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Bakgrund: Under Dot.com perioden som följde Netscapes lansering jobbade analytiker med 

utmaningen att värdera en ny form av företag som agerade på internet. Problemet för 

analytikerna var bland annat att värdera och analysera dessa nya virtuella företag, eftersom de 

flesta av dem var nystartade så ansågs det att nyckeltal som PE – tal inte gav en rättvis 

värdering (Briginshaw, 2002). Det som följde Dot.com kraschen vid början av 2000 talet 

resulterade till att även väl fungerande IT företag med en hållbar affärsidé, fick problem med 

finansieringen på grund av deras nya låga värdering (Bernhardsson, 2002). Drygt ett 

decennium efter Dot.com perioden, börsnoterades LinkedIn, ett socialt nätverk år 2011, och 

ökade i värde med 109,4 % vid handelsdagens slut (www.affärsvarlden.se). 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur virtuella IT företag värderas. Vi 

vill sedan ta reda på vad som analyseras och vad analytikerna lägger fokus på i deras analys 

samt vilken värderingsmetod som anses ge den mest rättvisande värderingen av IT företag. 

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på sju professionella individer, med 

erfarenhet av företagsvärdering. Alla individer är från olika företag, bakgrunder och har 

därmed olika förutsättningar. Den empiriska datainsamlingen har utförts genom både telefon 

intervjuer och i person. 

Slutsatser: I uppsatsen har vi formulerat en rad slutsatser baserat utifrån insamlad data och de 

analyser som utförts. Det vi har funnit är att det läggs ett större fokus på verksamhetsanalysen 

än den finansiella analysen, vid en företagsanalys av IT bolag. Utifrån insamlad data har vi 

identifierat ett par poster i verksamhetsanalysen och hur mycket fokus som läggs på 

respektive. Baserat på dessa poster har vi tagit fram ett eget sätt att beräkna riskmultiplikatorn 

i CAPM modellen. 
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ABSTRACT 
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Tutor: Thomas Karlsson 
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Title: An analysis of how virtual IT companies are analyzed and evaluated in 2012 

Background: During the Dot.com period that followed Netscape's launch, analysts were 

working on the challenge of evaluating a new form of company that acted on the internet. 

Analysts had problems with evaluating and analyzing these new virtual companies, since most 

of them were newly started it was considered that key ratios like Price-Earnings ratio did not 

provide a fair valuation (Briginshaw, 2002). What followed the Dot.com crash in the 

beginning of the 2000 century resulted in that even well-functioning of a viable projects, had 

problems finding funding because of the low valuation (Bernhardsson, 2002). More than a 

decade after the Dot.com period, LinkedIn a social network was listed in in 2011, and 

increased in value by 109.4% at the end of the trading day (www.affärsvarlden.se). 

Purpose: The purpose of this paper is to gain an understanding of how virtual IT companies 

are valued. We then want to find out what is analyzed and what the analysts are focusing on in 

their analysis and the valuation method that is considered to provide the most accurate 

valuation of IT companies. 

Method: The essay is a qualitative study based on seven professional individuals with 

experience in business valuation. All individuals are from different companies, backgrounds 

and thus have different conditions. The empirical data collection has been performed by both 

telephone interviews and in person. 

Conclusion: In this paper we have formulated a series of conclusions based on the basis of 

data gathered and the analyzes performed. What we have found is that there is a greater focus 

on business analysis than on the financial analysis, in business analysis of IT companies. 

Based on the collected data, we have identified a few items of business analysis and how 

much emphasis placed on each. Based on these items, we have designed a special way to 

calculate security of the beta, of the CAPM. 

 Key words: Business valuation, Mergers, IT companie, business analysis, financial analysis, 

Security of the beta, valuation methods 
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BEGREPP 

För att underlätta för läsaren så att denna skall kunna skapa sig en uppfattning om 

uppsatsens innehåll har vi valt att samla begrepp som är återkommande och viktiga för att 

läsaren ska få en förståelse av uppsatsens innehåll, problem och syfte. Vi har även valt att 

inkludera viktiga begrepp som används flitigt av branschen för att undvika onödiga 

upprepningar.  

 Benchmarking: Är ett verktyg som används för att bestämma hur väl en affärsenhet, 

division, organisation eller företag presterar jämfört med ett företag i liknande 

situation/bransch.  

 Bruttovinstmarginal: Nyckeltalet anger hur mycket av ett företags omsatta kapital 

som blir över för att täcka övriga kostnader. (Omsättning av handelsvaror och tjänster 

- inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster. Anges i procent av 

nettoomsättningen) 

 Due dilligance: Due dilligance är en term som används vid företagsförvärv, där syftet 

är att ge investerare en omfattande analys av målbolaget innan förvärvet. 

 Dot.com perioden: Beskrivs i denna uppsats som grovt perioden1995–2000. Det var 

en period där det spekulerades kraftigt i IT bolag och det uppstod en bubbla. Bubblan 

sprack under perioden 2000- 2001 och många stora och kända IT bolag gick i 

konkurrs. 

 Discounted cash flow: Är en metod för att värdera företag utifrån företags framtida 

kassaflöden. (Utförligare förklarings återfinns i rapportens teoretiska referensram) 

 EBIT: Ett företags resultat före räntor och skatt.  

 EBITA: Ett företags resultat före räntor, skatt och goodwillavskrivningar. 

Alternativt sätt att räkna ut EBITA = EBIT + goodwillavskrivningar (om det nu finns 

goodwillavskrivningar)  

 EBITDA: Företagets rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och 

goodwillavskrivningar. 

 Rörelsemarginal före avskrivningar: Visar hur mycket av ett företags kapital som 

blir kvar för att täcka räntor, skatter och eventuell vinst. (rörelseresultat efter 

avskrivningar anges i procent av nettoomsättningen) 

 Vinstmarginal: Anger hur mycket av ett företags kapital som är kvar som vinst i 

förhållande till nettoomsättningen. (rörelseresultat plus finansiella intäkter anges i 

procent av nettoomsättningen) 
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1. INLEDNING 

Detta stycke behandlar bakgrunden till vad denna uppsats kommer att handla om. Vi kommer 

ta upp en inledning till ämnet, varför det är relevant och vad problemet finns i det hela. Sedan 

tar vi upp själva problemformuleringen, den bit som själva uppsatsen kommer fokusera på att 

lösa och till sist avslutas med syftet och avgränsningarna till hela denna handling. 

1.1 Bakgrund 

Efter the world wide webb och Netscapes introduktion 1992, blev det lättare för allmänheten 

att få tillgång och använda internet på ett mer användarvänligt sätt (Turban, 2010). Under åren 

som följde Netscapes lansering fick analytikern en ny utmaning, nämligen att värdera en ny 

form av företag som agerade på internet (Briginshaw, 2002). Den här nya formen av företag 

benämns som virtuella företag. Virtuella företag har endast sin verksamhet i den virtuella 

världen ”internet”, medan click and mortar företag har en internetverksamhet tillsammans 

med en fysisk verksamhet och brick and mortar företag endast har en fysisk verksamhet. 

(Turban, 2010) Ett uttryck som myntades under denna period var “Den nya ekonomin”, där 

vanliga värderingsmetoder slutade gälla och ett accepterat sätt att värdera företag blev efter 

hur kraftigt de lyckades expandera och hur innovativa deras affärsidéer var 

(www.svensktnaringsliv.se). För denna nya generation av företagare var begrepp som 

omsättning, vinst och price/earnings uråldriga begrepp som inte längre kunde användas 

(Bernhardsson, 2002). Sänkningen av räntorna i Sverige 1998-99 (www.riksbanken.se), 

underlättade det ytterligare att finansiera verksamheterna och drev börsen till allt högre nivåer. 

Investerarna visste inte hur de skulle värdera de nya företagen, när de nya IT företagen 

presenterade storslagna visioner som den ”gamla generationen inte kunde förstå sig på” och 

dessa nya visioner/affärsidéer skulle motivera deras höga värdering. År 2000 blev slutet på 

den nya ekonomin då det visade sig att den nya ekonomin var inte var ny ekonomi, utan man 

var tvungen att följa gamla värderingsmetoder, och resultatet blev att IT bubblan sprack. 

Tiden som följde var en häxjakt på både IT företagens ledningar och investmentbankerna, där 

aktieägarna hade förlorat många miljoner och begärde att IT bolagens samt 

investmentbankernas ledningar skulle ställas inför rätta för bedrägeri, där investerare 

anklagade investmentbankerna för att ha vilselett dem. IT kraschen resulterade i att alla IT 

företag, även väl fungerande IT företag med en hållbar affärsidé, fick problem med 

finansieringen på grund av deras nya låga värdering. (Bernhardsson, 2002) 
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1.2 Företagsanalys 

PriceWaterhouseCoopers (2007) beskriver att om investerare ska kunna ta ställning i frågor 

gällande företagsvärderingar, erfordras det en analys av företagets verksamhet. Det innebär att 

det är i denna fas som investerare får sig en god förståelse om hur bra verksamheten går, 

förutsatt att en utförlig analys har utförts. För att analysen ska utgöra en bra grund för 

värderingen krävs det en relativt omfattande insamling, strukturering och bearbetning av 

information. Under IT yran hade analytiker problem med att analysera dessa nya virtuella 

företag, eftersom de flesta av dem var nystartade så ansågs det att nyckeltal som PE – tal inte 

gav en rättvis värdering (Briginshaw, 2002). Warren Buffet, som anses av ett stort antal 

människor vara världens bästa kapitalförvaltare, var en av de som starkt motsatte sig 

värderingarna som de nystartade IT företagen fick. Buffet ansåg att dessa nya företag var 

värdelösa, då de endast kunde uppvisa förluster. (Schroeder, 2009) Buffet hade följande att 

säga angående de nya internetföretagen: 

"Value is destroyed, not created, by any business that loses money over its lifetime" 

(news.bbc.co.uk)  

Internet entreprenörerna svarade med att de gamla tillvägagångssätten att analysera och 

värdera företag inte längre fungerade, och tron på det ledde till slut att de nya 

tillvägagångssätten att analysera och värdera IT företag blev självuppfyllande och företagen 

fortsatte att få allt högre värderingar. (Bernhardsson, 2002) Enligt en studie av Dave Valliere 

and Rein Peterson (2003) som bland annat behandlar riskkapitalisters 

analys/värderingsprocesser av IT företag under Dot.com perioden, fann de att av de 

investerare som deltog i studien, utförde de i majoritet någon form av due diligence innan de 

investerade sitt kapital. De upptäckte att endast hälften av investerarna som utförde due 

diligence gjorde det själva med verksamhetens egna resurser. Investerarnas vanliga modeller 

byttes istället gradvist ut mot tankesättet att vara först på plats. Enligt Bernhardsson (2002) så 

var det investerarnas tro på att virtuella företag inte skulle analyseras eller värderas med de 

vanliga modellerna som var det som drev företagens värderingar allt högre, trots dåliga 

resultat från flertalet av dem. IT företagen använde sedan sina högt värderade aktier till att 

köpa upp andra företag inom samma bransch, med målet att bli störst utan någon som helst 

tanke på lönsamhet eller kostnader i företaget. I en artikel från The Economist beskrivs det 

hur investerare återigen börjat med tankesättet att vara först på plats och hur vissa av dem 

börjat ”snåla” med due diligence på IT företagen. 
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1.3 Företagsvärdering 

Företagsvärderingar kan utföras med diverse metoder och ändå få fram olika resultat. Men det 

samtliga metoder har gemensamt är att det krävs en grundligt utförd analys för att få fram en 

värdering som ger en rättvisande bild. (Lundén, 2010) En vanlig förekommande 

värderingsmetod i början av Dot.com perioden var Discounted Cashflow, som utgår från att 

nuvärdesberäkna företagens förväntade kassaflöden, då andra värderingsmetoder som utgick 

från att analysera nyckeltal som baserades på balans- och resultaträkning inte dög. När de 

sedan övergick till att generellt utgå från Discounted Cashflow metoden för att värdera IT 

företagen visade det sig att företagen var övervärderade. Analytiker och investerare gick då 

över till att använda sig av att jämföra värderingar av andra likasinnade IT bolag som blivit 

utförda.  Eftersom de inte kunde använda sig av jämförande nyckeltal som baserades på vinst 

eller ett positivt resultat, så uppstod det så kallade ”webb” nyckeltal som bland annat 

baserades på antalet sidvisningar och prenumeranter. IT företag jämfördes sedan med hjälp av 

dessa nya nyckeltal för att avgöra om de var högt eller lågt värderade. (Briginshaw,2002) 

Enligt Bernhardsson (2002) så var ett talesätt från Dot.com perioden angående värderingar: 

”You focus on growth, never profit. Profit is for suckers” 

Tanken var att företagens strategi enbart skulle vara att växa sig stora så snart som möjligt, 

och att gå med vinst kunde de göra senare. Efter Dot.com bubblan värderades IT företag 

försiktigare och utan enorma goodwill värden. (Bernhardsson, 2002) 

Nu när det gått drygt ett decennium sedan Dot.com eran börsnoterades det sociala nätverket 

LinkedIn år 2011, och ökade i värde på första handeldagen slut med 109,4 % 

(www.affärsvarlden.se).  Microsoft passade samma på att köpa upp Skype, ett internet företag 

som tillhandahåller vanliga samt video samtal via internet. Priset Microsoft gav för Skype var 

8,5 miljarder dollar vilket var 400 gånger mer än Skypes rörelseresultat. 

(www.economist.com) År 2012 köpte Facebook upp bildappsföretaget Instagram där priset 

blev en miljard dollar (www.di.se).  I Sverige har företaget Onlinepizza.se som tillhandahåller 

tjänsten att man kan beställa mat från en näraliggande pizzeria eller restaurang via internet 

och få det hemkört till sin dörr, blivit sålt till tyska Delivery Hero. Summan som erhölls vill 

inte grundarna av Onlinepizza avslöja men enligt Dagens industri förmodar de att priset 

landade mellan 250 till 500miljoner kronor. Oavsett vilket pris Onlinepizza fick så var deras 

rörelseresultat 2010 endast 2 924 tusen kronor.(www.di.se) 
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1.4 Problemdiskussion 

Det är alltid en utmaning för intressenter att värdera företag men just gällande IT företag blir 

det något mer komplicerat. Under Dot.com perioden var det många som utförde felaktiga 

värderingar med tron på att gamla värderingsmetoder ej gällde längre. I brick and mortar 

företag som Volvo är det enkelt att se vilka tillgångar ett företag har, som fastigheter eller 

maskiner, för att sedan göra en värdering med den informationen som underlag (Lundén, 

2010). Värderingar kan också baseras på företagens resultat, där investeraren vanligtvis kräver 

någon form av avkastning på sitt kapital. För att en investerare ska få en avkastning på 

investerat kapital krävs det att företagen går med vinst. Eftersom de nya IT företagen saknade 

fysiska tillgångar som fastigheter eller maskiner och ofta inte hade någon slags omsättning 

eller vinst, så var det en stor utmaning för analytiker att värdera IT företagen. 

Svårighetsgraden ökade när de sedan skulle värdera företagens immateriella tillgångar. Under 

Dot.com perioden var det de immateriella tillgångarna som värderades skyhögt, för att 

analytikerna inte kunde utgå från IT företagens vinst eller anläggningstillgångar eftersom 

dessa ofta var en bristvara. De summor som gick förlorade under Dot.com perioden skulle 

aldrig ha investerats, om inte investerarnas förväntade sig någon form av ökning på investerat 

kapital. Det var just det som de nya IT företagen lovade, att all handel i framtiden skulle ske 

via nätet och avkastningarna skulle överstiga den avkastning brick and mortar företag kunde 

ge. Efter Dot.com kraschen uppstod samma värderingsproblematik som alltid när bubblor 

spricker. Effekten blev att IT företag nu ansågs som skräpföretag som inte kunde ge någon 

slags avkastning alls. (Bernhardsson, 2002) 

Finanskrisen 2008 orsakades inte av IT företag, men gjorde det återigen svårt att värdera IT 

företag (www.ekonomifakta.se). Uppfattningen vi har fått är att vid kris tider vill investerare 

säkra sitt kapital i instrument där det finns låg risk. IT företag brukar generellt sätt ses som 

mer riskfyllda placeringar, som kanske bättre lämpar sig vid bra tider, då en eventuell förlust 

inte skulle slå en investerare lika hårt. 2011 ökade risk aptiten och därmed suget efter IT 

företag igen, vilket kan ses på det sociala nätverksföretaget LinkedIns börsnotering den 19 

maj. Vid sin börsnotering hade LinkedIn ett teckningspris på 45 US dollar men redan vid 

handelsdagens slut stängde aktiekursen på 94,25 US dollar, vilket motsvarar en ökning på 

109,4 %. Det gav dom en värdering på 9 miljarder US dollar, samma värdering som 

kreditinstitutet Moody’s hade. (www.di.se) Kort därefter börsnoterades Rysslands största 

sökmotor Yandex och steg med 55 % under dagen (www.affarsvarlden.se). Det är inte endast 

utländska IT företag som får höga värderingar, då det svenska företaget Onlinepizza fick 
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en ”prislapp” på minst 250 miljoner kronor, trots att de endast varit verksamma från år 2005 

och priset är minst 85,5 gånger mer än deras rörelseresultat (www.di.se). 

Om investerare inte utför en korrekt och grundlig analys finns det risk att värderingen som ska 

baseras på analysen blir missvisande. Med alla dessa höga värderingar som har sats för IT 

företag den senaste tiden, har vi blivit fundersamma över hur de aktörer som värderar dessa 

företag analyserar och hur de kommer fram till vad ett bolag skall vara värt. Vilka delar i 

analysen som de väljer att lägga fokus på som kan påverka slutvärdet.  

Beroende på vilken värderingsmetod investerare väljer att använda sig så kan de få olika 

värden i slutändan på samma företag. Det är inte bara hur grundligt en analys har utförts som 

är av intresse utan även val av metod som aktörer inom finansbranschen anser visar ett 

rättvisande värde på IT företag. Hur de väljer att justera sina metoder och hur de väljer att 

kombinera dem är avgörande för det den slutliga värderingen. 

På grund av ovanstående har vi valt att studera hur diverse aktörer inom finansbranschen 

väljer att analysera IT företag idag och vilka värderingsmetoder de använder sig av. För att en 

värdering av ett IT företag ska bli så rättvisande som den kan bli krävs det en förståelse för 

vad som ska analyseras, och vilken eller vilka värderingsmetoder som man använder vid 

beräkning. Genom att studera hur diverse aktörer går tillväga vid värdering av IT företag vill 

vi få en bättre förståelse för vilka faktorer som mest påverkar värderingar av IT företag. 

1.5 Forskningsfråga 

 Hur analyserar individer, med stor kunskap och vana av att göra företagsvärderingar, 

virtuella it företag och vad lägger dessa individer fokus på i analysen av denna typ av 

företag.  

 Efter vilka metoder värderas virtuella IT företag i praktiken av individer med stor 

kunskap och vana av att göra företagsvärderingar 

1.6 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur virtuella IT företag värderas. Vi vill 

sedan ta reda på vad som analyseras och vad analytikerna lägger fokus på i deras analys samt 

vilken värderingsmetod som informanterna anser ger den mest rättvisande värderingen av IT 

företag. 
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1.7 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa rapporten till hur de individer, med stor kunskap inom området för 

företagsvärderingar, analyserar och värderar virtuella IT företag som är bolagsregistrerade i 

Sverige genom Bolagsverket. Men i fortsättningen för att undvika upprepningar kommer vi 

endast benämna dem som IT företag. Anledningen till denna avgränsning beror på att om våra 

problemfrågor skulle vara inriktade emot IT bolag så omfattar den benämningen så många 

olika typer av IT bolag, och därav har vi valt att hänvisa till en viss typ av IT bolag som är av 

mer högteknologisk art. Med högteknologisk art menar vi att bolagen enbart skall vara rent 

virtuella bolag som antingen erbjuder mjukvara eller tjänster enbart virtuellt. Med virtuellt 

menas att de varken ska vara brick and mortar eller click and mortar verksamhet. Bolagen är 

icke heller publika, då vi vill ta och utforska hur dessa bolag överlag analyseras och värderas. 

Av egen erfarenhet så har vi märkt att de flesta bolag av den art vi vill undersöka är icke 

publika bolag och därav denna avgränsning. Vi har även valt att utforma denna rapport enbart 

ur en uppköpares perspektiv när han utvärderar företag för en eventuell investering. Detta 

med anledning till att beroende på vilken synvinkel man värderar bolaget utifrån, så lägger 

man olika mycket fokus på de poster som analysen innehåller och man värderar även på olika 

sätt, har vi kommit fram till genom olika artiklar och böcker som handlar om 

företagsvärderingar. 
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2. METOD 

I följande kapitel beskriver vi först de forskningsmetoder, där vi presenterar för- och 

nackdelar av olika forskningsmetoder som vi skulle kunna använda oss av och det val av 

forskningsmetod vi har valt. Sedan följer de forskningsansatser som vi skulle kunna använda 

oss av under vår arbetsprocess och vårt val. I kapitlet finns även val av vår 

datainsamlingsmetod och en kortare presentation om de val vi använts oss av och som 

avslutning följer reflektioner kring säkerställandet av tillförlitligheten i forskningen, vårt 

tillvägagångsätt och uppsatsens utformning samt kapitel uppbyggnad.  

2.1 Forskningsmetoder 

Enligt Patel och Davidsson (2008) utgår forskare från olika typer av information som han 

sedan gräver sig ner i för att få fram den sanning som ska lösa gåtan och ge svar på hans 

frågor, som sedan kan jämföras mot teoretiskt kunskap. För att komma fram till vilken typ av 

information forskaren skall använda sig av beskrivs det att det finns en kvantitativ metod och 

en kvalitativ metod att framställa, bearbeta och analysera den information forskaren fört 

samman.  

Forskare som jobbar efter den kvantitativa metoden lägger stor vikt på siffror för att mäta och 

fastställa resultat och jobbar med ett mer deduktivt synssätt när det gäller teori och empiri. För 

dem är det viktigare att undersöka varför saker och ting blir som de blir, istället för att 

beskriva dem. Kritiken som har riktats mot den kvantitativa metoden är att den bygger för 

mycket på vad forskaren uppfattar som viktigt och att denne färgas av relationen som bildas 

till personerna som undersöks. Men även att metoden är statisk och har svårt att ta hänsyn till 

hur individers relation har påverkat olika variabler och att mätprocesserna ger en falsk känsla 

av precision, då den utgår från att människor uppfattar de termer och faktorer likadant. 

(Bryman & Bell, 2007)  

Den kvalitativa metoden grundar sig istället på talet och i synnerhet på “ordet”. Genom att 

använda sig av verbala formuleringar, antingen skrivna eller uttalade, analyserar forskaren 

dem för att få en förståelse om vad som egentligen menades och dess betydelse. Främst 

använder forskaren sig av intervjuer för att genomföra denna typ av metod, där han strävar 

efter att formulera ospecifika frågor för att inte begränsa undersökningen. Där försöker 

forskaren ta med så mycket deskriptiva detaljer som möjligt vid rapportering, för att väga in 

detaljer som värderingar och aktuella beteenden. För att förstå människor och minska risken 

för missuppfattningar, så föredras en forskningsinriktning med så liten påverkan som möjligt 
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på den sociala verkligheten. (Patel & Davidsson, 2008) Ofta så använder forskaren sig av den 

induktiva ansatsen till den kvalitativa metoden. Där fokus ligger på beskrivning och betoning 

av innehållet i de verbala formuleringarna, där han lägger vikt på själva processen, dess 

flexibilitet och brist på struktur. Kritiken som har riktats mot den kvalitativa metoden är att de 

kvalitativa resultaten inte går att återskapa och att de heller går inte heller att generalisera över, 

utöver i just den situationen som det producerades i. (Bryman & Bell, 2007)  

Vi har valt att arbeta utifrån den kvalitativa metoden då vi anser att för att få fram empiri som 

besvarar våra frågeställningar så kan det uppstå komplikationer om vi skulle använda oss av 

en ren kvantitativ metod. Då svaren kan komma att vara mer omfattande och varierande, 

därav kommer det behövas tolkas vad respondenten exakt syftar på och kunna fånga in svaren 

mer i detalj för att analysera. Vi kommer gå in på detalj nivå för att få den förståelse som 

krävs, för att besvara våra forskningsfrågor. Detta går ej att få i samma utsträckning kan med 

en kvantitativ forskningsmetod och därav valet av forskningsmetod. 

2.2 Forskningsansats 

Enligt Patel och Davidson (2008) så är forskarens mål att ge utomstående kunskap om 

relevanta teorier, det som strävas efter är att ge en tydlig spegling av verkligheten. De mest 

centrala problemen för forskare är att relatera empiri och teori till varandra, därav har det 

tillkommit tre olika ansatser som forskare använder sig av för att koppla samman empiri och 

teori.  

Den induktiva metoden syftar till att ett forskningsobjekt ska studeras utan att man först 

förankrar undersökningen i en tidigare känd teori. Den insamlade datan används istället för att 

utforma en teori. Den induktiva ansatsen används främst med en kvalitativ forskningsmetod 

(Backman, 1998), och har beskrivits som ”upptäckandets väg”. En fördel med en induktiv 

metod är att forskaren undviker att bli påverkad av teori under insamlandet av empiri.  

Nackdelen med metoden är att empirin ofta är baserad på en speciell situation som gör det 

svårare att känna till den formulerade teorins räckvidd eller generalitet. (Patel & Davidsson, 

2008) 

Genom den deduktiva metoden arbetar forskare efter ett bevisande arbetssätt med 

utgångspunkt i redan etablerade teorier. Forskaren ska formulera problem utifrån redan kända 

teorier för att sedan se om de stämmer överens med verkligheten. Den deduktiva ansatsen har 

beskrivit som ”bevisandets väg”. (Patel och Davidson, 2008) Enligt Bryman och Bell (2007) 

är fördelen med den deduktiva ansatsen är att forskaren undviker att intervjuerna färgas av 
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egna uppfattningar och värderingar. Risken beskriver författarna vidare med en deduktiv 

ansatts är att forskaren inte kan se helheten och teorin styr empirin allt för mycket, om 

forskaren inte är kritisk till litteraturen som används. 

Den tredje ansatsen som används för att relatera teori och empiri är abduktion. Abduktion är 

en kombination av induktion och deduktion, det betyder att forskaren formulera en egen teori 

utifrån empirin som därefter testas på nya fall. Fördelen med abduktion är att forskaren blir 

mindre låst än med en strikt induktiv eller deduktiv ansatts. Nackdelen är att forskaren 

riskerar att färgas av tidigare erfarenheter och forskning. (Patel & Davidsson, 2008) 

Vid val av den kvalitativa metoden används i regel nästan alltid en induktiv ansats, och det 

anses som väldigt svårt att arbeta utifrån en deduktiv ansats. Detta är något som vi är fullt 

medvetna om, och därav har vi utgått från en induktiv ansats men med starka inslag av den 

deduktiva ansatsen. 

Efter samråd med flertalet lärare och forskare på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

samt professionella analytiker, inom områdena M&A samt Corporate Finance med mångåriga 

erfarenhet inom området, har vi fått klarhet om hur företagsvärderingar går till och insett att 

företagsvärderingar utgår från etablerade teoretiska modeller som man använder sig utav för 

att utföra värderingar av företag. För att då lösa vår problemfråga så anser vi att man bör till 

stor grad utgå utifrån dessa etablerade teoretiska modeller för att lösa vår problemfråga. 

2.3 Datainsamling 

Andersen (1998) beskriver två olika sorters data som en forskare kan använda sig av för att 

lösa sina forskningsfrågor, dessa är primär och sekundärdata. Patel och Davidson (2008) 

beskriver också att det finns flera olika tekniker av datainsamling som en forskare kan 

använda sig av, men anser att det ingen av dem kan anses vara bättre än den andra. 

Datainsamlingsteknikerna kan delas in i tre huvudkategorier kvantitativa/kvalitativa, 

primära/sekundära och stimuli-/ickestimulidata. 

2.3.1 Primärdata  

Primärdata är information och data som kommer fram när forskaren själv är med och tar fram 

eller som blivit insamlad av antingen forskaren eller hans medhjälpare enligt Andersen (1998). 

Enligt Ekholm och Fransson (2002) så är intervjustudier den viktigaste insamlingsmetoden för 

den kvalitativa metoden och betraktas i stort sett som synonym med denna metodtradition. 

Faktum är att även med den kvantitativa metoden så används intervjuer i nästan samma 



                                                                                                                   Linnéuniversitetet  

     .   17 

utsträckning. Man skiljer dock emellan två olika begrepp bland intervjuer. Kvantitativa 

intervjuer som betraktas som mer formella och standardiserade, dessa består oftast av färdiga 

svarsalternativ som sedan med statistiska modeller bearbetas för att få fram relevant 

information. Samt kvalitativa intervjuer som är öppna frågor som ger mer uttömmande fylliga 

och detaljerade svar, där man inte riktigt vet vad man skall finna i förväg. Skillnaden mellan 

de bägge ligger i metodernas uppfattning och vad för data man kan få fram genom respektive. 

Enligt Bryman och Bell (2007) kan intervjuerna vara av olika öppen karaktär, det vill säga i 

vilken grad informanten får möjlighet att svara på frågorna, där de antingen kan vara 

strukturerade eller semi-strukturerade. Denscombe (2000) framställer den semi-strukturerade 

intervjun som en intervju med strukturerade ämne och frågor men med fria svarsalternativ, 

där man oftast använder den till kvalitativa intervjuer. Medan strukturerade har mer fasta 

svarsalternativ som enkäter. 

Vi har valt att våra intervjuer skall utgå från både de kvalitativa och kvantitativa 

intervjumetoderna till vår empiri. Med det menar vi att vi kommer att låta våra intervjuer få 

vara i grunden kvalitativt semistrukturerade, men där vi i kvalitativa intervjun kommer att be 

våra informanter få svara på strukturerade kvantitativa frågor som bilaga 2 är utformad. 

Anledningen till det är för att få till en diskussion och få mer uttömmande som ges med den 

kvalitativa intervjun, men vi vill även kunna mäta hur viktigt olika parametrar är för våra 

informanter. Genom att gå tillväga på detta sätt är vi övertygade att vi kan få mest relevant 

empiri som gör att vi även kan vikta svaren mot varandra och på så sätt även få fram en större 

säkerhet om vad informanterna menar. Vi har även valt att spela in våra intervjuer i form av 

ljud för att undvika att reliabiliteten blir bristande. 

2.3.2 Urval 

Som primärdata för vår uppsats har vi valt att intervjua sju stycken individer som har stor 

kompetens inom området bolagsvärderingar och med mångårig erfarenhet. Genom att göra 

detta hoppas vi att vår uppsats ska få en ökad reliabilitet och validitet, i att med att våra 

forskningsfrågor är riktade mot den här typen av individer som vi har valt att intervjua. 

En av de nedan nämnda deltagarna har önskat att dennes svar ska få vara anonyma och vi har 

därför valt att samtliga svar från deltagaren kommer att framställas med ett fingerat namn. Vi 

kommer ändå ta hänsyn till vilken bransch personen kommer från, då vi tror att det kan vara 

intressant om det skulle finnas någon skillnad i svaren emellan intervjupersonerna beroende 

på de tillfrågades bakgrund.  
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De personer vi har intervjuat till denna uppsats är:  

Martin Falkeval, partnerägare i Innovationskapital samt Färna Invest.  

Har utvärderat, analyserat och värderat unga IT bolag under 16 till 17år. Han är idag 

partnerägare i bolagen Innovationskapital och Färna Invest där han på daglig basis värderar IT 

bolag. Innovationskapital har som bakgrund att investera i yngre tillväxt bolag och även i lite 

mognare bolag bland annat, främst inom IT- och tjänsteområdet. Bolaget är till viss del en 

kapitalfondsförvaltare och har som affärsidé att köpa och sälja bolag under en 5-6 års cykel, 

en så kallad exit driven modell. Medan Färna Invest är mer ett investmentbolag, vars uppgift 

är att köpa bolag för att sedan driva och äga dem obegränsat länge. Intervjun med honom 

gjordes 2012-05-07 via telefon och hans svar har varit utifrån företagens synvinkel och därav 

döpt intervjun med honom till Innovationskapital i empirin. 

Claes – Göran Fridh, VD på Affärsstrategerna.  

Har arbetat professionellt med att utvärdera, analysera, värdera och investera i IT och medicin 

bolag sedan 70talet. Han sitter som VD för riskkapitalbolaget Affärsstrategerna som han 

startade själv som ett enmansbolag 1988. Han har tidigare jobbat i bank och med fonder, där 

han var först i världen med att starta bankirfirma i Norge och Finland. Han sålde allt sedan till 

Konsensus och startade sedan Affärsstrategerna, och är i grund och botten civilekonom. 

Bolaget han startade är ett svenskt riskkapitalbolag som investerar i främst IT och medicin 

bolag, som fokuserar på att genom eget entreprenörskap stödja andra entreprenörer, forskare 

och uppfinnare. Bolaget har tidigare varit börsnoterat men sedan år 2010 köpts tillbaka helt av 

Claes-Göran och är nu ett onoterat privatägt bolag. Intervjun med honom gjordes 2012-05-02 

via telefon och hans svar har varit utifrån företagets synvinkel och därav döpt intervjun med 

honom till Affärsstrategerna i empirin. 

Bank/Riskkapitalist - Person valt att vara anonym. 

Har rent professionellt utvärderat, analyserat och värderat företag i många år. Han jobbade 

fram tills -99 som revisor i Ernst och Young. Han valde sedan att gå vidare och jobba som 

koncerncontroller och sedan VD i ett mindre regionalt investmentbolag som investerade 

främst i verkstadsbolag. Investmentbolaget hade 6-7 rörelsedrivande bolag under sig, som var 

geografiskt placerade i sydöstra Sverige och hade en total koncernomsättning på 420miljoner 

år 2008. Som investerare var de ofta ute och undersökte potentiella företag som de ansåg 

intressanta, fokus låg dock på verkstadsbolag. En av sina främsta arbetsuppgifter under denna 
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tid var att utföra företagsvärderingar i omfattande skala. Personen i fråga lämnade sedan sin 

position för att börja jobba på banken han finns hos idag. I dags läget har hans uppgift någon 

gång varit att hjälpa till med några företagsvärderingar men då har det främst varit 

verkstadsbolag. Intervjun med honom gjordes 2012-04-26 på hans kontor och hans svar har 

varit utifrån sin egen synvinkel och därav döpt intervjun med honom till Bank/Riskkapitalist i 

empirin på grund av hans bakgrund. 

Ola Leo, Kontorschef över Markaryd/Älmhult på Ernst & Young. 

Hans arbetsuppgifter sedan 1999 har varit att ensam ha ansvaret åt företagets sju kontor i 

Sydöstra Sverige gällande alla företagsvärdering med en omsättning under 200 miljoner 

kronor. Han har nyligen bytt kontor från Nybro som han arbetat från 1999 till 2011 till en 

position som kontorschef för Älmhult och Markaryd. I de fall där det är företag över den 

omsättningen tar han hjälp av specialister från Stockholmskontoret. Dock är han inte 

specialist på IT bolagsvärderingar, men är väldigt kunnig inom området. Intervjun med 

honom gjordes 2012-04-27 via telefon, och hans svar har utgått utifrån företagets synvinkel 

och därav döpt intervjun med honom till Ernst & Young i empirin. 

Greger Johansson, Analyschef och delägare av Redeye. 

Har arbetat med bolagsvärderingar i större delen av sitt yrkesliv. Är delägare med 5 andra på 

Redeye där han arbetar idag som analyschef, men har även varit chef över telekom/teknologi 

teamet och analytiker. Redeye är ett av Sveriges största bolag inom analys av små och 

medelstora tillväxtföretag. Företaget nära kontakt med hundratals investerare, placerare och 

företagsbyggare varje år vilket gör dem djupt rotade i branscherna och bolagen. Är utbildad 

civilingenjör inom mobil kommunikation och har en magisterexamen i nationalekonomi. Har 

tidigare arbetat hos Ericsson och Telia på produkt och teknik sidan. Samt som aktieanalytiker 

hos Nordea. Intervjun med honom gjordes 2012-05-12 via telefon och hans svar har utgått 

utifrån företagets synvinkel och därav döpt intervjun med honom till Redeye i empirin. 

Björn Gauffin, chef över Corporate Financeavdelningen hos Grant Thornton. 

Arbetar idag som chef över Corporate Finance avdelningen hos ett av Sveriges största bolag 

inom företagsvärderingar. Han har arbetat professionellt med företagsvärderingar i 25 år och 

arbetar med företagsvärderingar av alla möjliga skäl såsom skatte skäl, uppköp, tvister med 

mera. Han har gjort företagsvärderingar av IT företag många gånger under sin yrkeskarriär. 
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Intervjun med honom gjordes 2012-05-14 via telefon och hans svar har varit utifrån företagets 

synvinkel och därav döpt intervjun med honom till Grant Thornton i empirin. 

Malin Carlström, Investeringsansvarig för teknologibolagen hos Industrifonden. 

Idag är hon investeringsansvarig för bland annat alla teknologibolag på riskkapitalbolaget 

Industrifonden. Malin har över sex års erfarenhet av investeringsverksamhet på den nordiska 

marknaden och har ett stort kunnande i IT bolags värderingar. Innan arbetade hon hos One 

Crown AB, där hon hade investerings- och förvaltningsansvar för bolag inom främst logistik 

och Supply Chain Management. Dessförinnan har hon varit investeringsansvarig på SEB 

Venture Capital med fokus på teknologibolag samt analytiker på Verdane Capital Advisors. 

Där hade hon också förvaltnings- och säljansvar för en mängd bolag i olika branscher. Har 

svarat på våra frågor i mindre utsträckning via mail 2012-05-15. Hennes svar har varit utifrån 

företagets synvinkel och därav döpt hennes intervju till Industrifonden i empirin. 

2.3.3 Sekundärdata 

Enligt Andersen (1998) så är sekundärdata information som forskaren själv inte har samlat in 

utan är information som redan finns befintlig, det vill säga publicerad och framtagen av andra 

än forskaren själv men något som en forskare använder sig av för att få svar på sina 

forskningsfrågor. Sekundärdata är till för att ge en bredare syn på ämnet som man forskar i. 

Vi har noggrant valt ut sekundära källor som är relevanta för vår uppsats som behandlar det 

ämne som vi valt att analysera för att vi ska få den teori kunskap som krävs för att få svar på 

våra forskningsfrågor. Dessa källor anser vi vara tillförlitliga och har sett till att göra 

uppsatsen trovärdig och pålitlig. De sekundära källor som valts ut har gjorts i samråd med 

lärare och forskare på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt professionella 

analytiker inom områdena M&A samt Corporate Finance med mångåriga erfarenhet inom 

området. Dessa personer är icke delaktiga och har heller inte speglat uppsatsens empiri på 

något sätt utan enbart fungerat som ett bollplank då de har gett oss värdefull input, kunskap 

och information om ämnet företagsvärderingar. De sekundära källor vi har använt oss av är 

vetenskapliga artiklar, statistik, hemsidor och böcker inom vårt ämne.  

2.4 Validitet och reliabilitet 

Vid forskning är validitet en viktig aspekt som används för att se om slutsatser som dras är 

hållbara eller inte (Bryman & Bell, 2007). Denscombre (2009) styrker det och menar vidare 

att begreppen “validitet innebär i stora drag att data och metoder är riktiga”. Enligt Andersen 
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(1998) innehåller validiteten två andra begrepp; giltighet och relevans. Giltighet är hur väl 

teori och empiri sammankopplats i rapporten, medan med relevansbegreppet menas hur väl 

den insamlade empirin besvarar problemet och hur relevant den är. Bryman och Bell (2007) 

hävdar att insamlad data även ska spegla verkligheten och täcka de primära frågorna. För att 

återge verkligheten på ett objektivt sätt och skapa förståelse för den, ska intern validitet dra 

paralleller mellan valda teorier och empirin.  

Reliabilitet anger tillförlitligheten i mätningar och hur forskningen i rapporten påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga faktorer (Bryman & Bell, 2007). Vi har valt att spela in våra 

intervjuer i form av ljud för att undvika att reliabiliteten blir bristande. Enligt Patel och 

Davidson (2008)  kan vi med denna metod minska risken att egna tolkningar av svaren sker, 

eftersom inspelningarna kan spelas upp flera gånger. För att ytterligare stärka reliabiliteten i 

rapporten använder vi oss av samma frågemall till alla intervjuer som återfinns i bilaga 1 och 

2. 

Vi har försökt att lokalisera och boka intervjuer särskilt med dem som har egna erfarenheter 

från att värdera IT bolag eller som besitter stor kunskap om hur IT bolag värderas, och då vi 

har fått till sju stycken intervjuer med några av landets absolut främsta individer inom 

företagsvärderingar och speciellt IT bolagsvärderingar styrker detta validiteten och 

reliabiliteten i uppsatsen. Uppsatsens karaktär är avsedd för exakt det urval vi har samlat in 

vår empiri från och detta har medfört att vi med större säkerhet ska kunna få svar på våra 

forskningsfrågor.  

Dock så har informanterna fått välja att i vilken utsträckning de vill svara och utveckla sig 

kring ämnet och våra frågor. Då viss information kan anses som känslig har vi fått nöja oss 

med de svar som de valt att delge. Det kan medföra till att sänka uppsatsens validitet och 

reliabilitet, men eftersom våra informanter har varit väldigt givmilda i sina svar anser vi att 

det inte har påverkat uppsatsens innehåll. 

2.6 Tillvägagångssätt 

Vi har diskuterat under en längre tid hur man har kunnat motivera de höga värderingar som 

givits virtuella IT företag och valde i ett tidigt skede att ta kontakt med lärare och forskare på 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt professionella analytiker inom områdena 

M&A samt Corporate Finance, med mångårig erfarenhet inom området, som vi kunde 

använda oss för att bolla idéer. Det har lett till vår formulering av problemfråga och 

tillvägagångsätt.  De har även givit oss rekommendationer på relevant teori som vi har utgått 
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från för att lösa vår problemfråga. Vi har inte låtit några av dessa få vara intervjuobjekt, med 

anledning till att vi ville ha så opartiska råd som möjligt. Då vår uppsats tar upp ett 

omfattande område och för att kunna lösa våra problemfrågor, valde vi att utforma 

intervjufrågorna utifrån befintliga teorier som förklarar tydligt hur företagsvärderingar går till 

i praktiken och utifrån dessa formulerat ett antal intervjufrågor som våra respondenter fått 

svara på.  

För att få svar på våra problemfrågor var det av stor vikt att våra intervjufrågor var korrekt 

strukturerade för att vi skulle få så tillförlitliga svar som möjligt. Vi valde därför att 

intervjuerna skulle vara semistrukturerade intervjuer, för att få så rika svar som möjligt som vi 

tidigare nämnt, men vi valde även att låta en viss del av intervjun vara strukturerat utformad. 

Även att på grund av att området företagsvärderingar är av så omfattande art har sex av våra 

sju olika intervjuer varit väldigt djupgående. Där vi har varit tvungna att gå på djupet för att få 

svar på våra problemfrågeställningar. Intervjufrågorna har varit uppdelade på två olika sätt, 

varav bilaga1 som återfinns längre bak i uppsatsen har varit till för hur respektive respondent 

analyserar virtuella it företag och vad de lägger fokus på i analysen, samt efter vilka metoder 

de värderar denna typ av bolag. I bilaga2, som ni också återfinns längre bak i denna uppsats, 

har vi bett våra respondenter gradera i vilken utsträckning de lägger fokus på respektive del 

som man gör i en företagsanalys. Det med anledning för att få en uppfattning om vilka delar 

som är mest väsentliga att analysera vid en värdering av virtuella it företag.  Deras respektive 

värden kommer att visas upp i slutet av respektive informants empiri . Värdena informanterna 

har fått välja emellan har varit i följande skala: 0 Ingen fokus alla, 1 Mycket lite fokus, 2 Lite 

fokus, 3 Mellan fokus, 4 Stort fokus och 5 Mycket stort fokus 

Vi valde att använda de kontakter vi hade genom Unga Aktiesparare och Civilekonomerna, 

som vi var aktiva i, samt kontaktade de bolagen som sysslar främst med området 

företagsvärderingar i Sverige, som vi blev rekommenderade utav vårt nätverk och som vi 

kände till sedan tidigare. Sammanlagt kontaktade vi 29företag och det ledde till ett stort 

gensvar och intresse från branschen att vara delaktig. Dock var det svårt att få till så 

djupgående intervjuer som vi eftersträvade att ha inom tidsramen för vår kandidatuppsats. 

Därav ledde detta till ett begränsat antal intervjuer som vi har kunnat genomföra, där vi har 

intervjuat sammanlagt sju stycken individer som besitter stor kunskap och vana av att utföra 

företagsvärderingar. Det för att lösa uppsatsens problemfrågor, då det är den typ av individer 

som vi har valt att intervjua som vår uppsats handlar om. På grund av stora geografiska 

avstånd med flertalet av informanterna har vi valt att genomföra dessa via telefon, och en 
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individ har svarat i mailformat på våra frågor. Svaren vi har fått utifrån dessa intervjuer ligger 

grund till för vår empiri, som vi sedan har analyserat och kunnat koppla ihop med varandra 

för att finna ett mönster och som sedan mynnade ut i vår slutsats.  

2.7 Metod- och källkritik 

Johansson Lindfors (1993) framhåller vikten av att forskaren har ett kritiskt teoriurval. 

Eyvegård (2009) styrker detta och påpekar att forskaren bör kritiskt granska källorna som 

används, för att få så hög relevans och tillförlitlighet som möjligt. Utöver det menar han att 

forskaren ska använda sig av så sent publicerade källor som möjligt för att informationen ska 

fortfarande vara färsk, men att även gamla källor kan tillföra relevans för att forskaren ska 

kunna skapa sig en uppfattning om ämnet säger han. 

Att de teorier som vi har utgått från när vi har utformat våra intervjufrågor eventuellt inte 

skulle vara aktuella eller tillämpliga på hur man i verkligheten går till väga med 

företagsvärderingar, utgör en viss risk att vi får bristfällig empiri och inte får svar på de 

problemfrågor vi har ställt. Dock anser vi att med den hjälp och stöd av lärare och forskare på 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt professionella analytiker inom områdena 

M&A samt Corporate Finance, med mångåriga erfarenhet inom området har bidragit med. Så 

har vi minskat riskerna för att ställa oväsentliga eller felformulerade frågor och det har gjort 

att uppsatsen har fått en högre och starkare validitet och reliabilitet. Samt att trots att vissa av 

teorierna kan ha flera år på nacken så har det, anser vi och de som har hjälpt oss att förstå 

teorierna bakom företagsvärderingar, ingen större påverkan då de teorier som används vid 

företagsvärderingar inte har ändrat sig i någon större bemärkelse. Utan de teorier som 

användes för 10år sedan gäller än idag och åldern på teorierna har inte påverkat vår uppsats i 

någon större bemärkelse.  

Vidare kan viss kritik riktas mot att omfånget av intervjupersoner är för lite för att vår studie 

ska vara tillräckligt tillförlitlig. Det kan vi hålla med om till en viss grad, eftersom intervjuer 

med sju stycken olika individer kan anses som ett litet tal för att erhålla en tillräcklig 

tillförlitlighet. Men vi vill dock hävda att de som intervjuats är några av landets absolut 

främsta individer inom området företagsvärderingar och att med den bakgrunden så anser vi 

att vår uppsats når en hög nivå angående validitet och reliabilitet trots det låga antalet 

intervjupersoner. 
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3. FÖRETAGSVÄRDERING 

Detta kapitel kommer börja med att ta upp olika typer av analyser som utförs före 

värderingen av bolaget för att skapa sig en bild av hur bolaget står sig idag. Samt sedan gå in 

i respektive av de olika varianterna av analyserna och förklara alla delar som utvärderas. 

Efter det kommer vi ta upp olika varianter av värderingsmodeller som används samt hur de 

beräknas.  

3.1 Företags analys 

Innan en värdering av ett bolag kan ske måste den först föregås av en analys. Det är analysen 

av bolaget som säger investeraren om det finns framtidspotential eller stor risk med 

investeringen (PriceWaterhouseCoopers, 2007). I analysfasen kan investerare skapa sig god 

förståelse för bolaget och marknaden som de agerar i, men denna fas är oftast den mest 

tidskrävande. Materialet som analyseras och som sedan ska ligga tillgrund för värderingen är 

avgörande för hur tillförlitlig värderingen blir. (Lundén, 2010) Analyserna som utförs grundar 

sig överlag på de senaste fem årens historik (Nilsson et al, 2002). Enligt Johansson (1992) är 

det ett bolags årsredovisning, period bokslut, budgets och likviditetsplaneringar som bör 

utgöra grunden för analysen samt att de ska jämföras med tidigare års resultat. Enligt Nilsson 

et al (2002) föreligger det tre stycken olika analyser som ligger till grund för en värdering, 

dessa är den strategiska-, den finansiella och den redovisningsmässiga analysen. Medan 

Andersson et al (2000) hänvisar till att investerare enbart gör en räkenskapsanalys och en 

finansieringsanalys för att få en förståelse var bolaget står idag och vad de har att möta i 

framtiden. PriceWaterhouseCoopers (2007) hävdar istället att för att få en bra översikt av hur 

bolaget är strukturerat och hur det ser ut så gör en investerare minst en verksamhetsanalys och 

en finansiell analys. Vid vår egen analys av dessa ovanstående strukturer som de olika 

författarna nämner och dess olika innehåll samt strukturer, så har vi kommit fram till ett 

övergripande innehåll och struktur som vi finner i alla delar. De delar vi har valt att ta med i 

analysen kan verka omfattande men vi anser att utesluta vissa delar skulle minska validiteten 

och göra att läsaren får en mindre förståelse för empiri delen. Det är viktigt att förstå hur ett 

bolags värde uppkommer för att kunna få denna förståelse.  

Mest kan man känna igen strukturen från PriceWaterhouseCoopers (2007) och strukturen på 

det kan vi se enligt nedanstående figur: 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=PricewaterhouseCoopers&fromproduct=true
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Figur 3.1                        

Källa: Egen, inspirerad av innehållet i PriceWaterhouseCoopers (2007), Nilsson et al (2002) 

och Andersson et al (2000). 

3.1.1 Verksamhets analys 

Enligt PriceWaterhouseCoopers (2007) skall en verksamhetsanalys leda fram till vilka styrkor, 

svagheter, risker och möjligheter ett bolag står inför, likt en SWOT analys fast mer 

djupgående, för att kunna göra bedömningar hur bolaget kommer att stå sig i framtiden. 

Nilsson et al (2002) styrker det då de beskriver att verksamhetsanalysens syfte är att 

identifiera de faktorer som i huvudsak påverkar ett bolags vinst. De fortsätter och beskriver att 

investerare vill ta reda på vilka faktorer det är som driver vinsten och kan göra det ännu 

framgångsrikare än idag samtidigt som de vill ta reda vilka riskfaktorer det finns som skulle 

kunna sänka bolagets vinster och lönsamhet och som skulle kunna påverka bolaget negativt. 

Gör man det så kan en investerare få en uppskattning huruvida bolaget kan behålla sin 

nuvarande lönsamhet och göra möjliga prognoser över eventuell framtida intäkter. 

 Det som behandlas i en verksamhetsanalys av ett bolag enligt PriceWaterhouseCoopers 

(2007), Nilsson et al (2002) och Andersson et al (2000) är: 

 Affärsidé, strategi och mål 

 Ägarstruktur: Förteckning över ägarstruktur, bolagsordning och aktieägaravtal samt 

villkor för emitterade finansiella instrument till exempel optioner. 

 Organisation: Operativ och legal struktur. 

 Bolagets ledning 

 Personal: Nyckelpersoner, personalstruktur (ålder, anställningstid, utbildning), 

personalomsättning och utveckling. 
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 Produkter och tjänster: Andel av intäkter per produkt eller produktgrupp/tjänst, 

försäljningsutveckling och marginaler, forskning och utveckling, prismodeller, 

försäljningsstrategi, teknologidiversifiering samt underhåll och support. 

 Produktionsutrustning och produktionsprocess: Produktionsflöden, 

investeringssituation samt kapacitetsutnyttjande. 

 Leverantörer: Befintliga leverantörer och dess andel av bolagets inköp samt tillgång 

till alternativa leverantörer. 

 Konkurrenter: Befintliga konkurrenter och deras strategiska position, framtida 

konkurrenter samt avgörande konkurrens-/diversifieringsfaktorer 

 Kunder: Bearbetade marknader och marknadsandelar, kundstruktur och kundstabilitet 

 Marknadsutveckling: Historisk och förväntad marknadstillväxt, efterfrågedrivande 

förhållanden, geografisk räckvidd samt möjligheter till utlandsetablering. 

 Legala frågor och avtal: För verksamhetens väsentliga avtal avses bland annat 

(avtalstider, volymåtaganden, prisklausuler etcetera), pågående tvister samt legala eller 

miljömässiga restriktioner för verksamheten. 

 Strategiska samarbeten 

3.1.2 Finansiell analys 

Den andra analysen som görs är den finansiella, den har som syfte att analysera ett bolags 

historiska finansiella utveckling. För att investeraren ska få ett bättre underlag att göra 

framtidsbedömningar på. (Nilsson et al, 2002) Beroende på om det skett betydande 

förändringar eller inte i bolagets verksamhet och struktur, så kanske det bara finns ett par års 

relevant historik. Har det inte skett några förändringar och verksamheten varit stabil så anses 

en längre period vara relevant för analys. Vanligtvis så utgår investerare från de senaste fem 

årens historik. (Lundén, 2010) För den finansiella analysen används vanligtvis en 

sammanställning av resultat och balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal primärt som 

underlag för analysen. Samt om det är möjligt en mer ingående analys av kostnads och 

intäktskomponenterna än vad som framgår av det publika material som ges. 

(PriceWaterhouseCoopers, 2007) Däremot hänvisar Nilsson et al (2002) att de två instrument 

som används flitigast är nyckeltals- och kassaflödesanalysen.  

3.1.2.1 Finansiell analys av nyckeltal 

Enligt Nilsson et al (2002) används en analys av nyckeltalen för att skapa sig en bild av 

bolagets ekonomiska situation. Man kan genom att jämföra nyckeltal utifrån resultat och 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=PricewaterhouseCoopers&fromproduct=true
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balansräkning få fram och jämföra utvecklingen år för år (Anderson et al, 2000). Författarna 

PriceWaterhouseCoopers (2007) styrker det och vidare berättar att nyckeltal som är bransch 

eller bolagsanpassade är en bra komplettering i en analys för att visa ett bolags finansiella 

utveckling. Vidare menar PriceWaterhouseCoopers (2007), Nilsson et al (2002) och 

Andersson et al (2000) att de nyckeltalen som främst används vid analys är följande, men att 

investerare även ska komplettera och anpassa nyckeltal som används specifikt inom den 

speciella bolagsbranschen bolaget är verksamt i: 

 Kapitalavkastning: Räntabilitet på operativt kapital, räntabilitet på sysselsatt kapital, 

räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital. 

 Kapitalomsättning: Omsättningshastighet på operativt kapital, omsättningshastighet 

på lager, genomsnittlig kundkredittid och genomsnittlig leverantörskredittid. 

 Marginaler: Bruttovinstmarginal, rörelsemarginal före avskrivningar, rörelsemarginal 

och vinstmarginal. 

 Finansiell ställning: Soliditet, skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad. 

 Likviditet: Kassalikviditet, balanslikviditet och likvida medel i förhållande till 

omsättning. 

3.2.1.2 Finansiell analys av kassaflöde 

Genom en analys av ett bolags kassaflöde, också benämnt finansieringsanalys, ämnar 

investerare att kartlägga vilka kapitalkällor företag använt sig av och förändringar av de 

likvida medlen (Anderson et al, 2002). Det innebär att investerare noggrant mäter ingående 

och utgående saldo av posten likvida medlen på balansräkningens samt tar reda på vart 

kapitalet kommer från som man använt sig av. Visar det på förändringar emellan två olika 

perioder så hjälper denna analys till att kunna ge en förklaring vad företag tenderar att lägga 

pengar på och vad som brukar såväl också generera pengar och på så sätt fungerar denna 

analys som ett analysverktyg för att utvärdera hur bra bolaget mår. Anlysen är speciellt viktig 

för tillväxtbolag för att se om det finns en balans mellan kapitalbehovet för att kunna växa och 

tillgången av kapital som ska kunna möjliggöra detta. Har bolaget svårt att förse sig med 

kapital för tillväxten när det behövs kommer det också bli svårt att växa. (Carlson, 2004)  

3.2.1.3 Övriga delar man bör ta i beaktning i en finansiell analys 

För att en investerare ska få en bättre överblick av den finansiella situationen i ett bolag, så 

bör den finansiella analysen även behandla frågor som skattesituation och finansiella 

åtaganden som ett bolag har (PriceWaterhouseCoopers, 2007). 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=PricewaterhouseCoopers&fromproduct=true
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Vidare menar de att investerare bör ofta göra justeringar för att erhålla en korrekt finansiell 

historik, justeringar är det som sedan används som underlag för framtidsbedömningar. 

Justeringar kan bland annat avse: 

 Intäkts eller kostnadsposter av engångskaraktär 

 Strukturförändringar: köp eller försäljning av verksamheter 

 Icke marknadsmässiga intäkts eller kostnadsposter: tex beroende av koncern eller 

ägarförhållanden 

 Intäkts och kostnadsposter hänförliga till rörelsefrämmande tillgångar 

3.2 Värderingsmetoder 

När det gäller att investera i bolag finns det ett flertal metoder som används av aktörer i den 

finansiella branschen PriceWaterhouseCoopers (2007). Författarna Anderson et al (2000) 

säger att investerare inte kan uppskatta vad ett bolag är värt enbart utifrån en bolagsanalys, 

utan måste utöver även komplettera den med andra sorters metoder för att få en uppskattning 

om vad bolaget kan vara värt. Vidare poängterar de att det enbart är en uppskattning man kan 

få fram av vad bolaget är värt, då forskning visar att det inte går att fastställa ett tydligt värde. 

Enligt Lundén (2010) skall alla bolagsvärderingar och metoder som utförs för att få fram en 

bolagsvärdering innehålla en känslighetsanalys, där bolagets värde baseras på flera olika 

förutsättningar. Känslighetsanalys bygger på tre olika scenarier; ett pessimistiskt-, ett 

realistiskt- och ett optimistiskt alternativ. PriceWaterhouseCoopers (2007) beskriver att det är 

främst två huvudmetoder som används för att värdera bolag. De två huvudmetoderna som 

främst används är avkastningsvärdering och relativvärdering. Bägge metoderna har för och 

nackdelar, därför bör en investerare tillämpa en kombination av metoder i 

värderingssammanhang som komplement tillvarandra för ett bättre resultat. Lundén (2010) 

anser dock att det finns tre indelningar gällande huvudmetoder för värdering och de är 

substansvärdesmetoden, avkastningsvärdemetoden och marknadsvärdemetoden. Det finns 

dessutom diverse olika varianter inom ovan nämnda metoder samt diverse schablonmetoder. 

Vi har valt att inte ta med marknadsvärdes metoden som en egen metod i denna rapport, då 

tillvägagångssättet för hur marknaden får fram sin värdering har för många variabler som 

påverkar slutresultatet. Vi har istället valt att ta med metoder där värderingen till viss del kan 

basera sig på ett marknadsvärde. 

I figuren nedan kan man se vilka värderingsmetoder vi har valt att ta med i denna uppsats. 
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3.2.1 Avkastningsvärderingsmetoden 

En av de vanligaste metoderna en investerare kan använda sig av vid bolagsvärdering är 

avkastningsmetoden. Den utgår på att värdera ett bolag på den avkastningen bolaget kan 

generera. (PriceWaterhouseCoopers, 2007) Enligt PriceWaterhouseCoopers (2007), Nilsson 

et al (2002) och Andersson et al (2000) finns det främst tre olika avkastningsmått som en 

investerare kan använda sig av för att räkna fram vilken avkastningen man kan få, dessa 

avkastningsmått har utformat tre stycken olika metoder för att beräkna ett bolags värde: 

 

 

 

 

 

Lundén (2010) beskriver hur investerare enkelt går tillväga för att bestämma ett bolagsvärde 

genom avkastningsvärderingsmetoden. Enligt honom kan investerare beräkna ett bolagets 

värde enkelt genom två olika sätt:   

 

 

 

 

Avkastningsmått Tre olika varianter på avkastningsvärdering 
 

Resultatet (vinsten)                  Nuvärdesberäkning av framtida avkastning 
(diskontera) 

Kassaflöde (Cash-flow)            Kassaflödesvärdering 
Utdelningsbara medel             Utdelningsvärdering 
 

Figur: 3.2  Källa: Egen, inspirerad av innehållet i Lundén (2010), 

PriceWaterhouseCoopers (2007), Nilsson et al (2002) och Andersson et al (2000). 

Alternativ 1:  
Bolagets värde = Justerad Avkastningen * Kapitaliseringsfaktorn 
 

Kapitaliseringsfaktorn = 1 / kalkylräntan 
 
Kalkylräntan = Investerarens avkastningskrav 

Figur 3.5  Källa: Lundén (2010:93) 

Figur: 3.3  Källa: Egen, inspirerad av innehållet i Lundén (2010), 

PriceWaterhouseCoopers (2007), Nilsson et al (2002) och Andersson et al (2000). 
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Eller, 

 

 

Alternativ 1, där investerare använder en kapitaliseringsfaktor för att få fram bolagsvärdet 

används framför allt vid beräknar genom kassaflödesvärderingar som kapitel 3.2.1.2 handlar 

om, har vi kunnat se i vår analys av materialet i Lundén (2010) och Andersson (2002). I detta 

alternativ används ett mått som heter kapitaliseringsfaktorn, som är ett mått som används för 

att se hur många år det kommer att ta för bolaget att betala tillbaka för de pengar du investerat 

i bolaget, om man framställer nuvärdet av en krona som inbetalas årligen i oändlig tid med 

den valda kalkylräntan (Lundén, 2010).  

Alternativ 2, har vi kunnat se i vår analys av materialet i Lundén (2010) och Andersson 

(2002), används framför allt vid nuvärdesberäkningar av framtida avkastningar som följande 

kapitel 3.2.1.1 nedan handlar om.  

Sedan då avkastningsvärderingsmetoden bygger på en framtida prognoser på oftast fem år, 

utifrån samtliga avkastningsmått oavsett om det är vinsten, kassaflöde eller utdelningsbara 

som det aktuella bolaget genererar, så måste investerare nuvärdesberäkna dessa 

avkastningsmått för att ta reda på vad bolagsvärdet är (Nilsson et al. 2002). Efter att vi 

analyserat tillvägagångsättet för nuvärdesberäkning genom teori hos Löfsten (2007)  och 

Andersson et al (2002) har vi kunnat beskriva tillvägagångsättet som följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ 2:  
Bolagets värde = Justerad Avkastning / Kalkylräntan 

Figur: 3.4  Källa: Lundén (2010:92) 

Nuvärdeberäkning = A* Diskonteringsfaktor 
 
Summan av nuvärdesberäkning för flera år =  
A*diskonteringsräntan + A*diskonteringsräntan +  
A*diskonteringsräntan … 
 

Diskonteringsfaktorn = ( 1 + r ) 
– n

 
 
A = Avkastningsmåttet för just det år man 
beräknat 
r = kalkylräntan  
n = hur långt fram det år man räknat på är i 
förhållande till referenstidpunkten.

Figur: 3.6  Källa: Egen, inspirerad av teori i Löfsten(2007) och Andersson et al (2002) 
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Vid nuvärdesberäkning skall alltid nuvärdet mätas i kapital (kr), kalkylräntan skall alltid 

mätas i procent (%) och återbetalningstiden i år (år). 

Enligt Hult (1998) är en kalkylränta är det/den avkastningskrav/-nivå som en investerare 

förväntar sig få i ersättning för denna typ av investering. PriceWaterhouseCoopers (2007) 

styrker det men säger även att storlek på kalkylräntan beror helt och hållet bolaget som skall 

värderas. På grund av att det finns så många olika varianter, på hur kalkylräntan beräknas, har 

vi valt att ställa upp några av dessa olika varianter:  

 

Enligt Lundén (2010) så är det den vanligaste modellen för att beräkna kalkylräntan, och 

benämns CAPM. Det är en formel som används för att få räkna ut det egna avkastningskravet 

på eget kapital i förhållande till bedömd risk i en investering. Desto högre risk en investering 

har desto högre avkastningskrav bör investeraren att vilja ha, det leder till att den förväntade 

avkastningen investeraren vill ha på tillgången är en linjär funktion av dess systematiska risk. 

Modellen ser ut som följande: 

 

 

 

 

 

Där den riskfria räntan beräknas som räntan på den 3-10årig statsobligation plus inflationen 

om man ska följa argumenten av Lundén (2010). Riskpremien är den premie som en 

investerare kräver för att investera i en tillgång med genomsnittlig risk (Nilsson et al, 2002). 

Bolaget PriceWaterhouseCoopers genomför årliga rapporter vad branschen överlag kräver för 

premie, och man kan där få tag på hur stor premie man bör lägga till (www.pwc.se).  

Den tredje och sista biten, riskmultiplikatorn också benämnt betavärde, förklarar Lundén 

(2010) som att det är ett värde som visar hur stor marknadsrisk bolaget har i förhållande till 

marknaden i sin helhet. Enligt Briginshaw (2002) så anses värden under 1 som att man tar en 

mindre än risk än branschen i sin helhet, värden över 1 som en större risknivå än branschen i 

sin helhet och värden lika med 1 anses som en normal risknivå i förhållande till branschen, 

CAPM 
Kalkylränta = Rr + Rm * Rp 

• Den riskfria räntan (Rr)  
• Riskmultiplikatorn för det 

aktuella bolaget alt. 
betavärde (Rm)  

• Värderarens riskpremie (Rp) 

 Alternativ 1: CAPM (Capital Asset Pricing Model). 

Figur: 3.7  Källa: Egen, inspirerad av Lundén (2010) 

http://www.pwc.se/
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vanligtvis noterade bolag. På onoterade bolag måste investerare istället undersöka ett antal 

riskkomponenter. Riskkomponenter är de komponenter som kan påverka bolagets resultat på 

både ett positivt och negativt sätt, därav är de en risk för bolaget. Investerare kan mäta det 

genom verksamhetsanalysen. Briginshaw (2002) skriver sedan att för varje komponent får du 

sedan jämföra dess position emot den genomsnittliga konkurrenten inom det aktuella bolagets 

bransch för att kunna mäta. Lundén (2010) beskriver att investerare ska ge dessa ett värde på 

exempelvis en skala mellan 1-5 som går emellan mycket lite till mycket stor, och utifrån det 

ställs skalan i förhållande till det totala antalet poäng som divideras med hälften. Det för att 

investerare ska kunna utgå från den medel nivån som är hälften av det totala antalet poäng för 

att  kunna se vad som är dåligt och bra i förhållande till ett normalt bolag.  

 

Hult (1998) beskriver en annan metod för att beräkna kalkylräntan är att genom att låta den 

genomsnittliga vägda kapitalkostnaden utgöra kalkylräntan. Det är den räntan som investerare 

förväntar sig att bolaget ska generera på sina tillgångar (Briginshaw, 2002). WACC används 

främst vid DCF analyser för att diskontera/nuvärdesberäkna framtida kassaflöden med 

kapitalkostnaden (Hult, 1998). Om ett bolag har ett högt WACC värde brukar det betyda att 

det finns en högre risk i bolaget, då investerare förväntar sig en högre avkastning som 

kompensation för risken. Ett lågt WACC brukar då indikera en lägre risk. (Briginshaw, 2002) 

Formeln för WACC ser ut enligt Briginshaw (2002) som följande:  

 

 

 

 

 

För en djupare förståelse och inblick i modellen rekommenderar vi fortsatt läsning i Nilsson et 

al (2002), Lundén (2010), Briginshawshaw (2002), PriceWaterhouseCoopers (2007) eller 

Andersson (2002). 

3.2.1.1 Nuvärdesberäkna framtida avkastning – en del av avkastningsvärdemetoden 

Alternativ 2: WACC (weighted average cost of capital) 

WACC = E/V  * re + D/V * rd * (1-Tc) 
 

E = eget kapital 
V= eget kapital + lånat kapital 
re = avkastningskrav på eget kapital 
D = lånat kapital 
rd = låneränta 

Tc = skattesats 

Figur: 3.8  Källa: Briginshaw (2002:14) 
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Genom denna avkastningsvärderingsmetod beräknas värdet på ett bolag genom att beräkna 

vad den framtida avkastningen som bolaget kommer generera i framtiden är värt idag (Nilsson 

et al, 2002). Investerare tittar på bolagets historik för att ge kvalificerade gissningar om hur 

stor intjäningsförmågan/avkastningen kan bli (PriceWaterhouseCoopers, 2007). Sedan 

beräknas värdet på ett bolag genom att om investerare tar avkastningen för en period på 

exempelvis 5år framåt så kan de med hjälp av en kalkylränta räkna fram vad de respektive del 

värdena är värda idag, genom att man lägger samman de olika del värdena och får på så vis 

fram bolaget värdet. (Lundén, 2010) Investeraren vill med denna metod se ett uthålligt resultat 

i bolaget som sedan kopplas till ett avkastningskrav (Johansson, 1992). Enligt Lundén (2010) 

blir resultatet av dessa avkastningsmått detsamma oavsett om investerare tittar på det långsikt 

eller på bolagets hela livslängd. Det är på kort sikt som det kan uppstå variationer mellan 

metoderna. De olika avkastningsmåtten metoden utgår för att mäta den framtida avkastningen 

enligt PriceWaterhouseCoopers (2007) är:  

 

 

 

 

Dock innan värdet beräknas på den framtida avkastningen, måste en investerare innan han 

utgår från vinsten i resultaträkningen för att beräkna bolagets värde, justera värdet på 

avkastningen eftersom det finns poster som måste justeras först (PriceWaterhouseCoopers, 

2007). Vinsten måste justeras mot vissa poster för att kunna reflektera bolagets normala och 

långsiktiga resultat. (Lundén, 2010) För djupare information om vad respektive post 

innehåller och menas med, hänvisar vi till vidare fördjupning i området hos Lundén (2010). 

Posterna för justering enligt Lundén (2010) är följande: 

Intäkter – svarta pengar, Privata utgifter i bolaget, Extraordinära poster, Lagerförändringar, 

Leasingkostnader, Förbrukningsinventarier, Reparationer och underhåll, Resekostnader och 

representation, Reklam, Styrelsearvoden, Ägarlöner i aktiebolag, Ägarlöner i enskild firma 

och handelsbolag, Övriga löner, Tjänstebil, Nedskrivningar och återföringar av 

nedskrivningar, Avskrivningar enligt plan, Överlikviditet, Räntekostnader, 

Bokslutsdispositioner, Skattekostnader. 

Figur: 3.9  Källa: Egen, inspirerad av PriceWaterhouseCoopers (2007:22) 

• Förväntat genomsnittligt 
resultat efter skatt 

• Tillväxt i vinstnivån 
• Avkastningskrav på eget 

kapital 



                                                                                                                   Linnéuniversitetet  

     .   34 

3.2.1.2 Kassaflödesvärdering (DCF teknik) – en del av avkastningsvärderingsmetoden 

I en kassa flödes analys utgår värdet från just bolagets kassaflöde istället för vinsten (Lundén, 

2010). Investerare vill genom metoden undersöka hur stor del fritt kassaflöde det finns i 

bolaget för att kunna bestämma bolagsvärdet (Nillson et al, 2002). Det fria kassaflödet visar 

investerare bolagets förmåga att driva sin löpande verksamhet framåt samt återbetala sina 

finansiärer. Det är även viktigt för bolaget skall kunna växa och expandera. (Lundén, 2010) 

Enligt Nilsson et al (2002) använder en investerare sig av det fria kassaflödet för att det 

vanliga kassaflödet oftast inte är tillgängligt för investeraren att återinvestera i hela eller delar 

av flödet. Fritt kassa flöde efter skatt kan vara avgörande för en investerare, eftersom detta 

kan gå till andra investeringar eller tillbaka in i bolaget för tillväxt. Vidare menar de att det 

fria kassaflödet avgör den maximala utdelningen för ett bolag och inte bolagets vinst.  Enligt 

Briginshaw (2002) finns det två problem med att investera efter förväntade kassaflöden 

istället för att behålla kapitalet sparat på ett bankkonto: 

 Värderingen baseras på värden som ligger i framtiden 

 Det finns någon form av risk i alla bolag 

Denna metod passar sig väl för de bolag som står inför någon av följande situationer enligt 

Lundén (2010): 

• Står inför stora investeringar i anläggningstillgångar, 

• Man kommer sälja ut anläggningstillgångar,  

• Eller kommer att växa alternativt krympa 

Vidare menar han att om ett bolag inte står inför någon av ovanstående situationer ska 

investerare hellre använda sig av den resultatbaserade avkastningsvärderingen. Enligt Nilsson 

et al (2002) så vid en kassaflödesvärdering så är utgångspunkten resultaträkningen och det är 

extremt viktigt betonar författaren att analysen är noggrant utförd. Är den inte det så kommer 

det vara svårt att beräkna det fria kassaflödet som denna metod går ut på att ta beräkna, för det 

är den som ligger till grund för ett bolags värdering. Enligt Carlsson (2004) så utgår man från 

den kassaflödesanalys som man gjorde i den finansiella analysen som är nämnd i kapitel 

3.1.2.4 Finansiell analys av kassaflöde, där man går igenom följande delar: 

 Löpande verksamhetens kassaflöde 

 Investeringsverksamhetens kassaflöde  

 Finansieringsverksamhetens kassaflöde 
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  Samt det totala kassaflödet för bolaget 

Fördelen med metoden är att den kan värdera både bolag som går med förlust och bolag under 

stark tillväxt. Med resultat- eller substansmetoden får bolag, som är i uppbyggnadsfasen med 

ett lågt eget kapital och en låg vinst, ett lågt värde. Nackdelen med 

kassaflödesvärderingsmetoden är att den ger bolag med stora fria kassaflöden en hög 

värdering, vilket inte alltid stämmer. (Lundén, 2010)  

Enligt Lundén (2010) beräknar man det fria kassaflödet genom att beräkna följande modell: 

 

 

 

 

 

 

Enligt PriceWaterhouseCoopers (2007) bör tillgångar i ett bolag som inte krävs för att bedriva 

rörelseverksamheten värderas separat. Detta för att kassaflödet som ska ligga till underlag för 

avkastningsvärdet på det operativa kapitalet inte ska vara påverkat av främmande tillgångars 

betalningsströmmar.  

Enligt Lundén (2010) kan en investerare inte bara utifrån vinsten i resultaträkningen ta och 

göra en värdering, eftersom det finns poster som måste justeras först. Poster måste justeras för 

att kunna reflektera bolagets normala och långsiktiga resultat. Det finns dock ett par poster 

som alltid bör ses över av en investerare, posterna som behövs ses över finns nedan. För 

djupare information om vad respektive post innehåller och menas med, hänvisar vi till vidare 

fördjupning i området hos Lundén (2010): 

Intäkter – svarta pengar, Privata Utgifter i bolaget, Extraordinära poster, Lagerförändringar, 

Leasingkostnader, Förbrukningsinventarier, Reparationer och underhåll, Resekostnader och 

representation, Reklam, Styrelsearvoden, Ägarlöner i aktiebolag, Ägarlöner i enskild firma 

och handelsbolag, Övriga löner, Tjänstebil, Nedskrivningar och återföringar av 

Rörelseresultat efter avskrivningar men före finansnetto 
+ avskrivningar  
+/- Minskning/Ökning av kundfordringar 
+/- Minskning/Ökning av varulager 
+/- Minskning/Ökning av leverantörsskulder 
= Rörelse genererat kassaflöde 
- Investering i anläggningstillgångar 
+ Försäljning av anläggningstillgångar 
------------------------------------------------ 
= Fritt kassaflöde 

Figur: 3.10  Källa: Lundén (2010:111) 
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nedskrivningar, Avskrivningar enligt plan, Överlikviditet, Räntekostnader, 

Bokslutsdispositioner, Skattekostnader. 

En variant man kan använda sig av kassaflödesvärderingen skriver Bartley och Madden (1999) 

är CFROI (Cash Flow Return on Investment), för att mäta hur bra bolaget är på att utveckla 

sitt kassaflöde. 

CFROI eller kassamässig avkastning baserad på kassaflöden används för att se om en 

investering har haft en större avkastning än vad kapitalkostnaden har varit. Fördelen med att 

använda sig av CFROI är att prestations mätningar binds till faktorer som bolags förmåga att 

generera kassaflöde och det är dessutom justerat mot inflationen. Men på grund av hur 

komplex och omfattande CFROI formeln är tas inte uträkningen upp i rapporten, utan för 

vidare läsning finnas den i Bartley J och Madden CFROI Valuation 1999. 

3.2.1.3 Övriga avkastningsvärdemetoder – Sum of the Parts Analysis 

Sum of part analysis är ett ovanligare värderingsmetod som används om bolaget har olika 

affärssegment. Man försöker i så fall värdera respektive affärsegment och som sedan 

summeras för att få fram bolagets värde. Man värderar de olika affärssegmenten med olika 

standardmultiplar som tillväxt, lönsamhet, olika varianter av intäkterna som EBITDA, EBIT 

och netto vinsten. Metoden ger investerare i bra överblick hur respektive del i bolaget 

presterar och om det skulle behövas avveckling/utveckling av något segment efter köp. 

(www.macabacus.com). 

3.2.2 Substansvärdering 

Substansvärdering är en av de vanligaste värderingsmetoderna skriver Lundén (2010). 

Substansvärderingsmetoden är mer användbar som värderingsmetod när det gäller bolag som 

har realtillgångar som exempelvis fastigheter och inventarier (Nilsson et al, 2002). Johansson 

(1992) anser att en substansvärdering enbart utförs då investeraren har för avsikt att likvidera 

det förvärvade bolaget. Han beskriver vidare att substansvärdet i övriga fall ska enbart utgöra 

en kontroll av avkastningsvärdet. Enligt Andersson (2002) finns det följande två olika sätt för 

att beräkna substansvärdet: 

 

 

 

Justerade tillgångar 
- Justerade skulder 
= Substansvärdet 

Beskattat Eget Kapital 
+/- Justeringar 
= Substansvärdet 

Figur: 3.11 Källa: Andersson et al (2002:180)  
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Medan Lundén (2010) skriver att man beräknar substansvärdet genom att ta värdet av 

tillgångarna minus värdet av skulder, avsättningar och latent skatteskuld. Vidare menar han 

att det inte går att använda balansräkningen rakt av utan en justering av posterna måste göras 

först. Enligt PriceWaterhouseCoopers (2007) skriver att då ägare av flera anledningar vill 

värdera sina tillgångar högt/lågt så bör en investerare justera värdet på tillgångarna och 

skulderna genom att värdera dem enligt två huvud linjer 

 Marknadsvärde: Att bolaget ska drivas vidare  

 Slaktvärde: Bolaget ska avvecklas  

Vidare menar PriceWaterhouseCoopers (2007) att om bolaget ska värderas efter fortsatt drift 

innebär det att investeraren utgår från att bolaget kommer fortsätta sin verksamhet och 

marknadsvärdet är en bra investeringsprincip att använda sig av. Om bolaget ska värderas 

efter slakt värdet innebär det att värderingen ska utgå från att bolaget inte ska fortsätt sin 

verksamhet. Tillgångarna värderas då efter försäljningsvärdet, vilket oftast brukar bli lägre än 

marknadsvärdet. Lundén (2010) menar att det även kan finnas poster som inte tillhör 

verksamheten, med det menas tillgångar och skulder som inte har varit direkt föranledda av 

den bedrivna verksamheten. För en mer precis värdering bör investeraren ta hänsyn till den 

latenta skatteskulden ett bolag kan ha och justera den. Det kan även förekomma olika 

skattesatser som investeraren bör ha i åtanke beroende på om bolaget som värderas är enskild 

näringsidkare, handelsbolag eller aktiebolag. 

De poster som vanligtvis förekommer i balansräkningen som en investerare bör se över för 

justering går att se nedan. För djupare information om vad respektive post innehåller och 

menas med, hänvisar vi till vidare fördjupning i området hos Lundén (2010): 

Immateriella tillgångar, Fastigheter, Inventarier, Finansiella anläggningstillgångar, 

Varulager, Kundfordringar, Övriga fordringar, Momsfordringar, Skattefordringar, F-skatt, 

Skattekonto, Interimsfordringar, Kassa, Bank, Periodiseringsfonder, Ackumulerade 

överavskrivningar, Avsättningar, Kontokredit, Övriga långfristiga skulder, Mottagna förskott, 

Presentkort, Skatteskulder, Momsskulder, Avräkning delägare, Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter. 

3.2.3 Relativvärderingsmetoden 

Relativvärderingsmetoden går ut på att ett bolag värderas efter prissättningen på det aktuella 

bolagets aktiers i jämförelse mot prissättningen på likvärdiga noterade och icke noterade 
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bolags aktier. I relativvärderingen härleds prissättningen från jämförelseobjekts värdebaser 

som till exempel omsättning, resultat eller bokfört eget kapital. Värderingsmetoden är till för 

att hjälpa investeraren att se om bolaget är under respektive övervärderade. Relativvärdering 

lämpar sig bäst för noterade bolag men är ändå användbar på icke noterade. Det eftersom icke 

noterade bolag kan värderas efter tidigare transaktioner i andra jämförbara bolag samt efter 

värderingsmultiplar som till exempel P/E-tal och EV/EBITDA. (Nilsson et al, 2002) 

3.2.3.1 Comparable Companies Analysis, CCA 

Arzac (2008) berättar om den vanligaste varianten på relativvärdeingen, detta är metoden 

Comparable Companies Analysis, som prissättningen härleds från jämförbara bolags aktier 

eller transaktions priser av jämförbara bolag. För att analysen ska vara bra som underlag för 

värdering är det viktigt att bolagen som används faktiskt är jämförbara, där är benchmarking 

ett bra verktyg att använda sig av. Det kan då betyda att benchmarketinganalysen till exempel 

ska omfatta bolag i samma bransch och land, om bolaget agerar på en global marknad, då 

kanske det är bättre att jämföra med globala konkurrenter. Vid en relativvärdering använder 

sig investeraren av multiplar baserade på värderingsmultiplar i andra jämförbara bolag. 

Vanligt förekommande värderings multiplar och nyckeltal är:  

 P/e-tal: Eget kapital i förhållande till resultat efter skatt 

 EV/EBITDA: Operativt kapital i förhållande till rörelseresultat före avskrivningar 

 EV/EBIT: Operativt kapital i förhållande till rörelseresultat efter avskrivningar 

 EV/S: Operativt kapital i förhållande till omsättning 

 P/BV-tal: Eget kapital i förhållande till redovisat eget kapital 

Enligt Arzac (2008) så för bättre jämförelse använder sig investerare ofta av branschspecifika 

vinstmultiplar och nyckeltal, till exempel EV/anställda. Precis som med avkastningsmetoder 

så ligger det en stark betoning på multiplarnas koppling till bolagets framtida förmåga att 

generera kassaflöde. Skillnaden mellan avkastningsvärderingar och relativvärderingar är att 

relativvärderingar bedömer värdet utifrån det senaste redovisade avkastningsmåttet, men kan 

även bedöma utifrån prognostiserade mått. Fundamentala skillnader som minskad omsättning 

eller ökade kostnader visar sig som skillnader i multiplarnas storlek för bolagen. Det finns tre 

olika kriterier för att en jämförelse ska kunna utföras med hjälp av prismultiplar: 

 Objektet som jämförs ska vara av samma natur, exempelvis bransch eller omsättning 
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 Objektet ska ha en jämförelsevariabel för beräkning av multipeln, exempelvis 

operativt kapital och omsättning vid uträkning av EV/S 

 Justeringar ska ske ifall objektet ej kan jämföras mot något annat. 
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4. EMPIRI  

 I empiri kapitlet ämnar vi behandla den primärdata som har samlats in från våra 

informanter hos följande aktörer; Bank/Riskkapitalist, Redeye AB, Ernst & Young Sweden AB, 

Affärsstrategerna AB, Grant Thornton Sweden AB, InnovationsKapital Nordic Advisors Ab 

samt Industrifonden. Kapitlet inleds med vad informanterna analyserar i 

verksamhetsanalysen och vad de lägger fokus på i denna. Sedan följs detta med vad 

informanterna analyserar i den finansiella analysen och vad de lägger fokus på i denna. Vi 

kommer följande ta upp de olika värderingsmetoder informanterna använder sig av och 

anledningarna bakom detta. För att som sista kapitel ta upp övrigt intressant insamlad data 

från informanterna. 

4.1 Verksamhetsanalys 

Under detta kapitel har vi samlat empiri om vad respektive informant analyserar i 

verksamhetsanalysen och vad de lägger fokus på i denna. 

4.1.1 Innovations kapital 

Martin Falkeval på Innovationskapital och Färna Invest intervjuades 2012-05-07 och han 

säger så här om följande delar i den verksamhetsanalys som utförs innan en bolagsvärdering. 

Han anser affärsidén vara av största vikt vid en värdering. Då det är viktigt att se om de 

agerar på en nischmarknad, vilken position man har där eller vilka tillväxt möjligheter det 

finns. Strategin anser han vara nästan lika viktig men inte överdrivet, på grund av den 

handlar mer om framtidsgissningar och att den är så föränderlig men den är bra för att skapa 

sig en bild om vägen framåt för bolaget. Han motiverar även bolagets mål med samma 

förklaring, men det är bra att få sig en uppfattning om målen, då bolagets ambitionsnivå blir 

rätt uppenbar genom att förstå dem. 

Falkeval förklarar att det är viktigt med en stark ägargrupp efter deras inträde. Ägaren skall 

kunna driva en viss agenda i bolaget så att det inte blir en splittrad ägarstruktur. Det anses 

som viktigt att det finns andra kapitalstarka ägare som kan ”bära” bolaget ända fram. Han 

berättar att de undersöker ledningen på alla sätt som går. Ledningen ses som bland det 

svåraste som finns att undersöka. De försöker undersöka vilka de är och förstå sig på 

personerna. Det viktiga är att gruppen de väljer att satsa på har en stor kompetens gemensamt 

säger Falkeval, dock lägger de lite fokus på personalens demografi, men det är inte helt 

ointressant. 
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Falkeval förklarar att det är genom ett IT bolags affärsidé som bolagets produkter och 

tjänster i slutändan ges i uttryck i och genom dem kan man se om affärsidén håller. De kan 

genom produkterna och tjänsterna se om bolaget har någonting som är värdefullt. De 

analyserar både prismodellen och försäljningsstrategin, vad som är bra eller dåligt skiljer 

sig från fall till fall förklarar han. De jobbar med att förstå hur bolaget kan ta sig ut på 

marknaden och om försäljningsstrategin är användbar. Ibland är det bättre med direkt 

försäljning och ibland vill de se att det finns en partner strategi, det varierar beroende på vad 

det är för produkt och marknad. Har företaget en komplex högvärdes produkt vill de se att 

finns en direktförsäljning, medan om det är en lågvärdes produkt som är enkel att förstå är det 

bättre med en partnerstrategi/återförsäljarstrategi. 

Den teknologi diversifiering som krävs för ett IT bolags produkter/tjänster ses som en del av 

affärsidén, produkter och tjänster, därav läggs det bara medelfokus på det berättar Falkeval. 

Underhåll/support undersöks av flera olika skäl, dels för att det ofta är en bra intäktskälla 

med hög marginal. Men även för att det är en typisk orsak till kundmissnöje om det inte 

fungerar. Bolaget bör ha en så hög marginal som möjligt på underhållet och support, vilket 

innebär att bolaget ska utföra så lite arbete som möjligt medan de har en så hög kundnöjdhet 

som möjligt. Handlar oftast om att bolaget har en bra produkt/tjänst från början för att bolaget 

inte ska behöva lägga ner arbete på att hålla kunden nöjd med underhåll och support. 

Marknadstillväxten undersöker Falkeval med data som han får från olika rapport institut. 

Men det händer även att han kompletterar med bolagets egen bild av hur marknaden kommer 

att utvecklas. Fokus på bolagets geografiska räckvidd i analysen beror på i vilket 

sammanhang det gäller berättar Falkeval. Det gäller att förstå om bolaget fungerar även på 

andra marknader samt om konkurrenssituationen ser likadan ut på andra marknader. 

Falkeval ser likadant på ett IT bolags möjligheter till utlandsetablering som deras 

geografiska räckvidd med samma motivering. Det som skiljer dem är att geografisk räckvidd 

ses som vad bolaget har uppnått, medan utlandsetablering ses som vad bolaget kan uppnå. 

Men berättar att det inte är alltid att man investerar för att bolaget ska etableras utomlands, 

men även om bolaget inte har den ambitionen ska de ha tänkt på det. 

Falkeval berättar vidare att han inte undersöker ett bolags infrastruktur i någon större 

utsträckning. 

Oftast lägger Falkeval lite fokus på delarna produktionsflöde, investeringssituation i 

utrustning och kapacitetsutnyttjande i IT bolag. Men det är beroende av om produktionen 
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är en viktig del av värdeskapandet. Vid utvärdering så tar de hjälp av speciellt inriktade 

kompetenta branschpersoner som kan utvärdera detta bättre.  

Falkeval kallar att undersöka leverantörsavtal för en hygienfråga som det läggs fokus på. 

Om de upptäcker några större risker där, då utökas analysen. Det fokus de lägger på 

immaterialrätten vid en värdering beror på om det är relevant för caset. Det är viktigt när 

värdet bygger på konkurrenskraft genom att ha patent. Bolaget har någon innovation eller 

någonting som går att kopiera men är skyddat av patent. Värderingen anses öka om bolaget 

har en unik position och bra marginaler. Falkeval anser att det är viktigt att förstå hur 

bolagens konkurrenter agerar och varför. Genom besök hos bolagen och att tala med folk i 

branschen får de en bra bild av konkurrenterna, något som han lägger högsta vikt på. Ett IT 

bolags konkurrensfaktorer ses som helt avgörande för att bolaget att kunna växa och vid 

behålla en bra marginal. De jobbar med att tala med bolagens kunder på telefon och 

samarbetspartner för att förstå deras differentieringsfaktorer. För det som är 

branschspecifikt eller produktspecifikt tar de hjälp av specialiserade personer av i analysen. 

Mycket information kan de se på hur kunderna ser ut och deras avtal. De utför sedan en 

kartläggning av hur konkurrenter ser ut som bolag, hur de ser ut finansiellt och verksamheten.  

I normala fall undersöks legala faktorer och avtal inte, om det inte dyker upp något 

obehagligt i sammanhanget. De har alltid en advokat som de jobbar med och går igenom 

avtalsstrukturen med respektive bolag berättar Falkeval. Eftersom kundbasen är en 

intäktskälla och en förutsättning för att kunna generera intäkterna och marginalerna, så 

analyseras det noggrant förklarar Falkeval. 

Om bolagen har strategiska samarbeten som är nödvändiga för att komma ut med produkten 

på marknaden undersöker de det. Falkeval nämner att i vanliga fall anses det inte vara en 

väsentlig fråga.  

Han gav följande värden på hur stort fokus han lägger på respektive del i en finansiell analys 

av ett IT bolag:  
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4.1.2 Grant Thornton 

Björn Gauffin på Grant Thornton intervjuades 2012-05-14 och han säger så här om följande 

delar i den verksamhetsanalys man utför innan en bolagsvärdering. Han berättar att vanligtvis 

är affärsidén viktig i verksamhetsanalysen, eftersom det är affärsidén som någonstans ska 

generera värdet. Affärsidén tillsammans med bolagets strategi ska göra detta. Bolagets mål är 

viktiga, för det visar på hur bolaget tänker gå vidare och hur de har tänkt generera värde 

genom att implementera affärsidén. Med målen vill Gauffin veta vad det är för mål, hur 

uppnåbara målen är, vad tanken är med dem, vad krävs för att nå dit och hur mycket som 

krävs. Exempelvis krävs det att bolaget växer med marknaden eller krävs det att bolaget växer 

över marknaden eller krävs det att bolaget tar marknadsandelar och slår ut ett antal 

konkurrenter. 

Gauffin berättar att de inte lägger någon fokus på ägarstrukturen. Det är inte ofta 

ägarstrukturer ger något värde vid ett uppköp eftersom det är normalt sätt är en själv som tar 

över ägandet. I vissa fall är ledningen viktigt, medan i andra fall är det så att bolaget klarar 

sig självt förklarar han. Ledningen ses som viktigare i bolag där det krävs stor tillväxt där 
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någon måste in och skapa värde, medan vid etablerade stabila bolag kan det ses som mindre 

viktigt. Stort fokus på att utvärdera deras förmåga att uppnå den strategin och mål de har satt. 

I Bolag där det finns nyckelpersoner med särskild kunskap är det av stor vikt att analysera 

förklarar Gauffin. Är det bolag där personalen kan bytas ut är det inte lika viktigt och är det 

ett bolag som inte har någon verksamhet utan bara en ide är det  viktigt, då det är de 

personerna som ska skapa värdet i bolaget. 

Vilket fokus Gauffin lägger på ett IT bolags befintliga produkter/tjänster beror på om 

produkterna/tjänsterna är det som skall fortsätta generera pengar och kommer fortsätta att 

göra det. Hur skall produkterna kunna generera den avkastning de vill ha skall också 

undersökas, samt vilken betalningsvilja finns det för produkterna. Många bolag har bra 

produkter eller tjänster men frågan är om det går att generera pengar på dem, exempelvis kan 

bolag ha fina hemsidor men kan inte tjäna pengar på dem. Det ses som viktigt av Gauffin att 

det finns en prismodell som hänger ihop, då det är många bolag svårt för att utveckla en 

prismodell som folk är villiga att betala. Försäljningsstrategin måste hänga ihop med 

strategin och hur mycket de har tänkt växa. Ska de växa med eller mer än marknaden och hur 

de tänker uppnå det berättar Gauffin. Det gäller att strategin blickar framåt då intäkterna för 

sådana här verksamheter oftast ligger där. Om intäkterna baseras på försäljningen är 

personalens förmåga att sälja dessa oerhört viktig att undersöka.  

Gauffin anser teknologidiversifiering hos IT bolag tenderar att bli för teknologi styrda och 

håller på med mycket produkter och utveckling men tjänar inte så mycket pengar. Det ses som 

självklart att undersöka diversifieringen, men det anpassas efter köparen. Gauffin anser att 

ibland lägger bolag lite väl mycket fokus på underhåll och support, men inte tillräckligt 

fokus på att tjäna pengar. Men de måste självklart ha underhåll och support för att kunna 

leverera kundvärde. 

Gauffin förklarar att det är den förväntade marknadstillväxten som är mer intressant, medan 

den historiska inte alltid är lika intressant på den här typen av bolag. Viktigt att veta om de har 

som mål att växa med eller mer än marknaden. Ska bolaget växa mer än marknaden måste de 

ha rätt så bra med resurser för att klara det. När det gäller den geografiska räckvidden finns 

det vissa bolag som har spritt sig för snabbt och för hårt. Det anses bra om de finns på ett 

flertal marknader men de får inte vara för spridda, utan att de etablerar sig riktigt på de 

marknader som de går in på istället för att satsa på att ta alla marknader på en gång. Men för 

de flesta bolag är detta inga svårigheter att handskas med, och för just IT bolag är 
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utlandsetablering något som är lätt att genomföra då det i vanliga fall handlar det bara om 

någon form av översättning. Men att ta sig in på den etablerade marknaden på det nya 

området får ses som mycket svårare. Därför är det viktigare att istället för en utlandsetablering, 

att det finns en grundlig marknadsundersökning som visar på hur marknaden ser ut i det nya 

geografiska området, möjligheterna till etablering där och i så fall hur de ska ta sig in på den 

berättar Gauffin. 

IT bolags infrastruktur är inget som Gauffin ofta analyserar eftersom det inte är så stora 

bolag i de flesta fall. Men det kan finnas bolag där det är viktigt att det finns viss struktur. 

Produktionsflöde, investeringssituation i utrustning och kapacitetsutnyttjande i IT bolag 

undersöks, men Gauffin ser inte det som viktigast, eftersom kostnaden att öka kapaciteten 

oftast inte är stor i förhållandet till priset i IT bolag. Det är annat om det finns brist på kunnig 

personal på något område. Befintliga leverantörsavtal undersöks i de fall då leverantörsavtal 

är avgörande för värderingen, exempelvis Spotifys rättigheter att få distribuera musik via sitt 

program genom sina musikleverantörer. Ibland kan IT bolag vara beroende av avtal med stora 

bolag och då är det viktigt. Om däremot bolaget är patent beroende läggs de mycket tyngd på 

immaterialrätt. Men om de bara exempelvis har en hemsida så är de inte beroende av något 

patent och då är detta mindre viktigt enligt Gauffin. 
 

Ett problem som brukar finnas med den här sortens bolag är att de måste undersöka bolagets 

framtida konkurrenter. De möjliga konkurrenter är det som brukar vara det svåra att 

identifiera, eftersom de flest säger att de är unika och det inte finns någon annan som gör 

detsamma. Har de målsättningen att expandera är risken att det dyker upp andra konkurrenter. 

Bolag kan inte tjäna hur mycket som helst innan det dyker upp konkurrenter. Det är 

avgörande för den långsiktiga lönsamheten att undersöka detta. Att förstå vad det är som gör 

att den ena lyckas och inte den andra, anses vara det viktiga vid en analys men som är svårt att 

bedöma. I den situationen ett bolag har flera konkurrenter i dagsläget blir det avgörande att 

undersöka konkurrensfaktorer berättar Gauffin. 

Gauffin berättar att det är få IT bolag idag som har en stabil kundstruktur. Är ett bolag 

beroende av en teknik som alla är tvungna att använda, då är inte kundstruktur och stabilitet 

lika viktigt. Däremot om det finns konkurrenter är kundstrukturen viktig, då bolaget måste ha 

en kundrelation för att konkurrenter inte ska stjäla dem. 
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Legala faktorer och avtal undersöks men i vilken utsträckning beror på hur avgörande 

tvisterna är. Exempelvis om det är om ett patent som är avgörande för verksamheten. Annars 

är det inte är så avgörande om de inte påverkar affärsmodellen avsevärt berättar Gauffin. 

Ett flertal bolag har strategiska samarbeten, dock finns det många strategiska samarbeten 

som inte leder till någonting. Det viktiga är att samarbetet generar pengar så småningom 

berättar Gauffin.  

Han gav följande värden på hur stort fokus han lägger på respektive del i en 

verksamhetsanalys av ett IT bolag:  

 

4.1.3 Redeye 

Greger Johansson på Redeye intervjuades 2012-05-12 och han säger så här om följande delar 

i den verksamhetsanalys man utför innan en bolagsvärdering. Han berättar att de anser att det 

är i affärsidén som hela bolaget grundar sig i och att den både innehåller mål och strategi, 

samt även hur de ska gå till väga för att uppnå dessa. När det gäller mindre bolag som är 

relativt nya, har de i åtanke att de oftast har en lite mindre omsättning och som inte har bevisat 
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tillräckligt mycket än. Johansson anser då att det är viktigt för bolagen att de kan beskriva hur 

de ska nå framgång och målen genom sin strategi. Man ska sedan försöka utvärdera om 

strategin är rimlig eller inte, och om andra har gjort något liknande och vad som kan vara 

svårt att förstå. Målen anses vara viktigt men inte lika viktigt som strategi och affärsidén. 

Enligt Johansson kan man sätta upp mål för flera år framåt och förvänta sig att det ska ske en 

viss tillväxt och så vidare. Men oftast så blir den typen av mål diffus och kan ändras över 

tiden.  

Johansson berättar att de framför allt undersöker bolagens tio största ägare och undersöker 

noggrant ägarstrukturen om bolaget inte är noterat. Han anser att det är intressant att se 

vilka de stora ägarna är i bolagen. Utifrån det går han sedan vidare till att undersöka om det är 

några av ägarna som har gjort liknande resor med andra bolag, då de personerna är mycket 

värda. Det anses även intressant att veta om storägarna har mycket kapital, då mindre bolag 

behöver oftast mer kapital under vägens gång. Ledningen anser Johansson vara viktigt och 

speciellt för onoterade bolag. Svaret motiveras med att det är de personerna som ska 

förverkliga affärsidén med mera. När det gäller personalen och dess demografi anser 

Johansson det vara viktigt men då det ofta inte är praktiskt möjligt och övrig personal ofta inte 

har större inflytande lägger han ingen större fokus vid dem. Det är framförallt de ledande 

personerna med speciell kompetens som han anser istället är viktiga. 

Enligt Johansson går en stor del av analysen till att försöka förstå vilka konkurrens fördelar 

deras produkter/tjänster har samt hur lätt det är att kopiera dem, vad man kan ta för dem, 

hur de fungerar och om man kan testa dem är det ett plus. Det anses vara centralt för 

verksamhetsanalysen så att de kan förstå hur deras prismodell samt affärsmodell fungerar, 

om det går att öka eller sänka priserna utan att kunder reagerar utvecklar Johansson. 

Försäljningsstrategin ser Johansson som en del av analysen, den undersöks noga när det 

gäller mindre IT bolag som ofta är teknikdrivna till en början. I många fall berättar Johansson 

att bolagen kanske har en bra produkt men där det fallerar för att de inte är tidigt ute och 

börjar sälja. Det är det som de nya bolagen oftast inte lägger tillräckligt mycket fokus på. 

Vidare berättar han att ofta så har ganska nystartade IT bolag ingen omsättning och då är det 

speciellt viktigt om man inte har detta att analysera och utvärdera strategin och få fram hur de 

skall få igång och öka denna. Här beskriver Johansson kort att de anser att det är viktigt att 

förstå hur stor marknaden är och om det behövs en bred teknikdiversifiering 

överhuvudtaget för att erbjuda bolagets produkter/tjänster. Det anses intressant för enligt 

Johansson är det ofta att bolagen inte tjänar så mycket pengar på sina produkter, utan det är 
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genom underhåll och support som de kan öka sina intäkter avsevärt. Därav anses det vara 

viktigt att undersöka om bolagen har den typen av intäktsströmmar.  

Johansson berättar att i de flesta fall finns det oftast inte så mycket data angående ett IT 

bolags marknadstillväxt och men att man i den mån det går försöker undersöka detta och 

försöka förstå marknaden framöver.  För mindre bolag vill de helst se att marknaden ska vara 

stor, samtidigt är de medvetna om exempelvis ett bolag som jobbar på att ta sig in i Kina, 

betyder det inte det att de automatiskt kommer att uppvisa en hög och bra försäljning bara för 

att det är en stor marknad. Det anses centralt för analysen om de ska veta om bolaget har 

potential för att kunna etablera sig utanför Sveriges gränser, om de har den ambitionen att 

bolaget ska bli stort. För att kunna göra denna analys berättar Johansson
 
så baserar man den 

mycket på den geografiska räckvidden bolaget har i dagsläget och hur strategin ser ut för att 

man ska etablera sig utomlands. 

Johansson berättar vidare att IT bolags infrastruktur är inget de undersöker närmre och att 

ett IT bolags produktionsflöde, investeringssituation i utrustning samt 

kapacitetsutnyttjande anses enbart viktigt om bolaget tror att dessa faktorer är viktiga för 

deras framgång, men det anses intressant att förstå om ett bolag kan skala på ett billigt sätt. 

När det gäller investeringssituation i utrustning samt och kapacitetsutnyttjande undersöker de 

om det är ett producerande bolag, i så fall är det viktigt att förstå hur mycket som det skulle 

behövs investeras för att öka omsättning och även hur mycket kapacitet har man i sin 

verksamhet. De berättar att man bör ha kolla på vad det kommer att kosta att växa 

verksamheten,  

Det kan vara svårt för dem berättar Johansson att få tillgång till information kring leverantörs 

avtal. Men de försöker undersöka i den mån de kan vad bolaget har för stora leverantörs avtal, 

vem som är störst, vilken risk som föreligger med respektive.  Johansson har märkt att man 

har flyttat fokus lite gällande immaterialrätter den senaste tiden. Innan noterade de i stort 

sätt bara vilken goodwill post de hade i balansräkningen och någon snabb kalkyl. Om det 

sedan var en hög siffra i förhållande till försäljningen och resultatet undersöktes detta vidare. 

Johansson berättar att det kan finnas en risk att värdet är för uppblåst och då kanske de måste 

skriva ner den framöver. 

IT bolagen bör jämföras mot andra konkurrenter på marknaden för att se vad är det som är 

bra och dåligt och vilka fördelar bolaget har. Gällande ett IT bolags konkurrensfaktorer gav 

Johansson ett liknande svar som i frågan om konkurrenterna och deras strategiska situation. 
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De är ute efter att förstå om bolaget verkligen har en unik produkt eller inte. Det är ofta 

bolagen säger att de har unika produkter men sen när de undersöker det närmare och jämför 

detta med andra bolag så brukar de finna att det endast är små skillnader mellan produkterna. 

När det gäller legala faktorer och avtal har de svårt att få tillgång till vad IT bolag har för 

avtal med olika kunder och så vidare för att kunna göra en vettig bedömning och analys. Det 

de vill förvissa sig om är att det inte finns några tvister som kan kosta bolaget en massa 

pengar. Har bolagen pågående tvister har de som skyldighet att avslöja detta berättar 

Johansson vidare. 

Johansson anser att det är viktigt med en analys av kundstruktur och stabilitet vid mindre 

bolag. Där vill de helst se att bolaget inte bara har en storkund, som står för 90 % kundbasen. 

De vill gärna att det ska finnas stora kända namn, men kunden får inte stå för stor del av 

omsättningen, då de en dag kan lämna bolaget. Det är viktigt med en bra balans. De vill även 

se om kunden är långsiktig eller om de bara har ett engångsavtal. Det är viktigt med en stabil 

kundbas och att kunderna har bra med pengar samt att de återkommer för att köpa mer 

produkter, då kunderna är en återkommande intäkts källa och att de är stabila. Johansson 

berättar att det ses som en trygghet när de skall värdera bolaget ifall de har många stabila 

kunder. 

Strategiska samarbeten ser de som speciellt viktigt, om det är mindre bolag som inte kommit 

långt i sin försäljning förklarar Johansson. Om de kan knyta upp bra partners brukar det ofta 

leda till att en förbättrad fart i bolaget. Beror också på hur engagerad motparten är för att det 

ska ske en förbättring. Dock är det inte helt lätt för mindre bolag att signa upp större partners 

som faktiskt genererar försäljning för bolaget. 

Han gav följande värden på hur stort fokus han lägger på respektive del i en 

verksamhetsanalys av ett IT bolag: 
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4.1.4 Ernst & Young  

Ola Leo på Ernst & Young intervjuades 2012-04-27 och han säger så här om följande delar i 

den verksamhetsanalys man utför innan en bolagsvärdering. Han berättar att han inte kollar så 

mycket på de mjuka värdena utan lägger mer krut på nyckeltalen vid analysen och låter 

kassaflödet vara utgångspunkten för värdering av denna typ av bolag. För det är många 

gånger han har sett jättefina affärsplaner som man tyckt sett kanonbra ut, men så länge man 

inte visat det på pappret att man går med plus så kan man inte värdera dem så högt. Han 

finner att ett bolags affärsidé i sig är bara en beskrivning av något. Den anses vara helt 

beroende på hur väl bolaget faktiskt lyckas uppfylla sin affärsidé. Leo förklarar ett IT bolags 

strategi är viktig vid en analys av bolaget.. Bolagets mål anser han ingår i den biten. 

Leo föredrar att se en ägare med ”ekonomiska muskler”. Det han vill se är att bolaget har en 

bra ekonomi, en bra soliditet samt en bra kassalikviditet. Har bolaget det så det enklare att 

genomföra sina idéer berättar han. Ledningen anses vara av stor vikt vid en analys, men är 

inte det viktigaste. Personal och dess demografi är inget som han analyserar om inte bolaget 
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har nyckelpersonal som är viktiga. Däremot infrastrukturen är något de lägger stor vikt vid 

analysen. 

Leo berättar att de inte är bäst lämpade för att bedöma om bolagets produkter/tjänster är bra 

eller inte. Deras kompetens ligger i att om bolaget har haft en bra lönsamhet historiskt, samt 

ge bra förklaringar till om bolaget kommer att ha bra lönsamhet i framtiden. Likt föregående 

svar förklarar Leo att de undersöker helheten och inte bara prismodellen. Det som styr 

analysen är om bolaget har en bra lönsamhet, bra historik och bra möjligheter framöver. De 

undersöker inte lönsamheten för varje del, för bolagen kan göra jättesnygga 

sammanställningar som visar på hur bra det är men om man inte uppnår det så är bolaget inte 

värt en krona. Vidare berättar han att de överlag inte lägger mycket fokus på de mjuka delarna 

som försäljningsstrategi, utan beräknar en värdering och sedan väger in de mjuka delarna i 

efterhand. 

När det gäller teknologi diversifieringen, så förklarar Leo att de inte har kompetensen att gå 

in och bestämma vad som är bra eller dåligt. Därför går de inte in på det överhuvudtaget. Ett 

IT bolags underhåll/support lägger de knappt något fokus på av samma anledning. 

Leo berättar att ett IT bolags nuvarande geografiska räckvidd, marknadstillväxten och 

möjligheter till utlandsetablering är något de undersöker mycket, samt branschens 

nyckeltal och utveckling. Just utlandsetablering väljer Leo att besvara frågan med ett 

exempel: Om ett Kalmar bolag väljer att ta sig in på marknaden i Blekinge anses det som ett 

lika stort steg som att ta steget till utlandet. Men det är av större intresse om bolaget har 

möjlighet till det.  

Produktionsflödet är inget de lägger större fokus vid förklarar Leo. Däremot 

investeringssituation i utrustning lägger de fokus på i värderingen i och att med de 

använder kassaflöde vid värderingen, är bolaget i en situation där det krävs investeringar 

sjunker bolagets värde. Det är lika viktigt att analysera i bolag med bra produkter/utrustning 

där det inte behövs investeringar. Han utvecklar vidare om kapacitetsutnyttjande, har 

bolaget en budget som visar på kraftig omsättningsutveckling då är det intressant att veta om 

det måste nyanställas eller inte. 

Leo förklarar kort att det är det är viktigt att undersöka befintliga leverantörsavtal och att det 

lägger ett stort fokus där. 
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Leo berättar att den immateriellrättsbiten tas oftast upp av lönsamma bolag som kostnader 

direkt och mindre lönsamma har det som en tillgång, så har man mycket sådant så kan det ses 

som ett svaghetstecken. Leo utvecklar vidare att om har bolaget sysselsatt och byggt upp 

mycket immateriella tillgångar som producerar resultat efter bara något år, blir det en annan 

situation. 

Konkurrenternas situation är något som Leo anser viktigt att analysera och gör det med 

hjälp av nyckeltal, medan ett IT bolags konkurrensfaktorer är däremot inget de lägger fokus 

på. 

Ett IT bolags kundstruktur och kundstabilitet ses som en fördel om ett bolag inte är för 

beroende av ett fåtal kunder. Så det är något Leo alltid undersöker noggrant. 

Strategiska samarbeten är inget de analyserar berättar Leo. 

Han gav följande värden på hur stort fokus han lägger på respektive del i en 

verksamhetsanalys av ett IT bolag: 
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4.1.5 Bank/Riskkapitalist 

 Bank/Riskkapitalist
 
intervjuades 2012-04-26 och han säger så här om följande delar i den 

verksamhetsanalys man utför innan en bolagsvärdering. Han berättar att han undersöker 

affärsidén och föredrar bolag som är hållbara även på lite längre sikt. Det är definitivt 

avgörande del i verksamhetsanalysen. Strategin anser han hänger i stort sett samman med 

affärsidén. Den strategi som bolaget har är till för att uppfylla affärsidén på något sätt och ta 

sig vidare. Delarna affärsidé, strategi och mål ser han som att de hänger samman. Målen 

finner han att det går att bryta ner i mer kortsiktiga delar för att underlätta att komma framåt 

mot affärsidén, som i sin tur underlättar analysen.  

Vidare förklarar han att det finns i stort sätt två olika ägarstrukturer om man ser lite grovt. 

Antingen är du vd som är anställd och sen har du många aktieägare som du svarar för, eller så 

är vd:n aktieägare och det är ju två skilda situationer givetvis. Det upplevs lättare att göra 

affärer med ett bolag som har många aktieägare, de ses som mer professionella. Där de har en 

bättre förståelse för hur man brukar värdera och kanske inte har de känslorna för bolaget som 

sådant. Som köpare ses det som lättare att köpa bolaget från den med många aktieägare. Han 

berättar vidare att även entreprenören är oerhört viktig om det är ett fåmansbolag där 

aktieägaren jobbar, det är han som drivit upp bolaget och han är oftast oerhört viktig för 

bolaget. Bank/Riskkapitalist berättar att det ska finnas en professionell ledning i bolaget som 

kan styra samt driva vidare de frågor och lösningar kring affärsidén, strategin och målen och 

anser ledningen som viktigt. Fördelarna med en professionell styrelse ger en annan kompetens 

i bolaget och gör även att riskerna blir mindre. Det ses även som viktigt att undersöka om det 

finns nyckelpersoner bland personalen, i vilka positioner och funktioner de är med i. Han 

förklarar vidare att det kan vara en bra försäljningschef som är oerhört viktig för bolaget, och 

är han 65 så ses det som en risk. Det som undersöks är hur och om det går att ersätta 

nyckelpersonerna, det går dock i de flesta fall att få tag på personer som kan fylla positionen 

relativt kvickt.  

Han påpekar även att det är viktigt att undersöka vem som är köparen av it bolaget och vad 

denna kan tillföra till bolaget. 

Det är av stort intresse för han att undersöka vad och vilka tjänster/produkter bolaget 

erbjuder samt i vilken mognads fas produkterna/tjänsterna är i. Om de är på väg att försvinna 

genom något nytt tekniksprång eller liknande. De analyserar även vilka ett bolags olika 

projekt är som drivs idag och vart de är på väg, hur mycket tjänar bolaget på respektive idag 
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och vad kommer bolaget tjäna i framtiden. Sedan gör de samma med kostnaderna för att se 

vad projekten kostar idag och vad kommer de att kosta i framtiden 

Prismodellen är något han analyserar, men det beror på i vilket läge bolaget är i, om bolaget 

exempelvis säljer IT tjänster med något fast pris. Risken som de har i åtanke är att det kanske 

tillkommer konkurrenter som gör att IT bolaget måste sänka sina priser för att hänga med i 

konkurrensen. Han anser att försäljningsstrategin hänger ihop med prismodellen. Men att det 

blir mer intressant att undersöka hos ett stort bolag, där undersöks det hur bolaget har byggt 

upp sin försäljningsorganisation. Det ses som ett resultat på vad bolaget genererar på något 

sätt. Att ett it bolag har använder sig av en bred teknologi diversifiering för att kunna 

erbjuda sina produkter/tjänster och storleken på produkternas/tjänsternas underhåll och 

support är inget som han analyserar. Om inte bolaget har en hög marginal på sina 

produkter/tjänster så att inte dessa minskar i alldeles för stor utsträckning på grund av för 

höga kostnader av support och underhåll. Det anses som viktigt är att undersöka vilken 

marknadstillväxt bolaget kan kommas att uppnå, för det påverkar värderingen av bolaget. 

Han tar som exempel att om ett bolag som serverar alla bullar i Kalmar redan, kan ha det är 

svårt för att växa mer. Bank/Riskkapitalist anser att ett IT bolags geografiska räckvidd 

hänger ihop med marknadstillväxten. Det ses som viktigt och kan komma att spela en stor roll 

i värderingen, är om bolagen har som avsikt samt möjlighet att utlandsetablera sig eller 

etablera sig utanför sitt strategiska område. 

I frågan kring hur han behandlar ett IT bolags produktionsflöde, investeringssituation i 

utrustning och kapacitetsutnyttjande i sin analys förklarade Bank/Riskkapitalist att det som 

undersöks är vad bolaget har för olika projekt, och om det är ett IT bolag som utvecklar 

produkter och i så fall är detta viktigt att titta närmre på.  Investeringssituation i utrustning ser 

Bank/Riskkapitalist som begränsad i IT bolag. Har bolaget inte investerat på ett antal år, så 

finns risken att man som investerare eller uppköpare står inför en rejäl satsning. 

Kapacitetsutnyttjandet påverkar deras värdering. Sedan kan det ses som positivt om det finns 

ledig kapacitet om det är mycket på väg in. Det beror på situationen vilken vikt som läggs vid 

det men det undersöks alltid. 

En riskbedömning utförs för att undersöka hur utlämnad man är till en leverantör av en viktig 

detalj till bolaget, har inte bolaget någon annan till så är det en risk som kan påverka 

värderingen. 
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Bank/Riskkapitalist anser att ett bolag som har patent eller immaterialrätter, som gör att IT 

bolaget blir någorlunda ensamma på marknaden, gör att värderingen ökar.  Blir inte bolaget 

fullt konkurrensutsatt ska det medföra en vinst till bolaget.. En analys av konkurrenterna 

anses som oerhört viktig. Där han vill undersöka vilka konkurrenter det finns och hur deras 

utveckling har varit. Delar av analysen stäms av genom att jämföra ett visst bolag med dennes 

konkurrenter för att få en bild om utvecklingen. På frågan om han undersöker 

konkurrensfaktorer/diversifieringsfaktorer beror på han finner att IT bolaget har 

immateriell rätt i form av patent eller liknande.  

Även legala faktorer och avtal är viktigt att ta med i analysen, då det kan dyka upp 

skadestånd eller oförutsedda garantier berättar Bank/Riskkapitalist. Det kan finnas risker på 

det området så det försöker han att lägga in i värderingen. 

Har bolaget bara en kund som är majoriteten av kundbasen, ses det som sämre än om bolaget 

har fler kunder. Han tar Scania som enbart säljer lastbilar till lastbilsköpare som exempel för 

hur ett bolag har kunnat motverka denna faktor. Scania vill göra det de är bra på, då kan man 

ta den risken och göra någonting annat istället för att motverka den anser Bank/Riskkapitalist. 

Kundstabilitet ses som bra om kunderna kan betala sina fakturor.  

Finns det strategiska samarbeten ser han det som att det styrker verksamhetsanalysen. Både 

säljare och köpare anser säkerligen att det här är bra och då undersöker även han det ur någon 

värderingspunkt och riskpunkt. Det är dock inte något som vanligtvis förekommer i hans 

analyser. 

 Han gav följande värden på hur stort fokus han lägger på respektive del i en 

verksamhetsanalys av ett IT bolag: 
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4.1.6 Affärsstrategerna 

Claes-Göran Fridh på Affärsstrategerna intervjuades 2012-05-02 och han säger så här om 

följande delar i den verksamhetsanalys man utför innan en bolagsvärdering. Han anser att 

affärsidén har en och stor betydelse för verksamhetsanalysen. Han utvecklar vidare att utan 

en sund affärsidé i botten är det svårt för bolag att utveckla en bra strategi. Strategin och 

målen anses inte vara lika viktigt som affärsidén, men både strategi och mål lägger han ändå 

ett stort fokus på i analysen. 

Fridh berättar att de lägger endast medelstor vikt i analysen på ägarstrukturen. Medan 

bolagets ledning ser Fridh som oerhört viktig då de investerar i idéer och de människor som 

ska förverkliga dessa. Ledningen måste kunna uppvisa att de har trovärdighet och kan prestera 

för att det ska locka att investeras i. Däremot är ett IT bolags personaldemografi inget de 

analyserar. 

Fridh vill se att bolagen har produkter som gör att de är så pass unika att de kan bli 

internationella, det ska finnas något som ger en viss förtur emot konkurrenterna. Men de 

ställer sig mer tveksamma till bolag med tjänster. Fridh anser inte att prismodellen har 
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någon större betydelse, men att de lägger ett medelstort fokus där i analysen. Fridh utvecklar 

att det är bolagens försäljningsstrategi som visar hur bolaget har tänkt gå tillväga för att 

generera intäkter för att kunna överleva och det därför är viktigt att analysera. 

Fridh svarar att ett IT bolags teknologi diversifiering för att kunna erbjuda sina 

produkter/tjänster är något de lägger stor vikt vid i analysen, men att underhåll support är 

inget de analyserar svarar han. 

Fridh lägger stort fokus på bolagets marknadstillväxt i analysen, det är viktigt att bolaget kan 

genomföra en utlandsetablering och ha möjligheten att växa internationellt. Det räcker inte 

med att bolaget endast har som mål att bli bäst i Sverige. De lägger även ett stort fokus på ett 

IT bolags geografiska räckvidd i analysen.  

Enligt Fridh så anses inte ett IT bolags infrastruktur spela någon större roll i analysen. 

Produktionsflödet är något han heller inte anser att man knappt behöver lägga någon vikt vid 

i en analys gällande IT bolag. Investeringssituation är inget heller de undersöker. 

Kapacitetsutnyttjande i bolaget ses som aningen viktigare än produktionsflödet och 

investeringssituationen. 

Fridh ser det som viktigt att bolagen kan vara kundorienterade och det påverkas av vilka 

leverantörer de har eller kan skaffa sig. 

Immateriella tillgångar blir viktigare ju fler bolaget har, varumärken som bolaget har 

etablerat är också viktiga att analysera för värderingen berättar Fridh. 

Konkurrenters situation kan vara viktigt för dem att analysera i vissa situationer, men 

annars ses inte det som det nödvändigaste. Men när det gäller det egna IT bolagets 

konkurrensfaktorer lägger man ett stort fokus på i analysen. Legala faktorer och avtal ses 

som en nödvändig del av analysen, där läggs det en del krut på. 

Kundstrukturen och kund stabiliteten är en viktig del av deras analys, där det läggs ett stort 

fokus berättar Fridh. 

Ett IT bolags strategiska samarbeten är inte något de alltid analyserar, men när det görs 

läggs det ett hyfsat fokus på det. 

Han gav följande värden på hur stort fokus han lägger på respektive del i en 

verksamhetsanalys av ett IT bolag: 
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4.2 Finansiell analys 

Under detta kapitel har vi samlat empiri om vad respektive informant analyserar i den 

finansiella analysen och vad de lägger fokus på i denna. 

4.2.1 Innovationskapital 

Martin Falkeval på Innovationskapital och Färna Invest intervjuades 2012-05-07 och han 

säger så här om följande delar i den finansiella analys man utför innan en bolagsvärdering. 

Det enda nyckeltalet av kapitalavkastningsnyckeltalen Falkeval använder sig av vid värdering 

av den här typen av bolag är sysselsatt kapital, för det anses ge en bra bild om 

värdeskapandet i bolaget. Kapitalavkastningsnyckeltal används överhuvudtaget inte, om de 

gör det så är det för att få en känsla för vilket värdeskapande bolaget har. 

I viss mån använder Falkeval sig av kapitalomsättningsnyckeltal som omsättningshastighet 

på lager, genomsnittlig kundkredittid, genomsnittlig leverantörskredittid. Då de försöker 
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förstå ur ett likviditets perspektiv vilken kapitalbindning bolaget har i verksamheten. Fast det 

används mer implicit, de räknar sällan ut de här nyckeltalen i sig. Utan det som görs är att de 

jobbar med simuleringar, kassaflöden och där ingår de tidigare nämnda nyckeltal i analysen. 

De jobbar dock sällan med nyckeltalen uttryckligen.  

Bruttovinst marginal och rörelsemarginal före avskrivningar anser Falkeval vara de 

viktigaste nyckeltalen vid värdering av IT bolag. Anledningen till det är att 

bruttovinstmarginalen visar på konkurrenskraften på ett bra sätt. Bruttovinsten visar på ett 

tydligt sätt förädlingsvärdet och hur kunden ser på produkten eller tjänsten. Det kan ses som 

ett direkt mått på konkurrenskraften. Rörelsemarginalen före avskrivningar är kopplad till 

kassaflödet och är därför viktigt. 

Eftersom banken i de flesta fall undersöker om bolagen är belånade är soliditet, 

skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad inget Falkeval lägger ett större fokus på. 

Bolagen måste hålla sig inom vissa nivåer för att banken ska godkänna finansieringen. 

Nyckeltalen för den likvida ställningen som kassalikviditet, balanslikviditet och likvida 

medel i förhållande till omsättning jobbar sällan Falkeval heller med för den här typen av 

bolag. Däremot jobbar han mycket med likviditetssimuleringar och undersöker om bolaget 

bränner pengar som inte genererar kassaflöde. Det är inte nyckeltalen de är intresserade av 

berättar han vidare, utan det är hur många månader framåt bolaget har likviditet. I bolag som 

genererar kassaflöde undersöker man det fria kassaflödet i förhållande till investeringens 

storlek som ses som intressant.  Finns det framtida engångsposter av 

intäkt/kostnadskaraktär ses det som viktigt, eftersom det är flöden in och ut. Är det däremot 

historiskt undersöker de om det verkligen var av engångskaraktär eller om bolagen har fuskat 

med posterna på något sätt. Är det verkligen engångskaraktär så lägger de lite fokus på det. 

Icke marknadsmässiga intäkter eller kostnadsposter jobbar de med att förstå om det finns 

kvarhängande konsekvenser eller inte, då det kan uppstå skatte konsekvenser senare. På 

intäkts och kostnadsposter hänförliga till rörelsefrämmande tillgångar undersöker de dem i 

den mån det genererar ett kassaflöde.  

Han gav följande värden på hur stort fokus han lägger på respektive del i en finansiell analys 

av ett IT bolag:  
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4.2.1 Grant Thornton 

Björn Gauffin på Grant Thornton intervjuades 2012-05-14 och han säger så här om följande 

delar i den finansiella analys man utför innan en bolagsvärdering. Det är sällan som de 

undersöker nyckeltalen räntabilitet på operativt kapital, räntabilitet på sysselsatt kapital, 

räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital. Det ger sällan någon bra 

information, eftersom IT bolagen brukar inte ha tillräckligt i sin balansräkning.  

Nyckeltalen omsättningshastighet på operativt kapital, omsättningshastighet på lager, 

genomsnittlig kundkredittid och genomsnittlig leverantörskredittid analyserar Gauffin 

om det finns bolag som har mycket kundfordringar, då blir det intressant att undersöka hur 

omsättningshastigheten ser ut. Har ett bolag däremot ett stort lager undersöks det. Har ett 

bolag mycket kunder är det viktigt att undersöka kundkredittiden och att de faktiskt betalar.  

Marginalnyckeltalen anser Gauffin vara nödvändiga för IT bolag, för det är där de kan se 

lönsamheten på bolag. De analyserar alla marginalnyckeltal såsom bruttovinstmarginal, 
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rörelsemarginal, rörelsemarginal före avskrivningar och vinstmarginal men oftast är det 

högre fokus på rörelsemarginalerna. 

Det är sällan de analyserar nyckeltal gällande den finansiella ställningen såsom soliditet, 

skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad. Eftersom de ska ställas i relation till 

balansräkningen. Möjligen undersöks de som är direkt kopplade till resultaträkningen som 

räntetäckningsgraden, för att se hur de är belånade. Blir först intressant om uppköparen själv 

har tänkt finansiera det säger Gauffin.  

Nyckeltal gällande den likvida ställningen såsom kassalikviditet, balanslikviditet och 

likvida medel i förhållande till omsättning undersöks sällan, däremot ses det som viktigt att 

bolaget har likviditet framöver. Det blir en viktig bit om uppköparen själv måste gå in med 

mer pengar.  Det är viktigt att rensa bort engångsposter för att se bolagets underliggande 

intjäning berättar Gauffin(not). 

Han gav följande värden på hur stort fokus han lägger på respektive del i en finansiell analys 

av ett IT bolag: 
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4.2.3 Redeye 

Greger Johansson på Redeye intervjuades 2012-05-12 och han säger så här om följande delar 

i den finansiella analys man utför innan en bolagsvärdering. Johansson berättar att det är ofta 

som så att virtuella IT bolag har svårt att tjäna pengar och då kommer räntabilitet på 

operativt kapital, räntabilitet på sysselsatt kapital, räntabilitet på eget kapital, 

räntabilitet på totalt kapital vara meningslösa. Det är först när bolaget väl börjar tjäna 

pengar, det är då de börjar undersöka lite mer av den här typen av nyckeltal. Vid nya bolag 

med låg omsättning och ingen vinst är de här nyckeltalen dock inte så aktuella. De tycker att 

de här nyckeltalen känns gamla och bör användas mer vid stora mogna bolag.  

Gällande omsättningshastighet på operativt kapital anser Johansson att det inte är aktuellt 

när de har bolag som inte gör vinst i början och är ostabila att göra med. 

Omsättningshastighet på lager blir först intressant när ett bolag når upp till en viss 

försäljning. Samma gäller både genomsnittlig kundkredittid och genomsnittlig 

leverantörskredittid. 

Bruttovinstmarginal finner Johansson vara extremt viktig. För att det är oftast där man kan 

se hur skalbar bolagets affärsidé är. Har man ett mjukvarubolag så brukar de oftast ha 70-90 % 

marginal och då är det extremt skalbart, och är man duktig på att sälja är det nästan 100 % ren 

vinst. Är det ett bolag med en marginal på 10 – 20 % så är det kanske en underleverantör och 

bara genom att kolla på detta nyckeltal kan man se vad det är för bolag. Rörelsemarginalen 

är också ett bra nyckeltal att titta närmre om bolaget går med vinst, är det ett bolag i en tidig 

fas kanske de inte gör någon vinst då blir rörelsemarginalen ganska meningslös anser 

Johansson, men den blir viktig om de tjänar pengar. Rörelsemarginal före avskrivningar 

anser han kan vara intressant i bolag som gör mycket investeringar, då blir det mycket 

avskrivningar och då kan det vara av intresse för dem att undersöka det närmre, innan de 

analyserar rörelsemarginalen. Vinstmarginalen används mer till de bolag som har några år på 

nacken i utvecklingen och tjänar pengar, oftast är detta inte intressant för IT bolag då de inte 

gör detta berättar han. 

När det gäller soliditeten berättar Johansson undersöker de den inte så mycket. De undersöker 

mer i balansräkningen hur mycket likvida medel/kassa bolaget har och hur mycket de kan 

spendera innan de behöver mer likviditet. Soliditet anser de är för lite mer större och mogna 

bolag som har funnits längre. Skuldsättningsgraden är lite mer viktig för dem att veta, det 
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kan bland annat vara att bolaget har lite mer skulder än önskvärt. Räntetäckningsgraden är 

inte lika viktig om de inte har en mängd lån som de måste betala ränta. 

Kassalikviditet anser de vara viktig för oftast är det mindre bolag de har att göra med. 

Mindre bolag brukar förlorar pengar i början och kan behöva en stark kassa annars kan det bli 

nödvändigt med nyemission. Balanslikviditet säger Johansson att de bara har ett mellan 

fokus på. Likvida medel i förhållande till omsättning lägger de heller ingen vikt på, där 

undersöker de endast kassan och hur mycket de har i den, samt hur länge den räcker. 

Johansson berättar att det är viktigt att ha koll på både intäkts och kostnads poster av 

engångskaraktär, så att man inte antar att vissa intäkter eller kostnader kommer att fortsätta 

varje kvartal framöver. 

Han gav följande värden på hur stort fokus han lägger på respektive del i en finansiell analys 

av ett IT bolag:  
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1.2.4 Ernst & Young 

Ola Leo på Ernst & Young intervjuades 2012-04-27 och han säger så här om följande delar i 

den finansiella analys man utför innan en bolagsvärdering. Han förklarar att räntabilitet på 

operativt kapital, räntabilitet på sysselsatt kapital, räntabilitet på eget kapital, 

räntabilitet på totalt kapital är bland de absolut viktigaste nyckeltalen de analyserar utifrån, 

men han går inte djupare in på de nyckeltalen. Leo utvecklar att det de analyserar främst är 

EBITDA, där de undersöker trender, genomsnittstal, votalitet och jämför med konkurrenter. 

Men även EBIT, kassalikviditet och rörelsekapitalet är bland absolut viktigaste nyckeltalen 

de analyserar. 

Nyckeltal som omsättningshastighet på operativt kapital, omsättningshastighet på lager, 

genomsnittlig kundkredittid och genomsnittlig leverantörskredittid är inget de vanligtvis 

analyserar hos IT bolag, utan det är mer bolag som har lager och liknande som de gör detta på 

berättar Leo. Däremot bruttovinstmarginal, rörelsemarginal, rörelsemarginal före 

avskrivningar och vinstmarginal anses som de absolut viktigaste bitarna vid analys av IT 

bolag säger Leo. 

Enligt Leo så är alla nyckeltal som tas upp gällande den finansiella ställningen anser de som 

viktiga vid analys av IT bolag, som soliditet, skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad. 

Leo nämner som grov siffra när det gäller kassalikviditeten är 100 %, men att detta kan skilja 

sig från fall till fall beroende på vad som anses som dåligt eller bra.  

Leo undersöker alltid närmre när det gäller intäkts och kostnadsposter av engångskaraktär. 

Därav läggs det ett stort fokus på sådana poster 

Han gav följande värden på hur stort fokus han lägger på respektive del i en finansiell analys 

av ett IT bolag: 
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4.2.5 Bank/Riskkapitalist 

Bank/Riskkapitalist intervjuades 2012-05-26 och han säger så här om följande delar i den 

finansiella analys man utför innan en bolagsvärdering. Han svarade på frågorna gällande 

räntabilitet på operativt kapital räntabilitet på sysselsatt kapital, räntabilitet på eget 

kapital och räntabilitet på totalt kapital att han inte har några exakta gränser för något av 

nyckeltalen. När fåmansbolag undersöks så är inte räntabilitetstalen på eget kapital något av 

större intresse. Eftersom de flesta IT bolag är mindre bolag så kan avkastning i förhållande till 

insatt kapital bli stor. Oftast rör det sig om 100 000 till 200 000 och att det blir i så fall en stor 

hävstång om det görs lite vinster, som kan vara missvisande. Ur hans synpunkt så undersöker 

man hur resultat och balansräkning har utvecklat sig och hur kassaflödet sett ut. Så att bolagen 

kan betala sina räntor och amorteringar på sina lån, det är det som är det viktigaste. 

På frågan kring omsättningshastighet på operativt kapital, omsättningshastighet på lager, 

genomsnittlig kundkredittid, genomsnittlig leverantörskredittid förklarar 

Bank/Riskkapitalist att utvecklingen av rörelsekapitalet är viktig att arbeta med det. För 

arbetar man inte med det så kan det snabbt uppstå likviditetsproblem. Så det undersöker 
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Bank/Riskkapitalist en hel del för att se på hur bolaget arbetar för att stärka sina tal genom att 

exempelvis minska lager och kundkredittiden.  

Eftersom IT bolag anses som lite annorlunda kan det skilja sig på bruttovinstmarginalen 

som kan gå upp och ned inom ett brett spann beroende på vilken tjänst IT bolaget erbjuder. 

Skulle bruttovinstmarginalen sjunka med 1 % så reagerar Bank/Riskkapitalist på ett helt 

annorlunda sätt bara för att det är ett IT bolag. Men det här är bland de viktigaste 

räntabilitetsmåtten som Bank/Riskkapitalist använder sig av, men tillägger att han undersöker 

noga samtliga marginalnyckeltal som även rörelsemarginal, rörelsemarginal före 

avskrivningar, vinstmarginal. 

Nyckeltal gällande den finansiella ställningen anser han är en viktig del av deras finansiella 

analys. Då soliditeten är bolagets betalningsförmåga på lång sikt. Men även 

räntetäckningsgraden är av stor vikt, som berättar hur mycket bolaget klarar av i form av 

ränteökning.  

På frågorna kring nyckeltalen gällande den likvida ställningen berättar Bank/Riskkapitalist att 

kassaflödet blir inblandat här med och att dessa är viktiga, men anser att han inte behöver 

vidareutveckla svaren på frågorna kring kassalikviditet, balanslikviditet, likvida medel i 

förhållande till omsättning då det har svarats på tillräckligt i tidigare frågor kring 

nyckeltalen. 

Finns det kostnad/intäkts av engångskaraktär poster som dyker upp sista året men som 

sedan inte kommer att dyka upp i framtiden räknar de bort den ur värderingssynpunkt.  Han 

gav följande värden på hur stort fokus han lägger på respektive del i en finansiell analys av ett 

IT bolag:  
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4.2.6 Affärsstrategerna  

Claes-Göran Fridh på Affärsstrategerna intervjuades 2012-05-02 och han valde att inte gå in 

djupare om de följande delar i den finansiella analys man utför innan en bolagsvärdering. 

Därför kunde vi inte få någon motivering till vad han analyserar och hur han analyserar de 

olika nyckeltalen närmre. Men han valde att förklara hur stort fokus han lägger på följande 

nyckeltal: räntabilitet på operativt kapital, räntabilitet på sysselsatt kapital, räntabilitet 

på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital, omsättningshastighet på operativt kapital, 

omsättningshastighet på lager, genomsnittlig kundkredittid, genomsnittlig 

leverantörskredittid, bruttovinstmarginal, rörelsemarginal, rörelsemarginal före 

avskrivningar, vinstmarginal, Soliditet, skuldsättningsgrad,  räntetäckningsgrad, 

kassalikviditet, balanslikviditet , likvida medel i förhållande till omsättning, intäkts 

poster avengångskaraktär och kostnadsposter av engångskaraktär. 

 Han gav följande värden på hur stort fokus han lägger på respektive del i en finansiell analys 

av ett IT bolag:  
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4.3 Värderingsmetoder 

Under detta avslutande kapitel har vi samlat empiri om vilka värderingsmetoder respektive 

informant använder sig av vid värdering av virtuella IT bolag. Vi tar upp motiveringar och 

nackdelar de ser med respektive metod som de anser är den rätta. 

4.3.1 Innovations kapital 

Martin Falkeval på Innovationskapital och Färna Invest intervjuades 2012-05-07 och han 

säger så här om följande värderingsmetoder de använder sig av vid värdering av IT bolag, 

varför han anser att de passar och vilka nackdelar han ser med dem. 

Falkeval berättar att de använder sig till störst del av diskonterat kassaflöde som 

värderingsmetod, men sen använder de även sig olika varianter i olika sammanhang. Han 

finner att det är bäst att använda sig av diskonterat kassaflöde, för IT bolag i de flesta fall inte 

har tillräckligt i balansräkningen. Då ses det som bättre att använda sig av diskonterat 

kassaflöde, eftersom det är kassaflöden som skapar värdena. Nackdelen han finner med 

metoden är att värdena bygger på gissningar om en framtida utveckling. 

0

1

2

3

4

5
Räntabilitet på operativt kapital:

Räntabilitet på sysselsatt kapital:

Räntabilitet på eget kapital:

Räntabilitet på totalt kapital:

Omsättningshastighet på operativt
kapital:

Omsättningshastighet på lager:

Genomsnittlig kundkredittid:

Genomsnittlig
leverantörskredittid:

Bruttovinstmarginal:

Rörelsemarginal:

Rörelsemarginal före
avskrivningar:

Vinstmarginal:

Soliditet:

Skuldsättningsgrad:

Räntetäckningsgrad:

Kassalikviditet:

Balanslikviditet:

Likvida medel i förhållande till
omsättning:

Intäkter av engångskaraktär:

Kostnader av engångskaraktär:

Finansiell analys- Affärsstrategerna 

Fokus i analys



                                                                                                                   Linnéuniversitetet  

     .   69 

Falkeval berättar vidare att de använder sig först av Comparable Companies Analysis när det 

gäller att simulera framtida värden, det ses då som aktuellt att undersöka andra bolag som är 

likartade och har kommit längre i sin utveckling. Deras historik kan bli det undersökta IT 

bolagets framtid och då utförs jämförelser mellan hur intäkter, kostnader och marginaler har 

byggts upp för att simuleringen ska visa upp en rättvisande bild berättar han. De använder sig 

till viss utsträckning av nyckeltal som de jämför mellan likartade bolag säger han. Falkeval 

berättar att nyckeltalen jämförs för att förstå om vilket pris som ska budas för att det ska vara 

relevant. Det används dock inte för att värdera bolagen utan där använder de sig bara av 

diskonterat kassaflöde. Om det skulle visa sig att deras värdering utifrån det diskonterade 

kassaflödet ligger långt från de nyckeltal som jämförs med marknaden. Falkeval berättar 

vidare att de standardmultiplar innovations kapital använder sig av är EV/EBITA, 

EV/EBITDA som de använder för slutvärderingar. De ser inga nackdelar med metoden 

förutom svårigheten att allokera ut kostnader och interna transaktioner som kan göra analysen 

mer komplex. 

4.3.2 Grant Thornton 

Björn Gauffin på Grant Thornton intervjuades 2012-05-14 och han säger så här om följande 

värderingsmetoder de använder sig av vid värdering av IT bolag, varför han anser att de 

passar och vilka nackdelar han ser med dem. 

Gauffin berättar att de använder sig av flera modeller för att komma fram till rätt värde. I 

normalfall används diskonterat kassaflöde och Comparable Companies Analysis. Diskonterat 

kassaflöde visar på något sätt vad bolaget kommer att tjäna i framtiden enligt Gauffin. Han 

anser denna metod vara lämplig vid alla typer av bolag, det svåra med metoden är att det blir 

mycket antaganden. Nackdelen han ser är att det är en osäker modell att använda och finns det 

inte så mycket historik blir den svår att använda. Den bör helst användas i kombination med 

andra metoder anser Gauffin. Han säger även att WACCen påverkar värderingen mycket. I 

normalfall har de ett högt avkastningskrav som baseras på en hög risknivå. Gauffin berättar att 

deras avkastningskrav på den typen av bolag brukar vanligtvis ligga runt 15- 30 %.  Det för 

att mycket av risken ligger i framtiden där bolaget ofta tjänar sina pengar. Det baseras ofta på 

en marknad som inte existerar och det kan finnas mycket teknisk utveckling som man inte 

känner till.  

Comparable Companies Analysis använda ofta som en avstämningsmetod enligt Gauffin. Den 

används även för att det är bra att se och jämföra med andra bolag och stämma av det värde de 
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fick fram med den diskonterade kassaflödesmetoden berättar han. Nackdelen med metoden 

enligt honom är att det är svårt att hitta liknande bolag som är bra jämförelseobjekt. I de fallen 

bolagen inte har något resultat undersöks bolagsvärdet i relation till deras intäkter. Gauffin 

berättar att de använder sig av de flesta standard multiplar som EV/EBITDA , EV/EBITA, 

EV/S och även EV i förhållande till resultaten eller försäljningen om de inte har något resultat 

i verksamheten. De använder sig inte av P/E tal och Price/bookvalue på IT bolag säger han.   

Substansvärdering använder de sig inte av berättar Gauffin, eftersom balansräkningen oftast 

är så begränsad hos IT bolag. Därför brukar det inte säga så mycket om värdet om man 

använder sig av substansvärdering. 

4.3.3 Redeye 

Greger Johansson på Redeye intervjuades 2012-05-12 och han säger så här om följande 

värderingsmetoder han använder sig av vid värdering av IT bolag, varför han anser att de 

passar och vilka nackdelar han ser med dem. Johansson anser att DCF metoden är bra som 

värderingsmodell i grunden, för där undersöks alla framtida möjliga intäkter och det ger rätt 

bra känsla för vad som kommer att krävas av bolaget, dock kan den vara lite komplicerad att 

producera. DCF metoden används sedan tillsammans med relativvärderingsmetoden, då ges 

en bild om hur bolaget värderas jämfört med andra och kan stämma av värdena med varandra. 

Därefter ger multiplar och nyckeltal enkla svar, för då behöver man inte sitta i excel och räkna 

berättar Johansson. Om bolaget består av flera olika verksamhetsområden passar SOTP 

metoden väl in säger han. Vidare berättar han hur fel värderingar kunde gå under dot.com 

perioden, där ett konsultbolag kunde säga att det skulle värderas efter anställda där varje 

gubbe skulle vara värd 2 miljoner. Då kan man fundera på om det är rimligt, då de bolag som 

anställde flest blev också högst värderade.  

DCF modellen hjälper dem att förstå vilken tillväxt som måste till samt vilket avkastningskrav 

som behövs för att få den värderingen som ägarna kan förvänta sig berättar Johansson. Vidare 

säger han att DCF analysen är bra då den visar vad som krävs i intäkter och vinst i framtiden 

som motiverar ett visst värde idag. Han anser att metoden inte har så mycket med IT bolag att 

göra utan används generellt för att bolag måste tjäna pengar för att kunna motivera 

värderingen av bolagen. Nackdelen han finner med DCF metoden, är om bolaget inte har 

några intäkter de närmsta åren blir det mycket antaganden långt framåt i tiden, och det kan 

vara svårt att utföra på ett korrekt sätt och bör då användas i kombination med någon annan 

modell. I de fall där det finns mycket kassaflöde utför de även en Cash Flow Return On 
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Investment, men annars inte. För att bestämma vilken kalkylränta berättar Johansson att de 

oftast använder sig av CAPM modellen och PriceWaterhouseCoppers årliga utgåva av 

analyser samt riskpremier som de utgår från för att sedan justera utifrån bolag till bolag. Dock 

så fungerar denna bäst på större bolag, då dessa har en lite längre historik och mer data 

berättar han. Han säger även att de stora bolagen knappt har något riskpremietillägg utan 

nästan enbart den riskfria räntan och att aktiemarknadsriskpremien. Det som påverkar 

avkastningskravet är hur säkra intäkterna och vinsterna i framtiden berättar han och är bolaget 

litet lägger de på ytterligare 5-7%, totalt brukar landa någonstans mellan 15-25%. Till 

börsnoterade bolag använder de sig av WACCen, då det ingår ett betavärde som baseras 

mycket på historik, detta går inte att använda på nyare bolag berättar han. På de mindre 

bolagen gör de ofta göra justeringar av kalkylräntan då det inte finns tillräckligt mycket data 

undersöker de på olika aspekter som är viktigt för just det bolaget. De undersöker bolag i 

samma sektor och storlek och ser på deras situation för att se om de kan utgå från det bolaget 

för eventuella justeringar på kalkylräntan för det aktuella bolaget.  

Till DCF modellen använder han relativvärderingsmetoden som ett komplement berättar 

Johansson. Det görs genom att undersöka om några uppköp har gjorts i sektorn som kan 

jämföras med bolaget de själva värderar. Bolagen bör vara likadana, sen stämmer de av att det 

är rimligt i förhållandet till andra faktorer. Finns det liknande bolag som har blivit listade 

används de som referensverk till vad liknande bolag är värderade till. De anser att 

Comparable Companies Analysis metoden är lätt att få fram en siffra med. Pe - tal används 

om det finns förtjänster, annars är det ointressant. Dock finner de att Pe-talet blir aktuellt att 

använda på bolag med stora skulder, där det kanske investeras flitigt, då ses både 

skuldsättningen och avskrivningar. Ofta binder inte IT bolag mycket kapital, då de inte har 

mycket personal. På frågan om Comparable Companies Analysis är lämplig som värderings 

metod svarar de att det är inte specifikt för IT bolag utan att det är lämpligt att jämföra 

värderingar på liknande bolag. Risken de ser med metoden är att man kanske inte tar hänsyn 

till förutsättningar, det kan finnas stora skillnader mellan bolag trots likheter som bransch och 

storlek. 

I de fall ett bolag har olika verksamheter där en går bra och den andra är startupp använder de 

sig av SOTP. Han förklarar att det kan vara dumt i vissa fall att slå ihop de båda 

verksamheterna, det kan då visa sig vara bättre att de värderas var för sig. När bolag har olika 

verksamheter hjälper SOTP metoden att förstå vart värdet ligger samt risken i bolaget. 

Problemet Johansson finner är att det kan vara lätt att under-/överskatta de olika 
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verksamheterna och när slås ihop blir missuppfattningen att summan av dem ska vara rätt 

värdering. 

4.3.4 Ernst & Young 

Ola Leo på Ernst & Young intervjuades 2012-04-27 och han berättar om värderingsmetoder 

han använder sig av vid värderingar, varför han anser att de passar och vilka nackdelar han ser 

med dem. Leo förklarar att den enda metoden han egentligen använder sig av är 

kassaflödesvärderingar, och som stöd för att kunna stärka kassaflödesvärderingen använder 

han sig av substansvärdering och Comparable Companies Analysis som komplement. 

Leo förklarar att kassaflödesvärderingsmetoden, bygger på historiska tal och en bedömning 

om framtiden. Finner de efter analys att framtiden bedöms som ljusare än historiken, då anser 

han att man måste ha en stark motivering till att det kan utveckla sig som så. Sedan 

undersöker de nyckeltalen för att se om de finner några skillnader. Nackdelen med metoden är 

om man sitter som säljare av ett IT bolag och man tror på en fantastisk utveckling framåt, då 

syns det tydligt vad som är ren spekulation. Man kan på så sätt snabbt se svagheterna i 

värderingen, om bolaget väljer att överskatta värderingen säger Leo. Diskonteringsräntan, 

beräknas genom den riskfri ränta och sedan aktiemarknadsriskpremien som varierar beroende 

på hur bolaget ser ut samt en riskpremie. Då får man ut kostnaden för eget kapital och ligger 

diskonteringsräntan hamnar runt 18-19 %. Efter det så undersöker de kostnaden för lånat 

kapital och lägger till en lånemarginal samt räknar med skatten. Det läggs på sammanlagt på 

en 3,9-4 % och sedan görs olika viktningar förklarar Leo. En viktning de gör är 70 % eget 

kapital och 30 % lånat, och med det kan man få en WACC på 14 %. Dock gäller andra siffror 

för IT bolag, men det är ungefär så de brukar beräkna diskonteringsräntan på ägarledda bolag 

förklarar han. 

Leo förklarar även att han använder alltid substansvärderingen som en jämförelse till 

kassaflödesvärderingen, men den används inte på samma sätt. Den anses bara fungera som 

jämförelse, där man inte lägger någon vikt på substansvärderingen. Han förklarar att om ett 

bolag som går dåligt kan en kassaflödesvärdering visa upp ett mindre värde än ett 

substansvärde. Då brukar man ändå värdera det till substansvärdet för att det oftast går att 

sälja ut bolaget, och få tillbaka satsat kapital. Substansvärde är det egna kapitalet samt om att 

det kan finnas något övervärde i maskiner eller liknande säger han. Men de använder det 

enbart bara för att kunna visa upp skillnader mellan denna metod och kassaflödesvärderingen. 
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Utöver substansvärdering i kombination med kassaflödesvärdering undersöker de även 

Comparable Companies Analysis, det för att styrka kassaflödesvärderingen. Men för att 

förklara hur de använder sig av denna metod använder sig Leo av ett exempel; ”om vårt bolag 

kräver att de ska ha 10 % i EBIT, historiken visar på 5 %, och alla konkurrenter har 5 % då 

krävs det finns en bra motivering till hur de ska lyckas ett så högt värde”. I metoden berättar 

Leo att de inte använder sig av några multiplar alls för att göra en värdering av denna sort, då 

han anser att man låser sig i fel ände och att det är bättre att göra varje värdering för sig. Vissa 

värderare gör det påpekar Leo men inte han. De använder sig därför inte alls av P/E tal. 

4.3.5 Bank/Riskkapitalist 

Bank/Riskkapitalist intervjuades 2012-04-26 och han säger så här om följande 

värderingsmetoder han använder sig av vid värdering av IT bolag, varför han anser att de 

passar och vilka nackdelar han ser med dem. IT bolag ser Bank/Riskkapitalist som speciellt, 

då det är ett tjänsteproducerande bolag i stort och han anser dessa svårare att värdera. 

Riskerna som måste tas hänsyn till är större än om det hade varit en värdering av ett uppköp 

gällande ett verkstads bolag med produkter och med substans i. Han förklarar att de 

värderingsmetoder som han utgår från är en blandning av substansvärderingsmetoden och 

avkastningsvärderingsmetoden.  

Bank/Riskkapitalist motiverar valet av en blandning av metoderna med att, IT bolag ofta har 

en lite lägre substans i bolaget än producerande bolag och det kan vara missvisande mot vad 

det faktiskt är värt, då bolaget kan i framtiden ge stora avkastningsvärden i framtiden. Det 

viktigaste att undersöka är avkastningen, den kommer alltid först och främst enligt 

Bank/Riskkapitalist. Nackdelen med avkastningsmetoden är att man kan man trolla bort hela 

vinsten på slutet om bolaget till exempel legat i en koncern. De kan då ha tömt bolaget genom 

koncernbidrag och utdelningar som gör att det finns ett stort avkastningsvärde men undersöks 

substansvärdet så finns det knappt något, då blir det ett stort goodwill värde. därför vill man 

ha en kombination mellan dessa för att man ska få en rättvisande värdering säger 

Bank/Riskkapitalist. 

Vidare säger han att av de olika varianter av avkastningsvärdemetoder som finns använder 

han sig inte av nuvärdesberäknat kassaflöde som ett vanligt värderingsinstrument. Till viss del 

undersöks standardmultiplar, men det är begränsat. Men motivering varför eller vilken annan 

variant av avkastningsvärderingsmetoden, eller mer i detalj vad han använder sig av ger han 

inte. Mycket handlar om förtroendet för den blivande köparen som avgör mycket. Det är en 
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del mjuka värden i det och det är en del av riskbedömningen som görs avslutar 

Bank/Riskkapitalist att säga. 

4.3.6 Affärsstrategerna 

Claes-Göran Fridh på Affärsstrategerna intervjuades 2012-05-02 och han säger så här om 

följande värderingsmetoder de använder sig av vid värdering av IT bolag, varför han anser att 

de passar och vilka nackdelar han ser med dem. Fridh förklarar att hans bolag främst värderar 

IT bolag genom Comparable Companies Analysis där de värderar efter P/E talen, men till en 

viss grad använder de sig även av Discounted Cash Flow. 

Han berättar att Comparable Companies Analysis är något de använder sig av, men det som 

undersöks främst hos IT bolagen är deras PE-tal. Då de någon gång i framtiden kanske 

befinner sig i situationen att det behöver mäta bolagen, då kan de behövas en likvärdig 

värdering på sikt, som en jämförelse av bolag. Nackdelarna med Comparable Companies 

Analysis säger Fridh är att det kan bli mycket gissningar när det gäller framtida värden, 

speciellt i nystartade bolag som har en stor osäkerhet i sina tidiga faser. Han finner att 

metoden är som bäst när den kombineras med en avkastningsvärdering. Fridh berättar att de 

inte använder sig av standard multiplar utan undersöker istället hur marknaden värderar dessa 

bolag. Sedan utför de någon slags diskontering i förhållande till noterade bolag. De 

benchmarkar med andra liknande bolag som har de nyckeltal som används på börsen och 

handlas offenligt med. Fridh berättar vidare att något som anses viktig är att undersöka andra 

aktörers värderingar och värderingar vid olika typer av emissioner. Samt att de lägger vikt vid 

att utföra någonslag realistisk bedömning av kapitalbehovet bolaget kan ha, och drar av för 

ytterligare kapital för vad vi tror de behöver för att komma dit. Risken med att använda sig av 

andra aktörers värderingar anser de vara att man kan bli lurad av att någon annan har gjort en 

värdering av ett bolag och tror att det har utförts korrekt berättar Fridh. 

Enligt Fridh så är inte avkastningsmetoden eller DCF modellen den metod de använder sig 

främst av vid bolagsvärdering, utan de använder sig mer av den vid enskilda 

produktinvesteringar.  Det händer att den används men inte i en större utsträckning när det 

gäller bolagsvärderingar. Nackdelarna han ser med metoden är att det kan bli mycket önske 

tänkande med metoden, då större delen av värderingen ligger i framtiden. Fridh berättar att de 

problem som kan uppstå är det kan vara relativt svårt att få dem att bli realistiska men de 

använder dem i vissa fall. Fridh berättar vidare att vid bestämningen av kalkylräntan så utför 

de WACC enligt skolboken, men de ser ändå risken att det ändå kan bli fantasi i slutändan. 
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4.3.7 Industrifonden 

Malin Carlström på Industrifonden intervjuades 2012-05-15 och hon säger så här om följande 

värderingsmetoder de använder sig av vid värdering av IT bolag, varför hon anser att de 

passar och vilka nackdelar hon ser med dem. 

Carlström förklarar att det alltid lämpligt att göra en relativvärderings analys oavsett bransch 

för att få en avstämning mot hur marknaden värderar liknade bolag. Hon finner att 

Comparable Companies Analysis ger en fingervisning av vad bolaget värderas vid en tilltänkt 

framtida exit tidpunkt om det utvecklas enligt plan. Hon anser även att Comparable 

Companies Analysis motiverar en värderingsnivå vid investeringstillfället. Nackdelen med 

metoden anser hon vara att den visar vad marknaden värderar jämförbara bolag till just nu, 

medan bolagen de investerar i ej har kommit så långt. Diskonteringsfaktorn för likviditet samt 

storlek anser hon också är svårt att uppskatta. Hon berättar att de använder sig inte av standard 

multiplar, då deras investeringar är i ett för tidigt skede för att värderas med multiplar samt 

saknar omsättning. 

Carlström berättar att eftersom många av de investeringar de gör inom IT sektorn har 

karaktären av att vara mycket tidiga, menar hon att bolagen har ingen eller en relativt liten 

omsättning samt ett starkt negativt kassaflöde, går det inte att använda traditionella 

värderingsmetoder mer än som en kontroll av framtida exit möjligheter. Carlström berättar 

vidare att de använder framför allt värderingsmetoderna HR DD, Legal DD och Teknisk DD 

för att beräkna bolagsvärdet på IT bolag. Genom dessa metoder kan de göra en utvärdering av 

bolagets produkt och den marknad den ska verka på och utifrån slutsatserna från dessa 

genomgångar göra en samlad bedömning av bolagets möjligheter och även deras möjlighet till 

att göra en bra investering. Värderingen faller även mycket tillbaks på riskprofil. Ju mer 

som ”finns på plats”, desto högre relativvärdering kan motiveras.  Det är även viktigt att de 

gör bedömningen att de kan bidra till värdeskapandet i bolaget med mer än enbart kapital 

berättar Carlström. 
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5. ANALYS 

I analyskapitlet ämnar vi att analysera den presenterade empirin för att 

därefter besvara forskningsfrågorna i slutsatsen. Den insamlade datan kommer vi 

analysera i ordningen verksamhetsanalys, finansiell analys och värderingsmetoder.  

I analysen kommer inga namn presenteras vid svar, det för att undvika att bolagens storlek 

skall påverka hur svaren uppfattas. Vi har även valt att presentera insamlad data på ett sätt 

som visar var tillvägagångssättet skiljer sig åt emellan informanterna, där det finns likheter 

och ett medelvärde av deras tillvägagångsätt. Eftersom informanterna som intervjuats till 

rapporten har olika arbetsuppgifter och syften med företagsanalys, finner vi att användandet 

av median i analysen kapitlet kan ge en felaktig bild. Det för att det finns fler riskkapitalister 

och konsulter än analytiker, då anser vi medianen ger en skev bild av vad som anses vara 

viktigast i företagsanalyser. Vi anser att användandet av medelvärdet ger en bättre bild. Vi 

inser att det låga antalet som deltar i studien kan påverka validiteten, därför vill vi understryka 

att resultatet av medelvärdet skall ses mer som en fingervisning än något som är skrivet i sten. 

5.1 Företagsanalys 

På svaren som gavs kring vilket fokus informanterna lägger på verksamhetsanalysen och 

finansiella analysen, har vi tagit fram ett medelvärde på varje del. Medelvärdet kommer att 

användas som mått för att visa vad informanterna tillsammans anser vara viktigast att lägga 

fokus på i respektive analys. I uträkningen av medelvärdet har vi valt att avrunda till endast en 

decimal. Eftersom det kan förekomma extrem värden har vi valt att ge posterna större 

parametrar än de som finns med i fokusformuläret som återfinns nedan: 

5.2 Verksamhetsanalys 

Syftet med en verksamhetsanalys är att visa en investerare företagets styrkor och svagheter på 

en djupare nivå än en SWOT analys (PriceWaterhouseCoopers 2007). Enligt Nilsson et al 

(2002) är verksamhetsanalysens uppgift att är undersöka vilka faktorer det är som driver 

vinsten, vad gör företaget framgångsrikare och vilka riskfaktorer som kan påverka företagets 

Nya genomsnitts parametrar 

0 – 2,4 = Inget /lite viktiga poster 

2,5 – 3,4  = Medel viktiga poster 

3,5 – 4,4 = Mycket viktiga poster

4,5 - 5 = Viktigast poster 

Värden från fokusformuläret 

0 = Inget fokus                    3 = Medel fokus 

1 = Mycket lite fokus         4 = Stort fokus 

2 = Lite fokus                      5 = Mycket stort fokus
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vinster och lönsamhet. Med en verksamhetsanalys får investeraren en uppskattning huruvida 

bolaget kan behålla deras nuvarande lönsamhet samt göra möjliga prognoser över eventuell 

framtida intäkter. Utifrån de svar som har framkommit ur empirin om vad informanterna tittar 

på i verksamhetsanalysen och hur stort fokus de lägger på respektive del i den, så har vi 

kunnat fastställa fyra olika nivåer beroende på hur stor vikt de har lagt på de olika 

parametrarna. 

5.2.1 Viktigaste posterna i verksamhetsanalysen 

Affärsidé (4,5), Marknadstillväxt (4,5) och Konkurrenter (4,5) 

Affärsidén är en av posterna som informanterna ansåg vara viktigast att analysera. De 

beskriver att det är i affärsidén som hela bolaget grundar sig i och den innehåller både mål och 

strategi. Utan en sund affärsidé i botten finner de att bolag har svårt att utveckla en bra 

strategi. Den ses även som en beskrivning att det är den som ska generera värdet. 

Marknadstillväxten är den andra posten som informanterna ansåg vara viktigast att analysera. 

Enligt informanterna är den förväntade marknadstillväxten mer intressant än den historiska. 

Det ses som positivt om bolagen har som mål att växa med eller mer än marknaden, samt att 

för mindre bolag ska marknaden de agerar på vara stor. Det anses även viktigt att undersöka 

vilka konkurrenter det finns, hur deras utveckling har varit, hur de agerar och varför. Har 

bolaget målsättningen att expandera finns risken att det dyker upp nya konkurrenter. 

Vi tror att anledningen till att dessa ses som de viktigaste posterna är för att det är också dem 

som påverkar företagets eventuella och framtida vinster samt framgångar. Skulle någon av 

dem utgöra en risk för att bli sämre så är det dessa poster som kommer påverka företaget mest. 

Man skulle kunna säga att dessa poster utgör grunden för företagets värdering. 

5.2.2 Mycket viktiga poster i verksamhetsanalysen 

Kundstruktur (4,2), Kundstabilitet (4,2), Geografisk räckvidd (4,2), Ledning (4,2), 

Strategi (4,0), Produkter/Tjänster (4,0), Mål (3,8), Utlandsetablering (3,8) Legala 

faktorer (3,8), Försäljningsstrategi (3,7), Leverantörsavtal (3,7), Konkurrensfaktorer 

(3,7) och Immaterialrätt (3,7)  

Strategin anses hänga samman och vara ett medel för att uppnå affärsidén och generera värde. 

De anser att man bör försöka utvärdera om strategin är rimlig eller inte, då den oftast är 

föränderlig. Gällande målen är det där bolagens ambitionsnivå blir uppenbar. Med målen vill 

informanterna veta vad tanken är, vad krävs för att nå dit och hur mycket krävs det för att nå 
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dem. När det gäller ledningen anser de att fördelarna med en professionell ledning är ökad 

kompetens i bolaget och det minskar även riskerna. Ledningen ses som viktig då de investerar 

i idéer och i människor som ska förverkliga idéerna. Ledningen ses som viktigare i företag där 

det krävs stor tillväxt där någon måste in och skapa värde, medan vid etablerade stabila 

företag kan det ses som lite mindre lika viktigt.  

Utifrån informanterna får vi bilden att produkterna/tjänsterna helst ska kunna generera den 

avkastning bolaget vill ha, samt att det ska finnas en betalningsvilja för dessa från kunderna. 

Informanterna vill även veta vilka konkurrensfördelar bolagets produkter/tjänster har samt hur 

lätt det är att kopiera dem. Informanterna finner att det är företagens försäljningsstrategi som 

visar hur företaget har tänkt gå tillväga för att generera intäkter. Försäljningsstrategin bör 

hänga ihop med och hur mycket de har tänkt växa. De jobbar med att förstå hur IT bolaget 

kan ta sig ut på marknaden och om försäljningsstrategin är användbar. Om intäkterna baseras 

på försäljningen är personalens förmåga att sälja viktig. Informanter anser att det är ett IT 

bolags framtida geografiska räckvidd som är mer intressant. Räckvidden anses som central för 

att veta om bolaget har potential för att etablera sig utanför Sveriges gränser. Även viktigt att 

undersöka är fall där bolag har spritt sig för snabbt och för hårt, då det är att föredra bolag 

som etablerar sig på de marknader som de går in på, istället för att satsa på att gå in i alla 

marknader så snabbt som möjligt. Informanterna finner att det är bra om bolaget har möjlighet 

att etablera sig utomlands. En av informanterna anser att det är viktigt med en 

marknadsundersökning om hur marknaden ser ut utomlands samt hur de ska ta sig in. 

Informanterna anser att även om inte bolagen har ambitionen att utlandsetablera sig så ska de 

ha övervägt det åtminstone.  

Det är även viktigt att ett bolag inte blir utelämnad till någon enskild leverantör. De 

undersöker vilken leverantör som är störst samt vilken risk som föreligger med det. Ett IT 

bolags konkurrensfaktorer ses av en informant som helt avgörande för bolaget att kunna växa 

och vid behålla en bra marginal. Har bolaget någon form av immateriell patent tas det emot 

positivt av informanterna. De anser även att det behövs undersökas om företaget har en unik 

produkt. Det finns bolagen som säger att de har unika produkter men vid närmare 

undersökning är skillnader mellan dem och konkurrenternas produkter små. 

 Legala faktorer som skadestånd eller oförutsedda garantier finner samtliga informanter 

viktigt att undersöka. Men hur viktigt beror på om de finner något oönskat. Informanterna vill 

förvissa sig om att det inte finns några tvister som kan kosta en massa pengar, det undersöks 
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för att undvika risker. Finns det patent eller immaterialrätter som gör att IT bolaget blir 

ensamma på marknaden ökar värderingen anser informanterna. Om företaget är patent 

beroende läggs de mer tyngd på immaterialrätt. Men om bolaget exempelvis enbart har en 

hemsida är de inte beroende av något patent och det är då mindre viktigt. Immaterialrätten ska 

ge någon slags unik position och bra marginaler för det ska bli intressant.  

En stabil kundstruktur ses som viktigare vid mindre bolag. IT bolaget skall helst inte bara vara 

beroende av en storkund. Det ses som positivt om det finns stora kända namn, men kunden får 

inte stå för stor del av omsättningen. En självklarhet är även att kunderna kan betala sina 

fakturor. 

Vi tror att dessa poster ses som mycket viktiga för att de är steget efter grunden med de 

viktigaste posterna, och de är de poster som kan påverka företagets framgång och vinster i 

nästan samma omfång. För att bolaget skall bli lyckat så är dessa poster a och o för en 

framgångssaga. 

5.2.3 Medel viktiga poster i verksamhetsanalysen 

Prismodell (3,3), Ägarstruktur (3,2), Underhåll/support (3,2), Teknologi diversifiering 

(2,7) infrastruktur i bolaget (2,7), Investeringssituation (2,7) och Kapacitetsutnyttjande 

(2,5) 

Det anses vara viktigt med en stark ägargrupp efter ett inträde. Ägaren skall kunna driva en 

viss agenda i bolaget så att det inte blir en splittrad ägarstruktur. Kapital starka och erfarna 

ägare är något som föredras att se. En deltagare anser dock att ägarstrukturen inte är viktig, 

eftersom det är normalt sätt en själv som tar över ägandet. 

Informanterna finner att prismodellen är central för verksamhetsanalysen, för att förstå varför 

bolag kan ta mer eller mindre betalt och om det går att öka eller sänka priserna utan reaktion. 

Det gäller att bolag kan utveckla en prismodell som folk är villiga att betala. Informanterna 

nämner att det är viktigt att förstå hur stor marknaden är och om det behövs en bred 

teknikdiversifiering. IT företag tenderar att bli teknologi styrda men tjänar inte så mycket 

pengar i slutändan. En av informanterna anser att de inte har kompetensen att avgöra om en 

produkt är bra eller inte. Support/underhåll undersöks för att det är en typisk orsak till 

kundmissnöje om det inte fungerar samt att det ofta är en bra intäktskälla med hög marginal. 

Informanterna finner även att företag ibland lägger lite väl mycket fokus på underhåll/support 

och inte tillräckligt på produkterna.  
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Majoriteten av informanterna anser att det är tillräckligt att ta med infrastrukturen i analysen 

och att det inte är nödvändigt med en djupare analys. Kan dock bli väsentligt om det finns 

nyckelpersonal i bolaget. Om bolaget inte har gjort investeringar på länge och måste köpa ny 

utrustning, eller planerar att utöka verksamheten så behövs det nya investeringar. 

Kapacitetsutnyttjandet undersöker informanterna om det är ett producerande bolag, eller om 

bolaget har en budget som visar på kraftig omsättningsutveckling då är det intressant att veta 

om bolaget måste nyanställas. En av informanterna finner att kostnaden att öka kapaciteten 

oftast inte är stor i förhållandet till priset i IT företag, att utöka datorerna är normalt sätt inte 

stora kostnader. 

Vi tror att anledningen till att dessa poster anses som medelviktiga är för att de inte påverkar 

företagets eventuella och framtida framgångar i samma utsträckning som de viktigare 

posterna. Men de kan påverka bolagets vinster fortfarande avsevärt, och det är därför 

informanterna ändå lägger relativt mycket fokus på dessa poster.  

5.2.4 Inte/lite viktiga poster i verksamhetsanalysen 

Produktionsflöde (2,3) och Personal demografi (1,8) 

Anses som viktigt att undersöka om det finns nyckelpersoner bland personalen. Är det företag 

där personalen kan bytas ut är det mindre viktigt. Men de flesta anser det inte viktigt att 

analysera. Konsensus bland informanterna angående produktionsflödet är att det först blir 

viktigt i IT bolag där produkten är del av värdeskapandet och att det finns möjlighet att skala 

verksamheten.  

Anledningen att dessa poster ses som inte viktiga i verksamhetsanalysen tror vi är för att våra 

informanter anser dessa poster inte påverkar företagets framgång och vinster alls. De 

undersöker dessa poster om det behövs en snabbare anblick men ej mer då det tenderar att inte 

påverka bolaget i en större grad. 

5.2.5 Avslutande om verksamhetsanalys 

Utifrån vår insamlade data finner vi att informanterna använder sig av verksamhetsanalysen 

som en mer djupgående swot analys (PriceWaterhouseCoopers, 2007), då informanterna utan 

verksamhetsanalysen skulle sakna väsentlig information som kan påverka värderingen. 

Samtliga posterna som enligt PriceWaterhouseCoopers (2007), Nilsson et al (2002) och 

Andersson et al (2000) bör behandlas i en verksamhetsanalys av investerare, har 
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informanterna i någon utsträckning använt sig av. Det finns ingen post som samtliga 

informanter har ansett varit fullständigt orelevant att analysera.   

Vi finner att de poster som har fått ett högt genomsnittsvärde är poster som informanterna har 

funnit vara kritiska för IT bolags verksamhet och framtid. Posterna affärsidé, marknadstillväxt 

och konkurrenter med 4,5 i genomsnittsvärderingen anser vi kan i någon form påverka 

bolagets vinst. Enligt oss kan detta kopplas till det Nilsson et al (2002) beskriver om att 

verksamhetsanalysens syfte är att identifiera de faktorer som kan påverka vinsten. Precis som 

en av informanterna nämner så baseras hela verksamheten på affärsidén, som i sin tur betyder 

att den är avgörande för vinsten. Medan marknadstillväxt och konkurrenter är faktorer som 

kan se till att vinsten ökar eller försvinner helt. Däremot har de den typen av poster som kan 

ha en lägre påverkan på IT bolags vinst, som exempelvis personal demografi och 

produktionsflöde, fått ett lägre genomsnittsvärde.  
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5.3 Finansiell analys  

Den andra analysen som enligt PriceWaterhouseCoopers (2007) görs är den finansiella. Syftet 

med den finansiella analysen är att analysera ett företags historiska finansiella utveckling. Den 

finansiella analysen är till för att investeraren ska få ett bättre underlag att göra 

framtidsbedömningar på. (Nilsson et al, 2002) Beroende på om det skett betydande 

förändringar eller inte i bolagets verksamhet och struktur, så kanske det bara finns ett par års 

relevant historik. Vanligtvis så utgår man från de senaste fem årens historik. (Lundén, 2010). 

5.3.1 Viktigaste posterna i finansiella analysen 

Bruttovinstmarginal (4,5) och Rörelsemarginal före avskrivningar (4,5) 

Bruttovinstmarginal finner informanterna vara viktig, för det är där de kan se lönsamheten i 

bolaget. Bruttovinstmarginalen visar på konkurrenskraften på ett väldigt bra sätt berättar en 

informant. En annan beskriver att bruttovinsten visar på ett tydligt sätt förädlingsvärdet och 

hur kunden ser på produkten eller tjänsten, det kan därför ses som ett mått på bolagets 

konkurrenskraft. Rörelsemarginal före avskrivningar anser en informant vara mer intressant i 

bolag som gör mycket investeringar, då blir det mycket avskrivningar. Vid avskrivningar och 

förvärv blir rörelsemarginal före avskrivningar mer relevant. 

Vi tror att anledningen till att dessa poster anses som de absolut viktigaste är för att de genom 

dessa nyckeltal kan se skalbarheten som finns i bolaget, och se hur de framtida intäkterna kan 

komma att utvecklas genom då IT bolag oftast har en kort historik och lite substans. 

5.3.2 Mycket viktiga poster i finansiella analysen 

Rörelsemarginal (4,3), Intäkter och kostnader av engångskaraktär (4,3), Vinstmarginal 

(3,8) och Kassalikviditet (3,7) 

Rörelsemarginalen anser informanterna är ett bra nyckeltal för att undersöka närmre om 

bolaget går med vinst. När det gäller bolag i en tidig fas som inte går med vinst blir 

rörelsemarginalen ganska meningslös anser en informant. Vinstmarginalen läggs det stort 

fokus på i analysen av majoriteten av informanterna. En informant anser dock att 

vinstmarginalen används mer på etablerade bolag som har någon slags vinst, vilket han finner 

att IT bolag oftast inte har. Kassalikviditet anser en informant vara viktig för mindre bolag, 

mindre bolag kan förlorar pengar i början och kan behöva en stark kassa. Vid uppköp det blir 

viktig att veta om uppköparen själv måste gå in med mer kapital. Poster av engångskaraktär 
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lägger samtliga informanter åtminstone ett medelstort fokus(3) på. De vill undvika att man 

gör antagande att vissa intäkter eller kostnader kommer att fortsätt framöver. Engångsposter 

rensas bort för att se bolagets underliggande intjäning. 

Vi tror att dessa poster har en väldigt stor betydelse för värderare, då kassalikviditeten och 

engångsposterna intäkts/kostnads berättar om hur länge bolaget kan hållas flytande innan de 

behöver nytt kapital. Samt ovanstående marginalnyckeltal berättar vilken vinst företaget tjänar 

som då skvallrar om vad framtiden kan se ut. 

5.3.3 Medel viktiga poster i finansiella analysen 

Balanslikviditet (3,3), Likvida medel i förhållande till omsättning (3,2), 

Skuldsättningsgrad (3,0), Soliditet (2,8), Räntetäckningsgrad (2,8), Räntabilitet på 

sysselsatt kapital (2,8), Genomsnittlig kundkredittid (2,7), Genomsnittlig 

leverantörskredittid (2,7), Räntabilitet på operativt kapital (2,5), Räntabilitet på eget 

kapital (2,5) och Omsättningshastighet på lager (2,5) 

Räntabilitet på sysselsatt kapital och räntabilitet på eget kapital har fått ett medelstort 

genomsnitt av informanterna trotts att majoriteten av dem finner att nyckeltalen inte 

analyseras ofta. Nyckeltalen anses bli mer intressant när bolaget väl börjar tjäna pengar anser 

de. En informant anser dock att räntabilitets mått är bland de viktigaste nyckeltalen de 

analyserar från. Omsättningshastighet på lager, genomsnittlig kundkredittid och genomsnittlig 

leverantörskredittid blir först intressant för informanterna när omsättning och lager uppnås, 

vilket inte är fallet vanligtvis för den typen av IT bolag de undersöker. Soliditet, 

skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad anser informanterna är bolagets betalningsförmåga 

på sikt. Eftersom det är kopplat till hur mycket lån bolaget har. Balanslikviditet och likvida 

medel i förhållande till omsättning är nyckeltal som informanterna inte undersöker på djupet. 

Men eftersom likviditeten i ett bolag är intressant så undersöks nyckeltalen. 

Vi tror att dessa inte ses som för att de oftast inte är så användbara på nystartade bolag. 

Däremot bolag som har lager och är beroende av kunder är det en annan sak. Vi förväntade 

oss dock att skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad och soliditet skulle vara viktigare, då det 

är viktigt att ha i åtanke vad bolaget har för förmågor att stå emot ränteökningar eller sämre 

tider. 

5.3.4 Inte/lite viktiga poster i finansiella analysen 

Räntabilitet på totalt kapital(2,3) och Omsättningshastighet på operativt kapital(2,2) 
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Både räntabilitet på totalt kapital och omsättningshastighet på operativt kapital är nyckeltal 

som informanterna inte ansåg vara viktiga vid en finansiell analys av IT bolag. Motiveringen 

till att de inte analyseras i större utsträckning är att IT bolag oftast är nystartade och har en 

lägre substans.  

5.3.5 Avlutande om finansiell analys 

 

Bilden vi får av informanterna är att de använder sig av den finansiella analysen för att få ett 

bättre underlag för att göra framtidsbedömningar, precis som Nilsson et al (2002) beskriver att 

investerare använder sig av. Lundén (2010) nämner att den finansiella analysen vanligtvis 

baseras på de senaste fem årens data finner vi att det inte riktigt stämmer. Utifrån insamlad 

data finner vi att de IT bolag som informanterna hanterar oftast är nystartade, samt att det 

saknas tillräckligt med historik. Svaren som har getts av informanterna visar på att samtliga 

nyckeltal används, dock i olika utsträckning av informanterna. Vi finner att de använder sig 

av nyckeltalen för att få en bättre bild av bolagets framtid. Vi anser även att detta stämmer 
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överens med Nilsson et al (2002) tankar kring hur nyckeltalen används för att skapa sig en 

bild av företagets ekonomiska situation.  

Vi anser att det är nyckeltalen som visar i vilken utsträckning ett företag är lönsamt som 

informanterna har funnit vara viktigast. Bruttovinstmarginalen och rörelsemarginal före 

avskrivningar är två nyckeltal som ger en fingervisningen hur lönsamt bolaget är i diverse 

stadier av verksamheten. Medan de nyckeltal som fått lägst genomsnittsvärde är räntabilitet på 

totalt kapital och omsättningshastighet på operativt, två nyckeltal som inte riktigt är 

applicerbara i tillräckligt många fall. 

5.4 Avslutande företagsanalys 

Utifrån data som analyserats angående vilka delar av företagsanalysen som våra informanter 

lägger fokus på, ser vi att hälften av informanterna lägger störst fokus på 

verksamhetsanalysen. Vid första anblick ser det ut som det är hälften av informanterna på 

vardera analysen, trots det blir genomsnitts fokus som läggs på verksamhetsanalysen större än 

den finansiella analysen. Genomsnittet för samtliga poster i verksamhetsanalysen blev 21,1 

medan genomsnittet för posterna i den finansiella analysen blir endast 19,5. Det höga 

genomsnittsvärdet som givits den finansiella analysen skall tas ”med en nypa salt”. Eftersom 

två av informanterna som gav högre värden på den finansiella analysen förklarade att de inte 

hade någon större erfarenhet av att analysera IT bolag. Därför ser vi att det framträdande 

mönstret är att det läggs ett mycket större fokus verksamhetsanalysen, av informanterna med 

större erfarenhet av att analysera IT bolag. 

 

5.3 Värderingsmetoder 

När investerare skall värdera ett bolag finns det ett flertal metoder som de kan använda sig av. 

PriceWaterhouseCoopers (2007) Författarna Anderson et al (2000) berättar att det inte går att 

uppskatta vad ett bolag är värt utifrån enbart en bolagsanalys, den måste kompletteras med 
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andra sorters metoder för att få en uppskattning om vad bolaget kan vara värt. Lundén (2010) 

beskriver att värdering av företag kan delas in i tre huvudgrupper substansvärdesmetoden, 

avkastningsvärdemetoden och marknadsvärdemetoden. Dock finns det ett flertal 

värderingsmetoder i dessa inom dessa huvudgrupper som används, dessa metoder och i vilken 

utsträckning de används listas i figur nedan 

Efter nedanstående figur kan vi även fastställa vilka modeller som de tillfrågade använder sig 

av vid värderingar av virtuella IT bolag och i vilken utsträckning, detta redovisas genom att 

siffrorna nedan mäter hur många av våra intervjupersoner som använder metoderna och hur: 

Vi kan se ett tydligt mönster över vilka värderingsmetoder som framförallt används vid 

företagsvärderingar av virtuella IT bolag. I största grad använder sig de tillfrågade av 

avkastningsvärderingsmodellen och framförallt av varianten DCF modellen, men även CCA 

modellen antingen som huvudmetod men mestadels använder de sig av den som ett 

komplement till den huvudmetod som de utgår från vid värderingen. Standardmultiplar 

används nästan av samtliga fast i en ganska liten utsträckning. Medan substansmetoden 

använder sig ytterst få av.  Endast en av de tillfrågade använde sig av resultatmetoden. Samt 

endast en använde sig av metoderna Legal-, Teknisk- och HR DD. 

Samtliga tillfrågade jämför sina huvudmetoder med åtminstone en annan metod som 

komplement för att kunna stödja den värderingen. Nästan samtliga använder två till fyra olika 

jämförelser av andra värderingsmetoder som ett komplement till huvudmetoden för att kunna 

stödja den värderingen. Alla utom en gör det, då han istället bara använder en metod som 

komplement, fast detta gör han inte så ofta.  

Vi anser att anledningen till att så många väljer att utgå från DCF metoden och använda den 

som grunden i en värdering av IT bolag, är för att oftast har IT bolag en kort historik och inte 

tillräckligt med intäkter eller substans i balansräkningen, och att utgå från 
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substansvärderingen blir då missvisande, för de som utgår från denna modell. Det finner vi 

stämma överens med vad Lundén (2010) beskriver om att DCF värderingsmetoden är lämplig 

för bolag med minus resultat eller under uppbyggnadsfasen. Vi ser även att det är 

avkastningen som är det viktigaste och att det är kassaflödena som skapar värdena. Med DCF 

metoden så förstår investerare hur intäkterna och vinsten skapas i framtiden, och då det är 

dessa framtida värden som bygger företagsvärdet måste man kunna ge starka motiveringar till 

sina beräkningar för hur den framtida avkastningen kommer se ut på ett visst sätt. Det är 

också det som är nackdelen med modellen finner vi, för det går  inte säga något om framtiden 

med säkerhet. Det anser vi styrkas av Briginshaw (2002) som beskriver hur DCF modellens 

nackdel kan vara att värderingen baseras på värden som ligger i framtiden. Desto mindre 

historik i bakfickan, desto mindre data har investerare att gå på och analysera och kan därför 

blir det mycket antaganden för denna typ av bolag. Kalkylräntan utgår samtliga från CAPM 

modellen kan vi se, men hur de kommer fram till vilka premier som den innehåller varierar. 

Enligt Hult (1998) är CAPM inte lämpliga för onoterade bolag, dock finner vi att 

informanterna använder sig av CAPM i någon utsträckning. Då vissa utgår från de årliga 

analyserna från PWC och vissa har egna riktlinjer. Men alltid görs justeringar utifrån de 

tillfrågades egna parametrar och jämförelser med andra bolag genom CAA modellen. 

Samtliga tillfrågade använder även relativvärderingsmodellen på något sätt. CAA modellen 

ses som ett bra komplement och av vissa till och med så bra att de har den som huvudmetod. 

Genom att titta på liknande bolag som är lite längre fram i utvecklingen så kan investerare 

skapa sig en uppfattning och på så sätt simulera den framtida utvecklingen för det egna 

bolaget som man sedan kan använda i DCF.  
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6. SLUTSATS 

I detta kapitel kommer vi att besvara våra forskningsfrågor och redogöra för de slutsatser vi 

har dragit. Vår första forskningsfråga har vi analyserat och valt att svara på, med 

utgångspunkt i vad informanterna har lagt fokus lagts på i företagsanalysens två huvuddelar; 

finansiell analys och verksamhetsanalys. Vår andra fråga om värderingsmetoder har vi valt 

att svara på utifrån vilka metoder som främst används av informanterna. Vi har även 

konstaterat vad informanterna generellt anser om dagens värderingar av IT bolag. Samt att vi 

även har tagit fram en modifiering av riskmultiplikatorn samt tagit fram en ordning och 

kombination av värderingsmetoder som vi anser ge en mer rättvisande värdering av IT bolag.  

 

6.1 Företagsanalys 

Forskningsfråga 1: Hur analyserar individer, med stor kunskap och vana av att göra 

företagsvärderingar, virtuella it företag och vad lägger dessa individer fokus på i analysen av 

denna typ av företag.  

Det vi fann efter att vi har analyserat och utvärderat informanternas preferenser vid en 

företagsanalys, är att de tenderar till att lägga ett litet större fokus på verksamhetsanalysen än 

den finansiella analysen. Anledningen till det finner vi vara att i de flesta fall saknar IT bolag 

substans i sin balansräkning, har vanligtvis en kort historik och ofta även har ett sämre resultat 

på grund av deras korta verksamhetstid. Eftersom IT bolagens potentiella resultat ligger i 

framtiden finner vi att en finansiell analys inte säger informanterna tillräckligt för att kunna 

ligga som bas för värderingsbeslut på grund av detta. I bolag där det inte finns tillräckligt med 

substans eller ett positivt resultat blir en finansiell analys otillräcklig. Nyckeltal som 

räntabilitet på totalt kapital och omsättningshastighet på operativt kapital kommer då inte ge 

en bra bild av vad IT bolagen kommer vara värda i framtiden.  

 Vi drar slutsatsen att den finansiella analysen används av informanterna och att den ger 

värdefull information i viss utsträckning som kan påverka värderingsbeslut. Vi finner likt 

informanterna att vid mer etablerade bolag med ett par års verksamhet blir den finansiella 

analysen mer relevant, möjligtvis även mer relevant än en verksamhetsanalys. 

Utifrån medelvärdet och bilden vi har fått från informanternas svar, ser vi mönstret att fokus 

vid en företagsanalys ligger mer på verksamhetsanalysen. Det finner vi vara på grund av att 

värderingen måste baseras på något som kan ge ett värde, och då kan verksamhetsanalysen 
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vara ett bra underlag när det saknas finansiell information. Dock är vi övertygade om att en 

värdering inte kan baseras helt på en verksamhetsanalys, men att den kan ge en bra 

fingervisning om värdet är rätt. Vi ser att de poster som har fått ett större fokus i 

verksamhetsanalysen är poster som har en större påverkan på IT bolags framtida lönsamhet. 

Slutsatsen vi drar är att verksamhetsanalysen visar de delar av verksamheten som bör fungera, 

för att ett företag skall vara lönsamt. Vidare finner vi att i etablerade bolag visas lönsamheten 

vanligtvis av positiva nyckeltal i finansiella analysen. När finansiell data saknas kan 

verksamhetsanalysen istället visa de delar av verksamheten som skall se till att bolaget är 

lönsamt och välfungerande. Vi anser att risken med att förlita sig i alltför stor utsträckning på 

verksamhets analys är att det kan bli uppblåsta värden. Det baserar vi på att 

verksamhetsanalysen är allt för subjektiv. Dock bör studier med ett större urval av 

informanter göras för det helt skall kunna bekräftas att det är verksamhetsanalys som föredras 

vid företags analys av IT bolag. 

6.2 Värderingsmetoder 

Forskningsfråga 2: Efter vilka metoder värderas virtuella IT företag i praktiken av individer 

med stor kunskap och vana av att göra företagsvärderingar 

De värderingsmetoder informanterna använder sig främst av är discounted cash flow och 

comparable companies analysis metoden, där standard multiplar används i stor utsträckning. 

Empirin som har analyserats visar att discounted cash flow används som 

huvudvärderingsmetod och comparable companies analys föredras att användas som ett 

komplement, med hjälp av standard multiplar.  

Vi anser att informanterna använder sig av discounted cash flow för att det är den bästa 

metoden att använda sig av på IT bolag. Vi antar det för att metoden visar ett företags fria 

kassaflöde, vilket är summan en investerare kan implementera tänkta förändringar i bolaget 

som han vill utföra. Risken vi finner är den samma som de andra informanterna fann, 

nämligen att de prognostiserade framtida avkastningarna kan leda till uppblåsta värden. För 

att undvika uppblåsta värderingar anser vi att det bör göras en comparable companies analysis 

på liknande bolag inom samma bransch och storlek om det är möjligt, för att se om den 

framräknade värderingen stämmer. Vi ser risken att problem kan uppstå här med om de 

bolagen som jämförs med har uppblåsta värderingar de med.  
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6.3 Dagens värderingar av IT bolag 

Den bild vi har fått från samtliga informanter är att dagens värderingar av IT bolag som har 

gjorts av marknaden, för bolag som Spotify, Rovio, Linkedin, Facebook med mera, är inte 

motiverade. De ser inte hur bolagen skall kunna leva upp till de högt ställda förväntningar 

som finns, där de inte ser intäktsströmmarna som kan motivera värderingen. De skulle kunna 

göra detta, men har väldigt svårt att se motiveringen bakom och tror att om de själva hade 

gjort värderingen så hade de inte gett samma värdering utan en lägre. 

Vi ställer oss också väldigt tveksamma till dessa värderingar, där många av bolagen har P/E 

tal bortåt 150. När vi kan konstatera att de flesta IT bolag värderas efter DCF metoden som 

grund, så är de viktigaste frågorna hur de beräknar de framtida intäkterna och hur beräknas 

kalkylräntan. Bilden vi får är att kalkylräntan bestäms överlag utifrån CAPM modellen. IT 

bolagen tenderar att värderas som en högre risk vid investeringar och då borde även 

avkastningskravet vara högt ställda från investerarna. Intäkterna är egentligen det vi ställer oss 

mest frågsamma till. Hur ska IT företag kunna göra en så dramatisk ökning från kanske en 

omsättning på 100MSEK till 1000MSEK på bara något år. Dessa tal är i de flesta fall 

omotiverade och överdrivet positiva, det känns som att bolagen lever i ett sagoland. 

6.4 Riskmultiplikatorn 

Det vi har funnit efter att våra informanter har svarat på vad de lägger fokus på att analysera 

och hur stort fokus de lägger på respektive post, så har vi kommit fram till ett eget sätt att 

beräkna den riskmultiplikator som ingår i den CAPM formeln som man får fram kalkylräntan 

genom. Kalkylräntan är en av de absolut viktigaste posterna när man ska beräkna 

företagsvärdet genom avkastningsvärderingsmodellen.  

Utifrån det aktuella bolag som skall värderas får investeraren utifrån en skala bedöma hur 

respektive post står sig i förhållande till ett genomsnittligt företag inom samma bransch. 

Exempel Marknadstillväxten: bolag X är mycket starkare än det genomsnittliga bolaget inom 

samma bransch, och får därför en 5a. 

Skalan ser ut som följande:  

1= Mycket svagt, 2= Svagt, 3= Mellan, 4= Starkt och 5= Mycket starkt 

Genom att fylla i hur nedanstående poster står sig hos det aktuella företaget i förhållande till 

det genomsnittliga företaget inom samma bransch kan vi beräkna riskmultiplikatorn. I vanliga 

fall när man beräknar riskmultiplikatorn låter man enbart skalan ställas i förhållande till det 



                                                                                                                   Linnéuniversitetet  

     .   91 

totala antalet poäng som dessa genererar som divideras med hälften. Det vi har gjort är att låta 

våra informanters svar angående hur stor vikt de har lagt på respektive post har fått utgöra en 

betydande vikt för beräknandet av denna riskmultiplikator. Anledningen till detta är för att vi 

vill låta de riskfaktorer som utgör en större betydelse för företaget som gör företaget 

framgångsrikare och som kan påverka företagets vinster och lönsamhet få större utslag i 

riskmultiplikatorn. När parametrar som personalens demografi inte påverkar lönsamheten 

eller vinsten i samma grad som konkurrentparametern vill vi motverka detta och istället låta 

storleken på betydelsen för varje parameters betydelse ingå i formeln och därmed har vi 

formulerat följande modell nedan för hur investerare bör beräkna riskmultiplikatorn för IT 

bolag.  

Värden under 1 anses som att man tar en mindre än risk än branschen i sin helhet, värden över 

1 som en större risknivå än branschen i sin helhet och värden lika med 1 anses som en normal 

risknivå i förhållande till branschen. 

Riskmultiplikator = Totalt antal poäng / (Max. Antal Poäng/2) 

       

 

Fokus 

Betydelse  

Poäng 

Skala:  

Antal 

poäng: 

Max 

Antal 

Poäng: 

Affärsidé: 4,5 x   =   22,5 

Strategi: 4,0 x   =   20,0 

Mål: 3,8 x   =   19,0 

Ägarstruktur: 3,2 x   =   16,0 

Bolagets ledning: 4,2 x   =   21,0 

Personaldemografi: 1,8 x   =   9,0 

Produkter/Tjänster: 4,0 x   =   20,0 

Prismodell: 3,3 x   =   16,5 

Försäljnings strategi: 3,7 x   =   18,5 

Teknologi diversifiering 

för att kunna erbjuda 

sina produkter/tjänster: 

2,7 x   =   13,5 

Underhållning/Support: 3,2 x   =   16,0 

Marknadstillväxt: 4,5 x   =   22,5 

Geografisk räckvidd: 4,2 x   =   21,0 

Möjligheter till 

utlandsetablering: 
3,8 x   =   19,0 

Infrastruktur: 2,7 x   =   13,5 

Produktionsflöde: 2,3 x   =   11,5 
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Investeringssituation i 

utrustning: 
2,7 x   =   13,5 

Kapacitetsutnyttjande: 2,5 x   =   12,5 

Leverantörsavtal: 3,7 x   =   18,5 

Konkurrenter: 4,5 x   =   22,5 

Konkurrens-

/differensieringsfaktorer: 
3,7 x   =   18,5 

Legala faktorer: 3,8 x   =   19,0 

Immaterialrätt: 3,7 x   =   18,5 

Kundstruktur: 4,2 x   =   21,0 

Kundstabilitet: 4,2 x   =   21,0 

Strategiska samarbeten: 2,7 x   =   13,5 

 

= 
 

= 
 

= = 

TOTALT 91,6 x   =   458,0 

 

6.5 Ny värderingsordning 

Den nya ordningen för värdering av IT bolag vi föreslår är att DCF används i grunden med 

den nya riskmultiplikatorn, som komplement och avslutningsvis använda CCA 

värderingsmetoden för att se om värdet som togs fram är under eller överdrivet.  
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7. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 I det här kapitlet kommer vi baserat på vår analys och slutsatts ge våra rekommendationer och 

förslag till vidare forskning inom ämnet.  

 

I denna rapport har vi försökt få en bild av hur IT bolag analyseras och värderas av personer 

med kompetens inom detta område. Då urvalet har varit lägre än önskat på grund av 

tidsbegränsning, innebär det att det finns utrymme för vidare forskning. Vi anser att vidare 

forskning kan vara att replikera denna studie med ett större urval för att kunna konstantera att 

det är DCF metoden samt verksamhets analys som används främst vid analysering och 

värdering av IT bolag. Vi föreslår även en studie kring den riskmultiplikator som tagits fram i 

denna rapport, för att se om den kan hjälpa till att ge en mer rättvisande värdering. 
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BILAGA 1 

Intervju frågor 

Samtliga frågor avser hur ni analyserar, värderar och vad ni undersöker närmre vid en 

företagsvärdering av ett högteknologiskt IT(internet) företag. Som exempel har vi valt 

att skicka med två case i excel fil som ni kan kolla närmare och utgå från vid svar på 

våra frågor, ingen analys behövs på exemplen utan de är till för att ni ska ha något som 

hjälp för att svara på frågorna. Dessa exempel är Spotify, som är ett mjukvaruföretag 

och Finansportalen, som är ett tjänsteföretag. 

Intervjun består av fyra olika delar som behövs för att vi ska få förståelsen om hur ni 

analyserar, värderar och vad ni undersöker närmare vid en företagsvärdering av ett 

högteknologiskt IT företag. Dessa delar är själva analysen, dess syfte tillsammans med 

det finansiella syftet, balansräkningsanalysen och värderingsmetoder som används vid 

utförandet av företagsvärderingar. 

Del 1: Allmänt  

1. Beskriv kort företags bakgrund inom företagsvärderingar där du arbetar hos. 

2. Beskriv kort din egen bakgrund, position i företaget samt kompetens inom 

företagsvärderingar 

Del 2: Verksamhets analys 

3. Hur ser ni på ett högteknologiskt IT företags affärsidé, strategi och mål samt vad 

undersöker ni närmre och hur analyserar och värderar ni dessa och vad anser ni vara 

bra/dåligt. 

4. Undersöker ni ett högteknologiskt IT företags ägarstruktur? Ifall ja, vad undersöker ni 

närmre och hur analyserar och värderar ni detta och vad anser ni vara bra/dåligt. 

5. Undersöker ni ett högteknologiskt IT företags ledning? Ifall ja, vad undersöker ni 

närmre och hur analyserar och värderar ni detta och vad anser ni vara bra/dåligt. 

6. Undersöker ni ett högteknologiskt IT företags personal och dess demografi? Ifall ja, 

vad undersöker ni närmre och hur analyserar och värderar ni dessa och vad anser ni 

vara bra/dåligt. 

7. Undersöker ni på ett högteknologiskt IT företags produkter och tjänster vid en 

företagsvärdering? Ifall ja, vad undersöker ni närmre och hur analyserar och värderar 

ni dessa och vad anser ni vara bra/dåligt. 

8. Undersöker ni ett högteknologiskt IT företags prismodell? Ifall ja, vad undersöker ni 

närmre och hur analyserar och värderar ni detta och vad anser ni vara bra/dåligt. 

9. Undersöker ni ett högteknologiskt IT företags försäljningsstrategi? Ifall ja, vad 

undersöker ni närmre och hur analyserar och värderar ni detta och vad anser ni vara 

bra/dåligt. 

10. Undersöker ni ett högteknologiskt IT företags teknologi diversifiering för att kunna 

erbjuda sina produkter/tjänster? Ifall ja, vad undersöker ni närmre och hur analyserar 

och värderar ni detta och vad anser ni vara bra/dåligt. 

11. Undersöker ni ett högteknologiskt IT företags underhåll och support som deras 

produkter och tjänster kräver? Ifall ja, vad undersöker ni närmre och hur analyserar 

och värderar ni dessa och vad anser ni vara bra/dåligt. 
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12. Undersöker ni på historisk, förväntad och framtida marknadstillväxt för ett 

högteknologiskt IT företag? Ifall ja, vad undersöker ni närmre och hur analyserar och 

värderar ni dessa och vad anser ni vara bra/dåligt. 

13. Undersöker ni ett högteknologiskt IT företags geografiska räckvidd? Ifall ja, vad 

undersöker ni närmre och hur analyserar och värderar ni detta och vad anser ni vara 

bra/dåligt. 

14. Undersöker ni ett högteknologiskt IT företags möjligheter till utlandsetablering? Ifall 

ja, vad undersöker ni närmre och hur analyserar och värderar ni detta och vad anser ni 

vara bra/dåligt. 

15. Undersöker ni ett högteknologiskt IT företags infrastruktur? Ifall ja, vad undersöker ni 

närmre och hur analyserar och värderar ni detta och vad anser ni vara bra/dåligt. 

16. Undersöker ni på ett högteknologiskt IT företags produktionsflöde, 

investeringssituation i utrustning samt och kapacitetsutnyttjande? Ifall ja, vad 

undersöker ni närmre och hur analyserar och värderar ni dessa och vad anser ni vara 

bra/dåligt. 

17. Undersöker ni befintliga leverantörsavtal, och tillgången till att eventuellt kunna byta 

och hur snabbt detta kan ske hos ett högteknologiskt IT företag? Ifall ja, vad 

undersöker ni närmre och hur analyserar och värderar ni dessa och vad anser ni vara 

bra/dåligt. 

18. Undersöker ni ett högteknologiskt IT företags immaterialrätt? ? Ifall ja, vad 

undersöker ni närmre och hur analyserar och värderar ni detta och vad anser ni vara 

bra/dåligt. 

19. Undersöker ni på konkurrenterna och deras strategiska situation hos ett 

högteknologiskt IT företag? Ifall ja, vad undersöker ni närmre och hur analyserar och 

värderar ni dessa och vad anser ni vara bra/dåligt. 

20. Undersöker ni på avgörande konkurrensfaktorer/differentieringsfaktorer för ett 

högteknologiskt IT företag? Ifall ja, vad undersöker ni närmre och hur analyserar och 

värderar ni dessa och vad anser ni vara bra/dåligt. 

21. Undersöker ni legala faktorer och avtal t.ex pågående tvister och prisklausuler hos ett 

högteknologiskt IT företag? Ifall ja, vad undersöker ni närmre och hur analyserar och 

värderar ni dessa och vad anser ni vara bra/dåligt. 

22. Undersöker ni ett IT företags kundstruktur och stabilitet hos ett högteknologiskt IT 

företag? Ifall ja, vad undersöker ni närmre och hur analyserar och värderar ni dessa 

och vad anser ni vara bra/dåligt. 

23. Undersöker ni ett högteknologiskt IT företags strategiska samarbeten? Ifall ja, vad 

undersöker ni närmre och hur analyserar och värderar ni detta och vad anser ni vara 

bra/dåligt. 

Del 3: Finansiell analys av nyckeltal 

 

24.  Tittar ni på kapitalavkastningsnyckeltal som räntabilitet på operativt kapital, 

räntabilitet på sysselsatt kapital, räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital? 

Ifall ja, vad undersöker ni närmre och hur analyserar och värderar ni dessa och vad 

anser ni vara bra/dåligt. 

25. Finns det fler kapitalavkastningsnyckeltal som ni kollar analyserar och utvärderar? 

Ifall ja, vilka är dessa och vad anser ni vara bra/dåligt. 

26. Tittar ni på kapitalomsättningsnyckeltal som omsättningshastighet på operativt kapital, 

omsättningshastighet på lager, genomsnittlig kundkredittid, genomsnittlig 



                                                                                                                   Linnéuniversitetet  

     .   100 

leverantörskredittid? Ifall ja, vad undersöker ni närmre och hur analyserar och 

värderar ni dessa och vad anser ni vara bra/dåligt. 

27. Finns det fler kapitalomsättningsnyckeltal som ni analyserar och utvärderar? Ifall ja, 

vilka är dessa och vad anser ni vara bra/dåligt. 

28.  Tittar ni på marginalnyckeltal som bruttovinstmarginal, rörelsemarginal, 

rörelsemarginal före avskrivningar, vinstmarginal? Ifall ja, vad undersöker ni närmre 

och hur analyserar och värderar ni dessa och vad anser ni vara bra/dåligt. 

29. Finns det fler marginalnyckeltal som ni analyserar och utvärderar? Ifall ja, vilka är 

dessa och vad anser ni vara bra/dåligt. 

30. Tittar ni på nyckeltal gällande den finansiella ställning som soliditet, 

skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad? Ifall ja, vad undersöker ni närmre och hur 

analyserar och värderar ni dessa och vad anser ni vara bra/dåligt. 

31.  Finns det fler nyckeltal gällande den finansiella ställning som ni analyserar och 

utvärderar? Ifall ja, vad undersöker ni närmre och hur analyserar och värderar ni dessa 

och vad anser ni vara bra/dåligt. 

32. Tittar ni på nyckeltal gällande företags likviditet som kassalikviditet, balanslikviditet, 

likvida medel i förhållande till omsättning? Ifall ja, vad kollar ni närmre på och vad 

anser ni vara bra/dåligt. 

33.  Finns det fler nyckeltal gällande likviditet som ni analyserar och utvärderar? Ifall ja, 

vilka är dessa och vad anser ni vara bra/dåligt. 

34. Hur stort fokus lägger ni på intäkts och kostnadsposter av engångskaraktär, 

strukturförändringar, icke marknadsmässiga intäkter eller kostnadsposter, intäkts och 

kostnadsposter hänförliga till rörelsefrämmande tillgångar? Ifall ja, vad undersöker ni 

närmre och hur analyserar och värderar ni dessa och vad anser ni vara bra/dåligt. 

35.  Finns det fler poster av liknande karaktär som ovanstående fråga ni analyserar och 

utvärderar? Ifall ja, vilka är dessa och vad anser ni vara bra/dåligt. 

Del 4: Finansiell analys av Balansräkning & Resultaträkning 

36. Om ni analyserar rörelsekapitalbindning vilka av följande delar anser ni vara av större 

vikt än någon av de delarna vi nämner och varför; kundfordringar, varulager, för 

verksamhets erforderliga likvida medel, andra omsättningstillgångar, 

leverantörsskulder och övriga rörelseskulder? 

37. Hur stor vikt lägger ni på ej rörelserelaterade tillgångar t.ex. fastigheter? Om det läggs 

stor vikt, varför? 

38. Försöker ni kartlägga de finansiella tillgångarna? Ifall ja, i vilken utsträckning 

försöker ni kartlägga de finansiella tillgångarna i så fall 

39. Analyserar ni ett IT företagets historiska intäktstillväxt? Ifall ja, hur gör ni detta.  

Del 5: Värderingsmetoder 

40. Vad har ni för avkastningskrav på virtuella IT företag? Och varför just det 

avkastningskravet? 

41.  Vilka huvudmetoder vid företagsvärderingar av virtuella virtuella IT företag ger en 

mest rättvisande bild anser ni och varför?  

42. Använder Ni er av Resultat metoden? I så fall motivera följande: 

  varför ni använder er av det,  

 Finns det några särskilda poster ni justerar som ni lägger extra fokus på 

 varför är den lämplig vid företagsvärdering av virtuella virtuella IT företag,  

 vilka nackdelar ser ni med metoden,  

 använder ni den i kombination med någon annan metod och i så fall vilken,  
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43. Använder ni er av Discounted Cash Flow? I så fall motivera följande: 

  varför ni använder er av det,  

 varför är den lämplig vid företagsvärdering av virtuella virtuella IT företag,  

 vilka nackdelar ser ni med metoden,  

 använder ni den i kombination med någon annan metod och i så fall vilken,  

 hur stor vikt lägger ni på WACC,  

 gör ni även Cash Flow Return On Investment,  

 

44. Använder ni er av Substansvärdering? I så fall motivera följande: 

 varför ni använder er av det,  

 varför är den lämplig vid företagsvärdering av virtuella virtuella IT företag,  

 vilka nackdelar ser ni med metoden,  

 använder ni den i kombination med någon annan metod och i så fall vilken,  

45. 33. Använder ni er av Comparable Companies Analysis? I så fall motivera följande: 

 varför ni använder er av det,  

 varför är den lämplig vid företagsvärdering av virtuella virtuella IT företag,  

 vilka nackdelar ser ni med metoden,  

 använder ni den i kombination med någon annan metod och i så fall vilken,  

46. Vilka vinstmulitplar och nyckeltal använder ni er av vid värdering av virtuella 

virtuella IT företag 

47. Vilken utsträckning använder ni er av standardmultiplar som P/e-tal, EV/EBITDA: 

Operativt kapital i förhållande till rörelseresultat före avskrivningar, EV/EBIT: 

Operativt kapital i förhållande till rörelseresultat efter avskrivningar, EV/S: Operativt 

kapital i förhållande till omsättning, P/BV-tal: Eget kapital i förhållande till redovisat 

eget kapital 

48. Använder ni er av SOTP metoden? I så fall motivera följande: 

 varför ni använder er av det,  

 varför är den lämplig vid företagsvärdering av virtuella virtuella IT företag,  

 vilka nackdelar ser ni med metoden,  

 använder ni den i kombination med någon annan metod och i så fall vilken,  

49. Använder ni er av några andra värderingsmetoder för företagsvärdering av virtuella 

virtuella IT företag? I så fall motivera följande: 

 varför ni använder er av det,  

 varför är den lämplig  

 vilka nackdelar ser ni med metoden,  

 använder ni den i kombination med någon annan metod och i så fall vilken,  

50. Använder ni er av en kombination av flera företagsvärderingsmetoder? Ifall ja: 

 vilken kombination av metoder använder ni er av  

 varför använder ni er av denna/dessa kombinationer  

 varför är denna/dessa lämpliga  

 vilka nackdelar ser ni med denna/dessa metoder  

 

Del 6: Övrigt 

 Vad anser ni generellt om de värden som man kommit fram till vid 

företagsvärderingar av IT bolag som har gjort den senaste tiden som till exempel vid 

börsnoteringar av Linkedin, Rovio och Facebook eller försäljningar av bolag som 

onlinepizza? 
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 Tror ni att ni hade gett dem samma värdering om det var upp till er att värdera dem 
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BILAGA 2 

Hur stor fokus lägger ni på respektive del vid en bolagsvärdering av ett virtuellt 

högteknologiskt IT företag ex. Spotify? 

       Betygsätt utifrån vad ni tycker i en skala från en skala 0-5 

       Skalförklaring: 0: Ingen fokus alls 3: Mellan fokus 

 

  

1: Mycket lite fokus 4: Stort fokus 

 

  

2: Lite fokus 

 

5: Mycket stor 

fokus 

 

       

       Mjuka värden 

      

Skala: 

      

  

Affärsidé:             

Strategi:             

Mål:             

Ägarstruktur:           

Bolagets ledning:           

Personaldemografi:           

Produkter/Tjänster:           

Prismodell:             

Försäljnings strategi:           

Teknologi diversifiering för att kunna erbjuda sina produkter/tjänster:   

Underhållning/Support:           

Marknadstillväxt:           

Geografisk räckvidd:           

Möjligheter till utlandsetablering:         

Infrastruktur:           

Produktionsflöde:           

Investeringssituation i utrustning:         

Kapacitetsutnyttjande:           

Leverantörsavtal:           

Konkurrenter:           

Konkurrens-/differensieringsfaktorer:         

Legala faktorer:           

Immaterialrätt:           

Kundstruktur:           

Kundstabilitet:           

Strategiska samarbeten:           
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       Finansiella värden 

Kapitalavkastningsnyckeltal 

   

Skala: 

Räntabilitet på operativt kapital:         

Räntabilitet på sysselsatt kapital:         

Räntabilitet på eget kapital:         

Räntabilitet på totalt kapital:         

      

  

Kapitalomsättningsnyckeltal 

   

  

Omsättningshastighet på operativt kapital:       

Omsättningshastighet på lager:         

Genomsnittlig kundkredittid:         

Genomsnittlig leverantörskredittid:         

      

  

      

  

Marginalnyckeltal 

    

  

Bruttovinstmarginal:           

Rörelsemarginal:           

Rörelsemarginal före avskrivningar:         

Vinstmarginal:           

      

  

Nyckeltal om finansiell ställning 

   

  

Soliditet:             

Skuldsättningsgrad:           

Räntetäckningsgrad:           

      

  

Nyckeltal gällande likviditet 

   

  

Kassalikviditet:           

Balanslikviditet:           

Likvida medel i förhållande till omsättning:       

      

  

Intäkts & kostnadsposter av engångskaraktär 

 

  

Intäkter av engångskaraktär:         

Kostnader av engångskaraktär:         
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