet som krävs
för att sätta sig ned med ägaren och diskutera framtidsvisioner, konkurrensbild eller göra en
SWOT-analys frågar vi Petersson vilken metod han skulle rekommendera oss att använda.
Han menar att det beror på, det vanligaste hade vart att välja att enbart titta till resultatet fem
år bakåt i tiden, så länge inte företaget är nystartat. Han tycker att vi ska titta på multipelvärderingen och finna ett genomsnittligt resultat och arbeta med ett vanligt P/E-tal. Peter förklarar att det vanligaste är att han använder sig av ett P/E-tal på 5 eftersom de flesta vill ha
tillbaka sin investering på fem år, vilket blir ett 20 procentigt avkastningskrav. P/E-talet väljer
Petersson tillsammans med säljaren men det vanligaste och mest neutrala är att använda sig av
5 eftersom det är rimligt. Har företaget ett högt eget kapital kan P/E-talet däremot bli något
högre. Han fortsätter poängtera att ta hänsyn bör tas till om vårt företag äger sin fastighet,
eller om det kan finnas andra övervärden i bolaget. Han tycker däremot inte att vi kan räkna
med annat icke-finansiellt värde så som inarbetad kundkrets eller väletablerat namn eftersom
dessa värden inte brukar synas förens en köpare är funnen. Petersson tar inte med icke-monetära värden i värderingen utan dessa tar han istället upp när han pratar med säljaren om eventuella förväntningar vid försäljningen.
Vid en försäljning och värdering sätter Petersson aldrig ett pris på företaget, utan de samlar in
bud eftersom de kan variera i anledningen till varför köparen vill köpa företaget. I vissa fall
kan det vara att köparen vill in på en ny marknad och det är då billigare att köpa ett befintligt
företaget än att etablera ett nytt och då kanske köparen är villig att betala ett mycket högre
pris än vad jag och säljaren har kommit fram till, menar Petersson. Ska köparen istället investera pengar i bolaget är denna väldigt noga med priset och vill då helst betala så lite som
möjligt.
Diskonteringsräntan utgår ifrån vad en vanlig ränta på främmande kapital är, och det är idag
cirka 4-5 % och sedan ska det läggas till en ganska höga riskpremie och hamnar i slutändan på
kanske 15-20 %. Räntan är så pass hög eftersom bolagen är privata och det finns ingen handel
och därför vet man inte vad de är värda vilket medför en hög risk.
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5.2 Företagsvärdering inom revisionsväsendet

Vår respondent Eriksson startade tillsammans med en kollega revisionsbyrån år 2000. Han är
i grunden auktoriserad revisor sedan 1995 men har jobbat med revision i 22-23 år. De är 11
anställda på företaget varav tre stycken är påskrivande revisorer plus åtta övriga anställda.
Eriksson berättar att de är företagsförmedlare på konsultbasis och är därmed inga företagsmäklare på det sättet att kunderna lämnar in objekt till dem som ska säljas. Deras uppdrag är
inte provisionsbaserade utan de arbetar mot en fast timpenning. I företaget som bildats för att
syssla med företagsförmedling är de tre delägare och det är dessa tre som utför sådana uppdrag. En av dessa tre är en fristående konsult som arbetar bara med frågor som rör företagsvärdering, företagsförsäljningar och finansiering.
Eriksson anser sig ha har två roller i sitt dagliga arbete, en roll som revisor och en roll som
företagsförmedlare. Redan innan de startade företagsförmedlingen jobbade de mycket med
företagsvärderingar och hjälpte även företag att köpa och sälja. Då gällde det att passa sig som
revisor då jävsfrågor sätter stopp för mycket, till exempel att en revisor ska vara oberoende.
”Man kan därmed inte sitta och förhandla åt en kund i egenskap av revisor för en redan befintlig kunds räkning”.
Det säger Eriksson strider mot lagen och det kan innebära en stor risk som kan leda till att
revisorn förlorar sin auktorisation.
I hans roll som företagsförmedlare kan han representera både köpare och säljare men vanligast är att de företräder köparen vid en företagsförmedling vilket han tycker är mer givande.
Ungefär 70 % av de affärer som görs upp på företaget säger Eriksson är köparrelaterade.

5.2.1 Värderingssituationer
De vanligaste situationer där företagsvärdering är aktuellt är framför allt vid försäljning av
företag, kompanjonavtal och vid försäkringsfrågor. Men det händer även att det kan vara intressant vid generationsskiften och då oftast någon form av försäljning, men det kan också
vara arv eller gåva. Vanligast är dock att en förälder vill få ut någon form av ekonomisk
fördel ur det hela som denne senare kan leva på och därför blir en kombination av gåva och
försäljning ofta aktuell. Vid generationsskiften ser värderingarna inte likadana ut då man
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oftast i en familj inte är ute efter att pressa upp priset utan det ofta då handlar mycket om
skatteoptimeringsfrågor. Till exempel, hur ska man få ut lägsta möjliga skatt på befintlig
ersättning?

5.2.2 Informationsbehov
Vid en värdering påpekar Eriksson att det är det viktigt att säljaren är villig att hjälpa till att ta
fram den information och det underlag som behövs för en företagsvärdering. Är det säljaren
som ger uppdraget är det oftast inga problem utan han anser att det är värre när man som
företagsförmedlare representerar köparen och att det då är vanligt att säljaren vill dölja så
mycket som möjligt för att få ut så hög köpeskilling som möjligt. I och med detta dilemma
som kan uppstå är det därför viktigt att skriva ett köpeavtal som innehåller klausuler där det
framgår att om säljaren inte visar upp den information som är väsentlig för verksamheten kan
denne bli skadeståndsskyldig gentemot köparen.
Den information som behöver samlas in vid en företagsvärdering säger Eriksson är olika beroende vilken typ av värdering som är aktuell att göra. Gäller det en riktig marknadsvärdering
är det framförallt siffermaterialet, det vill säga resultat och balansräkning, årsredovisningar tre
till fem år bakåt i tiden. Mycket fokus läggs även på branschnyckeltal för att se om det är
något konstigt eller avvikande med dessa nyckeltal. Det är sedan viktigt att gräva djupare i
siffrorna och se om man hittar poster som egentligen inte har att göra med verksamheten som
sådan, det vill säga rörelsefrämmande saker som till exempel att man ett år sätter in en extra
pension till någon i familjen på ett par hundratusen eller att man fuskar och köper något som
inte har med verksamheten att göra. Då ser det nämligen sämre ut än vad det egentligen är
vilket medför att värdet bör vara högre. Som värderingsman tittar man också mycket på
ägarrelaterade kostnader såsom löner.
”Ett företag som visar en vinst på en miljon är inte säkert att det är ett rättvisande resultat
eftersom det kan vara så att ägaren inte har plockat ut en krona i lön.”
Gör man så ger ju inte resultatet en rättvisande bild av företaget och värdet blir därför inte
korrekt. I och med detta är det därför viktigt att granska värderelaterade kostnader och rensa
och försöka få fram en marknadsmässig bild på hur mycket ska företaget belastas med för att
få ett rättvisande resultat som möjligt som värderingsmannen sedan kan bygga sin värdering
på.
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Förutom alla siffror är det självklart en hel del andra frågor också, framförallt då frågor
gällande avtal och mycket avtalsgranskning som är viktigt att värderaren tar i beaktning. Vad
är viktigt för företaget på avtalssidan? Det kan ju vara så att det bara finns en kund med ett
stort avtal och det avtalet går ut om två månader då är det en stor risk för företaget, för tappar
man det avtalet kanske företaget inte är värt någonting alls. Personalen är också en väldigt
viktigt post, nyckelpersonal, vad finns det för avtal med dem? Har de, bonusar, speciella
tantiem, det vill säga, andel av en företagsvinst som tillfaller vanligtvis företagets VD och
eventuellt övriga chefstjänstemän, hur stor är risken att personal slutar? Konkurrenter och vad
som kan hända i framtiden är en viktig del när man granskar ett företag. Det finns alltså
mycket mjuka värden att ta hänsyn till då dessa nästan är viktigare när det handlar om små
företag. Ibland görs en SWOT-analys men det är inte så vanligt förklarar Eriksson.
5.2.3 Värderingsprocessen
På frågan om hur lång tid en företagsförsäljningsprocess går till svarar Eriksson att det kan ta
allt mellan två månader och två år. Processen när man representerar köparen går till på
följande sätt. Man börjar med att träffas och köparen förklarar vad för objekt denne är intresserad av att köpa, man går igenom de ytliga frågorna och sedan går man tillsammans
igenom siffermaterialet. Efter detta lägger man ett seriöst bud. Efter detta är oftast den aktuella köparen intresserad av att göra en djupare analys av företaget. För att säljaren ska
släppa in köparen att titta i företagets böcker och närmare granska de avtal som finns så skrivs
ett förberedande avtal så kallat Letter Of Intent. Detta avtal är viktigt för båda parterna i affären. För köparens del för att få tillgång till viktig information och för säljarens del att man
låser fast köparen till det överenskomna priset och köparen får därmed ensamrätt. I avtalet
framgår punkter som kan vara avgörande för att en köpare ska kunna frångå avtalet. Denna
typ av avtal är konfidentiellt och här gäller tystnadsplikt, bryter man mot dessa regler utgår
skadestånd. Efter att detta avtal är påskrivet ”öppnar säljaren dörren” för köparen att
genomgå en djupare granskning. Är punkterna okej efter granskningen så bockas de av och
härefter blir det formellt tillträde och ett riktigt köpeavtal påtecknas.

5.2.4 Substansvärdering
Vad gäller standardiserade metoder vid företagsvärdering anser Eriksson att grunden till all
värdering är den så kallade substansvärderingen. Den är enkel att förstå. När det gäller värdering av mindre företag är inte den valda metoden det avgörande då det finns så mycket andra
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frågor som är viktigare. Att bara titta på siffror och mata in dem i ett standardiserat program
utan att reflektera över siffrorna ger inte ett korrekt värde av företaget. Det finns en risk med
att använda sig av modeller om man inte är medveten om vad de innebär.
Utöver grunden i substansvärdet är det även väsentligt att titta på om det finns så kallade
dolda värden, till exempel en byggnad eller mark som företaget äger som är upptagen i
bokföringen till ett visst belopp men är värt mycket mer i verkligheten. Detta innebär att
företaget har ett dolt eget kapital som finns men som inte är framplockat, vilket är en faktor
som kan öka substansvärdet. Eriksson menar att han alltid räknar på substansvärdet, men att
han ser det mer som ett så kallat slaktvärde.

5.2.5 Avkastningsvärdering
Är det aktuellt att sälja verksamheten till en köpare som ska driva vidare i samma regi är det
mycket andra aspekter att ta hänsyn till. Detta kan till exempel handla om en upparbetad
kundkrets som förmodligen kommer att fortsätta vara kunder även om företaget byter ägare
förklarar Eriksson vidare. Företagets namn har också ett värde och lokalen som företaget hyr,
dessa aspekter kallas goodwill. Hur mycket det är värt beror dels på synliga värden men också
på hur det har gått. Det är detta som kallas avkastningsvärdering påpekar Eriksson. Det finns
en mängd olika sätt att göra en sådan värdering på men det mest grundläggande är att titta på
hur det faktiskt har gått det vill säga man blickar bakåt i företagets historia, vanligast är fem år
tillbaka. Det man tittar på är resultat efter finansiella poster vilket är det företags -ekonomiska
riktiga resultatet. Viktigt är också att titta på hur det ser ut på ägarsidan och noten personal.
Genom detta får man en bild på vad resultatet är och det är detta som är en avkastningsvärdering. Man får fram ett genomsnittsresultat genom att titta på de senaste åren.
Hur värderar man då detta? Jo, Eriksson förklarar det så att man sätter två tal, en ränta och en
riskpremie, dessa två tillsammans utgör den så kallade diskonteringsräntan. Vilket tal detta
ger beror på bransch och hur man bedömer risken utifrån detta. Genomsnittsresultatet dividerat med aktuell bankränta vid lån plus riskpremie ger avkastningsvärdet.
Det finns en hel del andra varianter av avkastningsvärdering förklarar Eriksson, till exempel
värdering utifrån utdelning, det vill säga hur mycket skapar företaget till att dela ut till ägaren,
andra värderar bara kassaflödet, det vill säga hur mycket pengar skapar företaget varje år men
dessa metoder menar Eriksson inte är lika användbara.
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5.3 Företagsvärdering enligt företagsmäklare
Vi valde att intervjua en företagsmäklare som dagligen arbetar med företagsvärdering på ett
företagsförmedlingsföretag. Vår respondent, som vi kallar för Sven Svensson, arbetar som
företagsmäklare, enbart av privata bolag. Titeln företagsmäklare har han bara haft i några
månader men detta anser han inte kommer påverka hans svar till oss eller influera vårt resultat
på ett negativt sätt. Hans främsta arbetsuppgifter är rådgivning, försäljning samt värdering av
företag. Företaget han jobbar på är ledande i Sverige på företagsöverlåtelser. Deras företagsmäklare leder hela processen vid en överlåtelse, från värdering och rådgivning till förhandling
och avtal.

Det finns många olika situationer när en företagsvärdering blir aktuell, menar Svensson.
Vanligast i hans dagliga arbete är inför försäljning eller utköp av en delägare men han har
även stöt på fall där värderingsfrågan blir aktuell vid dödsfall och skilsmässa.

Innan processen påbörjas måste Svensson ta fram väsentlig information som ligger till grund
för värderingen. Han berättar att han behöver all ekonomisk fakta, så som balans och resultaträkningar, gärna flera år tillbaka i tiden. Han använder sig även av framtida prognoser även
om dessa är mer osäkra än historiska data. För att ta reda på om det finns dolda värden i bolaget tar han fram eventuella övervärden som kan finnas i exempelvis byggnader som företaget äger och sist försöker han lokalisera om det finns över- eller underuttag av löner som
kan påverka värdet.

5.3.1 Värderingsprocessen
Att få fram ett värde på ett företag är inte alltid så enkelt, men däremot menar Svensson att i
teorin är ett företags värde egentligen inget mer än:
”Vad en köpare är beredd att betala för ett företag vid ett visst tillfälle”

I sitt jobb är det inte riktigt så enkelt menar han. Det finns standardiserade metoder och
modeller för företagsvärdering, exempelvis avkastningsvärdering. Ska han välja en metod
som han tror att han använder mest skulle han välja just avkastningsvärderingsmodellen. Han
65

poängterar dock att det är en bedömning från fall till fall och inte alltid så enkelt att välja men
i normala fall använder han sig av denna.

Vid avkastningsvärdering görs en justering för normalt eget kapital. Sedan görs även justeringar för över- och underuttag av ägarlöner samt andra övervärden. Efter det räknar Svensson
fram ett snittresultat de senaste tre till sex åren som han sedan multiplicerar med en valt
multipel. Sist lägger han på justerat eget kapital.

När en företagsmäklare tillämpar avkastningsvärderingen är nackdelen att han lätt kan missa
övervärden och inte ser till de framtida möjligheter som företaget har, eftersom denna metod
främst bygger på historisk data. ”I ett tillväxtföretag ligger ju vinsterna i framtiden”, vilket
inte visar sig i värderingen om man tillämpar avkastningsvärderingsmetoden, menar
Svensson.

5.4 Företagsvärdering utifrån ett finansieringsföretag
Vår respondent som vi har valt att kalla Anders Andersson representerar ett företag som arbetar finansiering och rådgivning och titulerar sig själv som finansierings- och affärsrådgivare. Företagets vision är att skapa möjligheter för alla företag och bärkraftiga idéer och
att utvecklas. Vidare är deras affärsidé är att med hjälp av finansiering och rådgivning kunna
erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med deras kunders framgång som
mål.
Anderssons huvudsakliga arbetsuppgifter är att han jobbar med företagets kreditgivning samt
med rådgivning till deras kundgrupp som består av små och medelstora företag.
Andersson vill poängtera att företaget han arbetar för har en marknadskompletterande roll,
eftersom det finns privata aktörer som gör företagsvärderingar arbetar inte företaget med
detta. I nuläget inskränker sig hans jobb till att i samband med kreditgivning vid ägarskiften
göra en bedömning av köpeskillingen det vill säga en form av indirekt värdering eller en
”värdering av värderingen” om man så vill utifrån ett finansieringsperspektiv.
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5.4.1 Värderingssituationer
De vanligaste situationerna då det uppstår ett behov av att få ett företag värderat anser han är
vid ett köp eller vid en försäljning av hela eller delar av ett företag men även vid överlåtelser
inom en familj är detta väsentligt. Andra situationer där värdering av företag förekommer
anser han kan vara i kompanjonföretag där det finns inskrivet i kompanjonavtalet att man årligen skall värdera företaget efter en viss ”mall eller metod” och att det framräknade värdet
sedan ska gälla till nästa värdering. Han säger att det även förekommer så kallade slaktvärdesvärderingar hos banker när det är aktuellt att räkna säkerheter hos en kund.
5.4.2 Företagets värde
Vad som menas med ett företags värde menar Andersson beror helt på vilket perspektiv man
anlägger; om det är företagets grundare, samhället där det finns och verkar, eller ifrån de
anställdas perspektiv och så vidare. Men en ekonoms svar på frågan anser han blir att det
bygger på den framtida avkastningen.
På frågan om han anser att det är svårare att värdera ett privat aktiebolag till skillnad från ett
publikt blir svaret tydligt, nej så behöver det inte vara. Det beror helt på vilken tillgång till
material man kan få fram. Det kan till och med vara så att ett mindre bolag är lättare att överblicka än ett större men han vill notera att också att det finns vissa publika ”utvecklingsbolag”
som kan vara mycket svårvärderade.
5.4.3 Avkastningsvärdering och substansvärdering
Vad gäller standardiserade metoder och mallar vid företagsvärdering av ett mindre tjänsteföretag kan han se att är det någon form av avkastningsvärdering som är vanligast och att då
denna metod oftast är baserad på företagets vinst. Kassaflödesvärdering är enligt hans erfarenhet ovanlig när värderingen handlar om små aktiebolag. Andra typer av värderingar som
substansvärdering är också ovanliga vid köp- och säljsituationer enligt Andersson men
används däremot mer frekvent vid rena generationsskiften men också vid värderingar av
pågående verksamheter som när man värderar vid kompanjonavtal.
Att det skulle vara någon större skillnad i värdering om det är tjänsteföretag eller andra typer
av företag tycker han inte. Möjligtvis förutom att man vid värderingen av tjänsteföretag i
större utsträckning måste säkra upp de personella resurserna och då värdera riskerna med att
dessa av ena eller andra anledningen inte stannar kvar i det värderade bolaget.
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Vid värdering av mindre företag används enligt hans erfarenhet ofta någon form av tumregler
än en mer uttänkt räntesättningsstrategi utifrån ett riskperspektiv. Möjligtvis kan det dock vara
så att risken byggs in i ”tumregeln” men då knappast på ett övervägt sätt menar Andersson.
Enligt Andersson man bör man notera att även framtida prognoser ofta bygger på historisk
data. I övrigt är hans bedömning att man när det gäller försäljning och köp av hela bolag i
mogna branscher så är det i mycket stor utsträckning historiska data som värderingarna
bygger på och detta oavsett vad företagsmäklare och andra professionella värderare säger.
När det gäller investeringar i utvecklingsbolag, till exempel när det handlar om riskkapitalbolag då man överväger att gå in är det ett motsatt förhållande som råder, där är det nästan
uteslutande är framtida prognoser som gäller.
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Kapitel 6
Analys och slutsats

I detta sjätte och sista kapitel förklaras empirin utifrån teorin för att på detta sätt kunna identifiera
eventuella likheter och skillnader. Vidare dras slutsatser utifrån vårt syfte samt våra frågeställningar
besvaras. Avslutningsvis förs en diskussion kring de värderingsmodeller vi applicerat på vårt
fallföretag samt de olika värden som framräknas.

6.1 Inledning
Motiven bakom varför en värdering bör göras överensstämmer när det gäller både teori och
praktik. Johansson och Hult (2002) menar att de främsta anledningarna till att genomföra en
företagsvärdering är vid köp och försäljning, vilket alla våra respondenter håller med om.
Däremot arbetar de fyra företagsvärderarna från olika sidor vid en värdering. Petersson och
Svensson representerar i de flesta fall säljaren vid en försäljning medans Eriksson och
Andersson befinner sig på köperens sida vid ett företagsköp. Johansson och Hult (2002)
menar att det slutliga priset på företaget påverkas av vilken situation köparen och säljaren
befinner sig i. Befinner sig säljaren i en sådan situation att det inte finns något annat val än att
sälja, måste denne kanske acceptera ett lägre pris än vad som var önskvärt från början. Samtidigt måste denne ta hänsyn till att det kanske finns andra företag på marknaden. På samma
sätt beskriver Löfgren och Gometz (1991) att en värderare värdesätter ett företag mer utifrån
sina egna erfarenheter än utifrån teoretiska modeller. Med detta menas att ett företags värde
alltid är subjektivt. Petersson förklarar detta som att värdet eller priset på ett företag är:
”precis det som en köpare är villig att betala och vad säljaren kan acceptera”.
69

Detsamma menar Svensson att värdet på företaget är:
”vad en köpare är villig att betala för ett företag vid ett visst tillfälle”.

6.2 Strategisk analys

Nilsson med flera (2002) menar att den strategiska analysen är viktig för att finna och bedöma
de framgångsfaktorer som företaget besitter. Det är av stor vikt att finna de faktorer som inbringar avkastning till företag. Johansson och Hult (2002) menar detsamma, att det är av stor
vikt, speciellt för den spekulant som planerar att köpa företaget, att skapa sig en utförlig bild
av företagets omgivning så som marknad, konkurrenter, produkter, personal samt organisationen som helhet. Både Johansson och Hult (2002) och Nilsson med flera (2002) menar
med detta att det är vanligt att den externa värderaren gör en SWOT-analys över företagets
möjligheter, hot, styrkor och svagheter. Johansson och Hult (2002) menar att det även är bra
om säljaren gör denna analys tillsammans med värderaren för att få en uppfattning om företagets svagheter så att dessa går att åtgärda innan försäljning.
Petersson berättade i intervjun att han arbetar med två olika former av företagsvärdering.
Banken där han idag jobbar erbjuder sina kunder en gratis och lite enklare form av värdering
samt en mer utförlig företagsvärdering som en del i deras produktutbud. Den sistnämnda
värderingen innebär ett nära samarbete med kunden, i detta fall säljaren, för att ta fram en
SWOT-analys samt göra prognoser för framtiden. Han berättar vidare att den typ av värderingsmetod som han föredrar att jobba med är kassaflödesvärdering, som bygger mycket på
den strategiska analysen och ta fram företags starka sidor, trender, avvikelser samt kartlägga
företagets omvärldssituation.
Eriksson menar istället att SWOT-analysen inte är så vanlig när han jobbar med företagsanalys. Han lägger mer fokus på ”mjuka värden” som exempelvis personalen. Hur stor del av
företagets framgång som beror på duktig personal, är det som Eriksson anser spelar en större
roll vid värderingen än att utforma en subjektiv SWOT-analys. Detta synsätt delar han med
Andersson, som menar att det är viktigt att ta hand om och säkra upp företagets personella
resurser, som kan ha betydande värde för företaget, speciellt när det handlar om tjänsteföretag.
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Svensson går inte alls in djupgående på att göra omvärldsanalyser eller att analysera vilka
styrkor som finns i företaget för att stärka värdet. Det enda han tar upp är att det är viktigt att
arbeta både med historisk data samt framtida prognoser. Tar han enbart hänsyn till historisk
data i värderingsprocessen, finns risken att han inte ser till de framtida möjligheter företaget
har.

6.3 Redovisnings analys
När man bildat sig en första uppfattning av företaget är det dags att titta på den ekonomiska
analysen menar Johansson och Hult (2002). Detsamma menar Petersson; att titta på ett företags historiska data, så som tidigare års bokslut, är för en intresserad köpare den första kontakten med företaget och utifrån detta skapar sig denna en uppfattning om företagets ekonomiska ställning. Det är därför av stor vikt för den externa värderaren att göra en så kallad
redovisningsanalys som nästa steg i värderingsprocessen. Analysen ska fungera som ett
verktyg för att bedöma om det redovisade resultatet visar en rättvisande bild av företags ekonomiska situation. (Nilsson et. al, 2002) Eriksson menar att denna analys är av större vikt om
han ska representera köparen i en förhandlingssituation eftersom det är vanligt att säljaren
medvetet försöker dölja väsentlig redovisningsinformation för att få ut ett så högt värde som
möjligt.
Nilsson med flera (2002) menar främst att värderaren bör granska företagets avskrivningar för
att korrigera eventuella över- och undervärden. Svensson förklarar att han försöker finna
dessa dolda värden genom att granska företagets egna fastigheter, om sådana existerar, samt
att han även försöker lokalisera om det förekommer över- eller underuttag av löner som påverkar resultatet. Eriksson lägger även till att han granskar redovisningen för att finna rörelsefrämmande poster som kan påverka resultatet, det vill säga sådant som inte har med verksamheten att göra.
Generellt sätt görs denna typ av analys för att finna flexibla poster i både balans- och resultaträkningen som kan bidra till att resultatet är felredovisat. För att resultatet av värderingen inte
ska bli felaktigt är det därför viktigt att den externa värderaren går igenom redovisningen och
korrigerar eventuella förvanskningar. (Nilsson et. al, 2002)
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6.4 Finansiell analys

I den finansiella analysen vidgas synsättet till skillnad från den tidigare redovisningsanalysen,
till både historisk data och framtida prognoser (Nilsson et. al, 2002). Johansson och Hult
(2002) menar att förutom ekonomiska rapporter så som balans- och resultaträkning samt
kassaflödesanalys, är det bra om företaget har upprättat framtida planer på längre sikt och
budgetar, för att komplettera det historiska materialet.
Petersson förklarar att om säljaren vill ha ett värde på bolaget, för att ta reda på hur han ska
driva det vidare på bästa sätt, måste värderaren arbeta med både historisk data samt framtida
prognoser och budgetar. Nilsson med flera (2002) klarlägger att detta gäller då företaget vill
se om det finns möjligheter att förbättra den befintliga lönsamheten. Petersson tillägger även
att denna analys av företaget blir viktig om det historiska materialet inte räcker till för att
analysera verksamheten, exempelvis om företaget är nystartat.
Svensson är dock mer skeptisk till framtida analyser, då han menar att dessa är mer osäkra än
det historiska materialet men han menar inte att han inte använder sig av dessa. Andersson
delar samma synsätt och menar att oavsett vad andra företagsmäklare och värderare säger så
kommer alltid de framtida prognoserna bygga på historisk data, om det inte handlar om utvecklingsbolag då situationen är det motsatta.

6.5 Värdering
Nilsson med flera (2002) inleder sin diskussion kring värdering med att ta ställning till att ett
företags värde påverkas av vilken nytta de berörda personerna har av ett företag. Johansson
och Hult (2002) menar att ett företags värde alltid kommer att bli subjektivt beroende på
vilken situation köparen respektive säljaren befinner sig i. De fyra respondenter i denna
rapport har olika utgångslägen när de ska värdera ett företag. Petersson och Svensson brukar
respresentera säljaren i en förhandlingssituation medans Eriksson och Andersson vanligtvis
representerar köparen. Det faller då naturligt enligt ovanstående resonemang att dessa fyra har
olika syn på hur ett företags värde ska beräknas samt hur processen, fram tills att ett värde
fastställs, ser ut.
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Nilsson med flera (2002) menar att det alltid är svårare att värdera ett privat aktiebolag än ett
publikt, eftersom det saknas ett aktievärde och aktiv marknad när det kommer till de privata
företagen. Andersson tycker dock det motsatta. Han menar att det beror helt på vilken tillgång
till information som erbjuds och att det i vissa fall kan vara enklare att värdera ett publikt
bolag. Självklart finns det undantagsfall så som publika utvecklingsbolag som är mycket
svårvärderade och att det ibland är lättare att överblicka ett litet bolag, förklarar Andersson.
6.5.1 Avkastningsvärdering
Avkastningsvärdering är en av de metoder som brukar användas vid värdering av företag.
Clemendtson med flera (1995) menar att denna metod baseras på en traditionell investeringskalkyl och innebär att den externa värderaren nuvärdesberäknar företagets framtida betalningsströmmar. Nilsson med flera (2002) tillägger att det finns tre varianter på avkastningsvärdering beroende på vad de baserar sig på. Modellen kan baseras på företagets utdelningar, kassaflöden eller residualvinst.
När Petersson förklarar vilken metod han använder sig av nämner han en av de tre varianterna
av avkastningsvärdering, nämligen kassaflödesvärdering. Han berättar att denna värderingsmetod innebär ett nära samarbete med kunden för att ta fram prognoser och en SWOT-analys.
Nilsson med flera (2002) förklarar att detta är första steget i värderingsprocessen nämligen
den strategiska analysen. Petersson tycker att det är en fördel att ta fram företagets årsredovisningar för cirka fem år tillbaka för att skapa sig en uppfattning om företaget samt
identifiera om det finns några trender i företags utveckling. Nilsson med flera (2002) förklarar
att kassaflödesvärdering baserar sig på framtida kassaflöden som sedan sätts i förhållande till
räntan. Detta görs för flera prognostiserade år framåt som sedan läggs ihop och blir då
företagets värde.
Erikssons första steg i värderingsprocessen är precis som ovan, att ta fram företagets årsredovisningar för tre till fem år tillbaka i tiden. Eriksson representerar köparen i en värderingssituation vilket kan göra det svårare för honom att få tag i information om företaget i fråga.
Johansson och Hult (2002) menar att om en spekulant är intresserad av att köpa ett företag
erfordras grundläggande analyser kring företaget och dess omvärld så som marknaden, konkurrenter, personal och produkter med mera för att kunna utvärdera de ekonomiska förutsättningarna. Eriksson förklarar att för att han och köparen ska få tillgång till känslig information som säljaren besitter upprättas ett förberedande avtal, ett så kallat Letter of Intent.
Johansson och Hult (2002) menar då att eftersom köparen kommer att granska företaget
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grundligt ligger det i säljarens intresse att själv kritiskt granska företaget ur ett köparperspektiv för att få möjlighet att förbättra företagets svaga sidor och få ut ett högre pris. När
Eriksson sedan börjar med sin avkastningsvärdering tittar han på hur det historiskt har sett ut i
företaget, cirka fem år bakåt. I årsredovisningen tittar han på resultat efter finansiella poster.
Han granskar även hur det ser ut på ägarsidan, om ägaren har tagit ut lön eller utdelning. Detta
är vad Nilsson med flera (2002) kallar för redovisningsanalys, där flexibla poster i redovisningen korrigeras för att få ett mer rättvist resultat. Efter det tar Eriksson fram ett genomsnittsresultat som han sedan tar i förhållande till en diskonteringsränta. Denna ränta baserar
han på en bankränta plus en riskpremie. Nilsson med flera (2002) menar att denna diskonteringsränta består av just en riskfri ränta och en riskpremie medan Löfgren och Gometz
(1991) menar att den även bör innehålla en inflationsdel. Hult (1998) förklarar att kalkylränta
sätts med hänsyn till alternativa placeringar, vilket Eriksson säger sig måste ta hänsyn till då
han arbetar mot köparen. Kalkylräntan blir de avkastningskrav som köparen har på investeringen.
Svensson använder på samma sätt som ovanstående, gärna historisk data men även framtida
prognoser. Nilsson med flera (2002) menar att arbeta med prognoser eller proformas är den
sista delen i värderingsanalysen innan värderaren kommer till den slutliga värderingen av
företaget. Prognoserna bygger på de tre tidigare steg i processen och ska till slut hjälpa till vid
framtagandet av ett värde. Svensson använder sig mest av avkastningsvärdering. Han gör
justeringar i balans- och resultaträkningen som enligt Nilsson med flera (2002) är den del i
processen som kallas redovisningsanalys. Därefter beräknar han ett snittresultat de senaste tre
till sex åren som han därefter multiplicerar med en multipel. Han poängterar dock att nackdelen med denna metod är han lätt kan missa övervärden och de framtida möjligheter som
företaget har.
Andersson delar även samma syn vid värdering som de andra, att avkastningsvärdering baseras på företags vinst, är den vanligaste metoden vid värdering av privata bolag. Han menar
dock att den metod som Petersson använder sig av, kassaflödesbaserad värdering, inte lämpar
sig bra vid värdering av privata företag.
Avkastningsvärdering utifrån ett företags residualvinst innebär att prognostisera företags
vinster, det vill säga det avkastningskrav som ägarna har på det egna kapitalet divideras med
kalkylräntan. Detta görs för flera år framåt som sedan läggs samman med det aktuella årets
bokförda värde på eget kapital. (Nilsson et. al, 2002)
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6.5.2 Substansvärdering
Substansvärdemetoden, eller slaktvärdet som Eriksson väljer att kalla det, är en annan form av
företagsvärdering som alla våra fyra respondenter tar upp. Petersson menar att denna modell
är den enklaste formen av värdering. Orrbeck (2006) tillägger att denna värderingsform sällan
används självständigt för att fastställa ett företags värde utan endast i enlighet med bokföringsreglernas krav. I denna metod letar Petersson efter över- eller undervärden i företagets
redovisning som ska korrigeras för att få ut rätt substansvärde. Eriksson förklarar substansvärdet som ett företags egna kapital, det vill säga tillgångar minus skulder. Det som han
menar behöver korrigeras är om det finns obeskattade reserver i bolag. Då löser han upp den
latenta skatten och räknar av den från det egna kapitalet. Denna justering, men även andra
justeringar är nödvändiga, menar Nilsson med flera (2002) eftersom det bokförda värdet oftast
inte är samma som det verkliga värdet. I substansvärderingen är det verkliga värdet på tillgångar och skulder som måste identifieras.
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Slutsats
Det praktiska och teoretiska tillvägagångssättet vid en företagsvärdering
I denna rapport har flera olika värderingsmodeller presenterats utifrån den teoretiska referensramen. De modeller vi valt att lägga fokus på i arbetet är de modeller som genomgående tas
upp i samtlig litteratur som behandlats. Vi anser oss inte finna några skillnader mellan teori
och praktik när det kommer till de olika värderingsmodellerna, utan det är istället tillämpningen som avviker. Utan att vi påverkat våra respondenter med ledande frågor kring de
teoretiska värderingsmodellerna har samtliga behandlat avkastnings- och substansvärdering
som de främsta verktygen vid en företagsvärdering. Då våra respondenter arbetar mot olika
typer av intressenter, det vill säga två av dem arbetar mot köpare medan de andra två istället
är inriktade på att arbeta mot säljare hade vi en föreställning om att de därför skulle föredra
olika typer av modeller. Så visade det sig att fallet inte var utan samtliga föredrog någon form
av avkastningsvärdering istället för substansvärdering även om den förstnämnda i de flesta
fall ger ett högre värde än substansvärderingen. Detta är positivt då värdet på så sätt blir detsamma oavsett vilket perspektiv företagsvärderaren utgår ifrån och konflikt undviks.

Det teoretiska perspektivet i förhållande till det praktiska tillvägagångssättet
De beräkningsmodeller som teorin behandlar är betydligt mer utförliga och komplicerade än
de modeller som våra respondenter anser sig tillämpa i praktiken. Grunden är detsamma i
modellerna men i praktiken sker en förenkling i form av genomsnittsberäkningar vid framräknande av ett företags värde. Vi tolkar det som att teorin lägger mer fokus på beräkningsmodellerna än vad som sker i den praktiska tillämpningen. I praktiken är det inte beräkning
som sådan som verkar vara det viktigaste elementet utan våra respondenter hävdar att de även
lägger mycket fokus på de mjuka värdena i form av analyser gällande omvärlden. Vi ser det
som att värderingsprocessen som helhet med både beräkning och den fundamentala analysen,
ger ett mer rättvisande och utförligt värde än teorins fokusering på standardiserade
beräkningsmodeller.
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För- och nackdelar med de olika värderingsmodellerna
Alla våra respondenter har svarat att de använder sig av någon form av avkastningsvärdering i
deras dagliga arbete. Vi har utifrån både teori och empiri identifierat flest fördelar med denna
metod då den tar hänsyn till fler faktorer än vad substansvärderingen gör. Substansvärderingen utgör endast ett slakvärde för företaget och teorin menar att den inte är tillräckligt
utförlig för att användas självständigt. Denna metod går inte heller att tillämpa på förlustföretag då värdet alltid måste vara positivt, det vill säga tillgångarna måste överstiga
skulderna. Denna metods fördelar anser vi är att den är enkel och utförlig att förstå samt att
den till skillnad från avkastningsvärderingen inte bygger på gissningar om framtiden eftersom
det är aktuella värden på tillgångar och skulder som används. Situationen vid värderingen är
avgörande om substansvärderingen ska tillämpas eller ej då denna metod främst används om
företaget inte ska drivas vidare i samma regi. Avkastningsvärderingen är därför bättre att tillämpa om verksamheten är menad att drivas vidare eftersom den tar hänsyn till vad företaget
kan skapa för framtida värden. Denna metod kritiseras ofta för att den bygger på uppskattningar och antaganden om framtiden och är tidskrävande. Här instämmer vi med vad
Andersson tidigare sagt, gällande att dessa antaganden och gissningar i grunden ändå bygger
på historisk data. Detta ser vi som en fördel då det skapar viss tillförlitlighet till värdet. Nackdelar vi finner med metoden är att det kan vara problematiskt att fastställa en rimlig kalkylränta som ska spegla intressentens avkastningskrav.

Värdering av fallföretaget
I kapitel fyra har vi valt att illustrera de beskrivna värderingsmodellerna på ett fallföretag. Vi
vill med detta visa att beroende på vilken metod som tillämpas, kan ett och samma företag få
skilda värden. Vid en värderingsprocess och vid valet av metod är detta därför viktigt att vara
införstådd med. På grund av den tidsram vi har haft att tillgå, har den fundamentala analysen
förkastats. Därför blir det värde som vi sätter på företaget inte helt tillförlitligt då vi utesluter
en stor del av värderingsprocessen. I vårt fall är det dock inte själva värdet i sig som är det
väsentligt utan tanken är att visa att metoderna tar hänsyn till olika faktorer vilket ger skilda
resultat.
Vi har tillämpat tre olika förenklade metoder av avkastningsvärdering, nämligen avkastningsvärdering baserad på uthållig vinst, jämförande värdering samt förenklad kassaflödes77

värdering. Detta eftersom vi ansåg att de andra modellerna var för komplexa för oss att
använda med hänsyn till den tidsram vi har till förfogande. Utöver dessa har vi även utfört en
substansvärdering.
När vi ska sätta ett värde på vårt fallföretag har vi valt att inte lägga så stor vikt vid substansvärdet då vi förutsätter att en potentiell köpare till företaget har för avsikt att driva det vidare i
samma regi. Dessutom anser vi att värdet är för lågt och inte representerar företagets verkliga
potential.
Genomsnittet på alla fyra värden blir 1 510 000 kr vilket vi anser är för lågt då substansvärdet
är inräknat. Utan substansvärdet blir genomsnittet betydligt högre, nämligen 1 825 000 kr. Vi
bedömer värdet på företaget TT till 1 750 000 kr. Detta motiverar vi med att vi vill lägga oss
under genomsnittet då vissa av nyckeltalen visar på en något osäker framtid. Tillväxten det
senaste året är negativ och har tidigare år inte visat en positiv trend. Rörelsemarginalen är
även den lite låg då vi anser att den bör ligga på runt tio procent för att ägaren ska känna sig
säker på att företaget genererar en vinst. Soliditeten visar dock på en stabil betalningsförmåga
på lång sikt då den ligger över 30 % alla fem åren. Detta ger en viss trygghet åt en potentiell
köpare. Räntabiliteten på eget kapital är ett lönsamhetsmått som är av intresse för en eventuell
ny ägare. Detta mått har ökat markant till en mycket bra nivå på 97 % senaste året. I övrigt går
företaget bra, de delade ut 500 000 kr till ägarna under räkenskapsåret 2009/2010. Vi anser
dock att företagets utveckling står still och att detta på sikt kan leda till att företaget sjunker i
värde på grund av att konkurrenterna hinner ikapp. Det är även därför det är viktigt att genomföra hela värderingsprocessen och bedöma företags omvärldssituation vilket vi inte gjort.

Resultat och vidare forskning
Från början hade vi uppfattningen om att det skulle visa sig vara större skillnad mellan
värderingsprocessen i teorin och hur den går till i praktiken. Så visade sig inte fallet vara. De
som praktiskt arbetar med företagsvärdering, använder just de metoder som finns beskrivna i
litteraturen däremot föreligger det ett stort handlingsutrymme för värderarna att påverka
processen. De följer inte de teoretiska metoderna till punkt och pricka, utan tillämpar de
metoder de anser bäst lämpade, utifrån deras egna erfarenheter och uppfattningar. Modellerna
används mer som ett hjälpverktyg i processen.
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Nu när rapporten är färdigställd och vi blickar tillbaka på vårt arbete, är vi nöjda med att ha
använt oss av ett fallföretag för att illustrera de olika värdena på företaget. Vi fick möjlighet
att beräkna olika nyckeltal, upprätta en kassaflödesanalys samt tillämpa de olika
värderingsmodellerna, vilket ledde till bättre förståelse för processen. Vi anser oss ha fått svar
på våra forskningsfrågor och är nöjda med resultatet. Däremot hade vissa förändringar gjorts
om vi hade blivit tilldelade samma uppgift igen. I detta fall hade vi som forskare haft mer
fördel i att skaffa oss mer förkunskaper i ämnet innan intervjuerna genomfördes. Detta för att
få en möjlighet att ställa ytterligare och mer djupgående kompletterande frågor under
empiriinsamlingen.
Vid eventuell fortsatt forskning är därför våra förslag att vara väl påläst på
värderingsprocessen som helhet samt de modeller som finns beskrivna. Att göra fler intervjuer
ser vi inte att det skulle leda till bättre resultat, utan istället mer djupgående analysera hela
värderingsprocessen och lägga större fokus på den fundamentala analysen, som är en stor del
av det praktiska arbetet.
Vi vet nu att företagsvärdering är svårt. Inget resultat anses felaktigt men inte heller helt
korrekt. Värdet kommer alltid vara subjektivt och beror helt på vem som utför värderingen.
Värderarna använda sig i de flesta fall av samma metoder, vilket eliminerar eventuella
konflikter som kan uppstå om köparen och säljaren av samma företag vänder sig till olika
värderingsföretag.
Avslutningsvis vill vi poängtera vad Professor Sven-Erik Johansson tidigare sagt i rapporten:
”(…) att värdera företag är minsann inte lätt. Primärt beror det på att man för att kunna veta
vad ett företag är värt idag behöver veta vad som kommer att hända i framtiden”
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Bilaga 1.
Intervjufrågor
1. Vad är din yrkestitel och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
2. Hur lång tid har du arbetat med företagsvärdering?

3. Vid vilka situationer uppstår ett behov att få ett företag värderat?
4. Vad för typ av information måste samlas in om företaget inför en företagsvärdering?

5. Hur beskriver du begreppet ”ett företags värde”?
6. Anser du att det är svårare att värdera ett privat aktiebolag till skillnad från ett publikt?
- Vilka är dessa svårigheter?

7. Finns det några standardiserade metoder/mallar vid företagsvärdering av ett mindre
tjänsteföretag som ni använder er av?
- Hur vet du vilken metod du ska välja?
- Nackdelar/fördelar med den valda metoden?
8. Hur går själva värderingen till i stora drag?
9. Vad använder ni för diskonteringsränta vid värderingen?

10. Vid värdering av företag, fokuserar ni då på historisk data eller framtida prognoser?
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Bilaga 2

Resultaträkning
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2009-09-01 -

2008-09-01 -

2007-09-01 -

2006-09-01 -

2005-09-01 -

2010-08-31

2009-08-31

2008-08-31

2007-08-31

2006-08-31

6 489 716

6 807 669

6 611 072

6 491 423

5 948 530

627 400

0

0

0

0

7 117 116

6 807 669

6 611 072

6 491 423

5 948 530

Rörelsens kostnader
Handelsvaror/råvaror
Övriga externa
kostnader

-763 267

-903 146

-732 574

-993 385

-746 069

-2 006 327

-1 719 835

-1 738 469

-1 291 079

-1 436 965

Personalkostnader

-3 712 556

-3 675 633

-3 641 346

-3 917 068

-3 447 766

Avsk. materiella anl.tillg.

-88 989

-85 469

-79 050

-87 807

-74 961

Övriga rörelsekostnader

-1942

0

-3940

0

-2224

-6 573 081

-6 384 083

-6 195 379

-6 289 339

-5 707 985

544 035

423 586

415 693

202 084

240 545

1863

8940

11 651

5289

3409

-20

-425

-3123

-945

-174

1843

8515

8 528

4344

3235

545 878

432 101

424 221

206 428

243 780

0

225 224

-102 151

1019

-14 655

545 878

657 325

322 070

207 447

229 125

-148 931

-195 367

-96 986

-72 231

-69 067

396 947

461 958

225 084

135 216

160 058

Rörelseresultat

Resultat från fin. poster
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter fin. Poster

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Bilaga 3.

Balansräkning

2010-08-31

2009-08-31

2008-08-31

2007-08-31

2006-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anl. tillgångar
Inventarier & verktyg
Summa anl. Tillgångar

199 116
199 116

129 697
129 697

185 949
185 949

239 179
239 179

251 986
251 986

713 232

814 387

699 036

627 085

599 830

0
0
367 477

1130
0
47 893

1190
23 747
51 230

110
7374
35 988

0
10 747
33 618

19 359

18 360

19 710

127 742

24 722

Omsättningstillgångar
Varulager
Varor & handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbet. kost. & uppl. Int.
Kortfristiga placeringar
Övr. kortfristiga placeringar
Kassa & bank
Summa
omsättningstillg.

622 265

813 304

892 819

508 666

630 627

1 722 333

1 695 074

1 687 732

1 306 965

1 299 544

SUMMA TILLGÅNGAR

1 921 449

1 824 771

1 873 681

1 546 144

1 551 530

EGET KAPITAL & SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

46 225
396 947
443 172

84 267
461 958
546 225

159 183
225 084
384 267

173 967
135 216
309 183

113909
160058
273 967

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

85

563 172

666 225

504 267

429 183

393 967

0

0

225 224

123 073

124 092

Summa kortfristiga skulder

186 526
204 053
384 949
582 749
1 358 277

247 118
109 509
413 979
387 940
1 158 546

358 741
42 370
397 315
345 764
1 144 190

203 202
9767
441 570
339 349
993 888

239 424
0
437 994
356 053
1 033 471

SUMMA EGET KAP & SKULDER

1 921 449

1 824 771

1 873 681

1 546 144

1 551 530

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Uppl. kost. förutbet. int.

86

Bilaga 4.

Kassaflödesanalys

2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Den löpande verksamheten

544 035

423 586

415 693

202 084

240 545

88 989
1942
634 966

85 469
0
509 055

79 050
3940
498 683

87 807
0
289 891

74 961
2224
317 730

1863
-20
-90 098
546 711

8940
-425
-92 517
425 053

11 651
-3123
-64 383
442 828

5289
-945
-53 376
240 859

3409
-174
-104 231
216 734

101 155
-282743
-999
105 187

-115 351
-8567
1350
-52 783

-71 951
-32 695
108 032
117 699

-27 255
-8195
-103 020
-49 350

4 984
52 088
0
-100 314

469 311

249 702

563 913

53 039

173 492

-160 350

-29 217

-29 760

-75 000

-170 444

-160 350

-29 217

-29 760

-75 000

-170 444

Utbetald utdelning
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

-500 000

-300 000

-150 000

-100 000

-200 000

-500 000

-300 000

-150 000

-100 000

-200 000

Årets kassaflöde

-191 039
813 304
622 265

-79 515
892 819
813 304

384 153
508 666
892 819

-121 961
630 627
508 666

-196 952
827 579
630 627

Rörelseresultat
Just. för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar & nedskrivningar
Real.förlust vid utrangering av invent.

Erhållen ränta
Erlaggd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av fordringar
Förändringar av kortfristiga placeringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anl. tillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

.
Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Bilaga 5.

Nuvärdesummefaktor
År

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1

0,9804

0,9615

0,9434

0,9259

0,9091

0,8929

0,8772

2

1,9416

1,8861

1,8334

1,7833

1,7355

1,6901

1,6467

3

2,8839

2,7751

2,673

2,5771

2,4869

2,4018

2,3216

4

3,8077

3,6299

3,4651

3,3121

3,1699

3,0373

2,9137

5

4,7135

4,4518

4,2124

3,9927

3,7908

3,6048

3,4331

6

5,6014

5,2421

4,9173

4,6229

4,3553

4,1114

3,8887

7

6,472

6,0021

5,5824

5,2064

4,8684

4,5638

4,2883

8

7,3255

6,7327

6,2098

5,7466

5,3349

4,9676

4,6389

9

8,1622

7,4353

6,8017

6,2469

5,759

5,3282

4,9464

10

8,9626

8,1109

7,3601

6,7101

6,1446

5,6502

5,2161
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet.
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens.
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus.

Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar/351 95 Växjö
Telefon 0772-28 80 00
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