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Abstract 
 

Background: People in banking are constantly faced with the need for reliable business 

valuations. There is not any valuation model which, are generally agreed upon. There are also 

alternative institutions which can serve valuation. Auditors are one group that banks have 

normally higher trust in their services. This study focuses on ways in which valuation models 

are used in valuation and ways in which the result of valuation are used to appraise other 

circumstances. The language of this thesis is Swedish. 
  

Problem: According to some literature, which models are used, and how they are used, are 

largely determined by the subjective assessment. It is less understood that other factors such 

as institutions which surround the subject can have a major role in the determination of the 

use of models. Therefore, we have developed a model that to a great extent illustrates this 

problematic relationship (see Model 1, p. 5). 
 

In regards with the problem mentioned above, we addressed three questions: 

 

1: How do people in banking and auditors carry out the valuation of growth companies? 

2: What are the similarities and differences that arise within these institutions during such a 

valuation? 

3: What motivated these possible similarities and differences? 

 

Theoretical framework: The study is inspired by Giddens’s sociological theory and notion of 

structures. The notion of structure has been applied to conduct interpret and analyze the 

institutional factors surrounding company valuation.  

 

Further, Giddens's structuration theory, allowed us to examine the relationships between 

subjects (those who apply the valuation models), objects (what was valued), and institutions 

(rules and norms which surround the process of valuation). Giddens’s structuration theory 

enables us in fact to understand how action-rules and more comprehensive general structures 

influence the subject’s evaluation process. Berger and Luckmann's social constructivism is 

also included in the theoretical framework to emphasis how valuation process is socially 

constructed by agreement. Moreover, our theoretical framework contains a few valuation 

models which have practical significance. 

 



 III 

 

The contribution of the study: Our study showed that: 

1: We were able to expand Model 1, enabling us to further explain the relationships between 

subject, object, and model. 

2: The purpose of the valuation determines the valuation’s design. 

3: The subject is influenced by the institution that surrounds it. Other individuals within the 

institution and socially-developed systems are the influencing factors. 

4: Models are chosen by the subject. The choice is affected by different structures, in this case 

action structures and general structures. Structures may lead to constraints and thus cause 

some models to not be applied. 

5: The character of the object has a major impact on how the valuation is carried out. Growth 

companies are more difficult to assess and comes with greater risk. This leads to growing 

differences in business valuations between the two institutions.  
 
 

Keywords: Business valuation, growth companies, banks, auditors, structuration theory, 

Social constructionism. 
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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Personer inom bankverksamhet konfronteras ständigt med behovet av tillförlitliga 

företagsvärderingar. Det finns inte någon värderingsmodell som är generellt vedertagen. Det 

finns också alternativa institutioner som utför värdering . Revisorer och deras tjänster är en 

grupp som bankerna normalt sett har högre förtroende för. Denna studie fokuserar på hur 

värderingsmodeller används vid värdering och hur resultatet av värderingen används för att 

bedöma andra omständigheter. 

 

Problem: Enligt viss litteratur kan vilka modeller som används, och hur de används,  i hög 

grad bestämmas av den subjektiva bedömningen. Det är inte lika känt att andra faktorer, 

institutioner som omger subjektet, kan ha en viktig roll vid fastställandet av användningen av 

modellerna. Därför har vi utvecklat en modell som till stor del illustrerar det här 

problematiska förhållandet (se Modell 1, s. 5). 

 

Utifrån problematiken som nämns ovan, har vi följande frågeställningar: 

 

1: Hur går personer inom bankverksamhet och revisorer till väga vid en värdering av ett 

tillväxtföretag? 

2: Vilka likheter och skillnader uppstår de båda institutionerna sinsemellan vid en sådan 

värdering? 

3: Hur motiveras dessa eventuella likheter samt skillnader? 

 

Teoretisk referensram: Studien är inspirerad av Giddenss sociologisk teori och begreppet 

strukturer. Begreppet struktur har tillämpats för att genomföra tolkningar och analysera de 

institutionella faktorerna kring företagsvärdering. 

 

Vidare tillät Giddens struktureringsteori oss att undersöka relationerna mellan subjekt (de som 

tillämpar värderingsmodeller), objekt (vad som värderades) och institutioner (regler och 

normer som omger processen för värdering). Giddens struktureringsteori gör att vi kan förstå 

hur handlingsstrukturer och mer omfattande generella strukturer påverkar subjektets 

utvärderingsprocess. Berger och Luckmanns socialkonstruktivism ingår också i den teoretiska 

ramen för att betona hur värderingsprocessen är socialt konstruerad enligt överenskommelser. 

Dessutom innehåller vår teoretiska ram några värderingsmodeller som har praktisk betydelse. 

 

Studiens bidrag: Vår studie visade att: 

1: Vi kunde expandera Modell 1, vilket gjorde att vi ytterligare kunde förklara sambanden 

mellan subjekt, objekt och modell. 

2: Syftet styr värderingen. 

3: Subjektet påverkas av institutioner som omger den. Dels genom andra individer inom 

institutionen och dels genom socialt upparbetade system. 

4: Modeller väljs av subjektet. Valet i sin tur påverkas av olika strukturer, i detta fallet 

handlingsstrukturer och generella strukturer. Strukturer kan leda till begränsningar och således 

medföra att vissa modeller inte tillämpas. 

5: Objektets karaktär har stor påverkan på hur värderingen går till. Tillväxtföretag är svårare 

att värdera med ett större riskmoment. Det leder till att skillnaderna i värderingen av företag 

de två institutionerna sinsemellan växer. 

 

Nyckelord: Företagsvärdering, tillväxtföretag, banker, revisorer, struktureringsteori, 

socialkonstruktivism  
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1.0 Inledning 
 

I det här kapitlet presenteras studiens bakgrund, centrala begrepp samt problematiken kring 

företagsvärdering. Kapitlet avslutas med studiens syfte och frågeställningar samt 

avgränsning. 

1.1 Problembakgrund 
 

Behovet av pålitliga företagsvärderingar, exempelvis för att stödja och underlätta 

företagsförvärv, har ökat. I dagsläget är värdering av skulder, tillgångar samt verksamheter ett 

område som för flertalet företag blivit allt mer komplex (www.ey.com). Det leder till att 

merparten av verksamheter och företag anlitar externa experter, i förhoppning om att erhålla 

en korrekt och pålitlig värdering. 

 

Företagsvärdering innebär att försöka uppskatta ett företags, ofta ett aktiebolags, ekonomiska 

värde. De vanligaste situationerna då ett rimligt pris önskas sättas på ett företag är i samband 

med försäljning, köp eller investering i företag. Företagsvärdering är även ett viktigt inslag 

vid omstruktureringar i företag (www.svenskföretagsvärdering.se). 

 

Det finns ett flertal olika metoder för företagsvärdering. Den vanligaste metoden är 

avkastningsvärdering, vilken bygger på en uppskattning och nuvärdesberäkning av företagets 

framtida avkastning. En annan vanligt förekommande metod vid företagsvärdering är så 

kallad jämförande värdering. Metoden innebär en jämförelse gentemot andra företag som är 

verksamma på förvärvsmarknaden eller aktiemarknaden. Ytterligare en metod är 

substansvärdering, vilken baseras på historisk redovisningsinformation. Ansatsen tar därmed 

inte hänsyn till framtida avkastning och risk (www.expowera.se). 

 

Det finns ett antal stora aktörer som är verksamma inom området företagsvärdering, varav 

banker och revisionsbyråer är två av de främsta aktörerna. Banker genomför en 

företagsvärdering exempelvis i samband med att företag önskar investera och således behöver 

låna pengar. Företagsvärderingen blir därmed ett verktyg för att utvärdera den risk som ett 

eventuellt banklån kan komma att resultera i. De större revisionsbyråerna har i regel särskilda 

avdelningar vars syfte bland annat är att syssla med företagsvärdering. Revisionsbyråernas 

företagsvärdering utförs primärt vid omstrukturering av ägarförhållanden inom ett företag 

eller vid försäljning av ett företag. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Dagens företagsklimat präglas allt mer av en osäkerhet som härstammar från en 

marknadsekonomi som genomgår en kontinuerlig transformering. Den allt mer globaliserade 

världen vi lever i bidrar även till den ökade osäkerheten. Inget kan längre tas för givet, inte 

ens när aktörer försöker finna ett värde som är så nära det riktiga och sanna som möjligt. 

Oavsett vilken värderingsmetod som väljs har det alltid funnits en strävan efter att matcha det 

konstruerade värdet med marknadsvärdet (Ioan, 2009). 

   

Det rådande värdet av ett existerande företag är produkten av dess tidigare situation samt dess 

nuvarande. Värdet bestäms även av företagets framtida situation samt den framtida nyttan 

som ägare, nutida eller framtida, kan komma att utnyttja. Ett företags framtid kan inte 

identifiera sig själv genom sitt nutida tillstånd och än mindre utifrån sitt dåtida. Därav kan det 

enkla tillvägagångssättet att utifrån de tidigare förhållandena försöka etablera det nutida, eller 

framtida, förhållandena leda till enorma skillnader och avvikelser från verkligheten och stora 

felaktigheter inom värderingen (Ioan, 2009). 

    

Företagsvärdering är ett försök att beräkna ett pris som kan betalas för en enhet av en villig 

köpare till en villig säljare, när ingen av parterna är under olaga tvång under transaktionen. 

Utifrån ett efterfrågeperspektiv utgör företagsvärdering en god grund för investerare att 

genomföra en investering inom privatiserade företag. Värderingen avspeglar därmed det 

upplevda tankesättet som uppstår när ett företag analyseras innan beslut fattas. 

Värderingsrapporten tillhandahåller en extern samt en objektiv bedömning av företagets 

värde, och även av dess framtida potential. Värderingen bidrar således till en extra trygghet 

för investerare i beslutsfattandet om ägarskap eller ej, samt de risker som kopplas till det nya 

ägandeskapet (Jermakowicz & Jermakowicz, 1994). 

 

Att faktiskt erhålla en bankkredit är inte alltid självklart, eftersom banker har många 

restriktioner och krav som begränsar lånevillkor. Det kan leda till att många företag stagnerar 

i sin tillväxt, eftersom lånekrediten är en vital del i tillväxtstadiet. Love och Zaidi (2010) 

menar att många företags begränsade tillgång till bankkrediter är en av de största 

restriktionerna beträffande deras verksamhet och tillväxten av deras företag. Små och 

medelstora företag är extra utsatta i detta hänseende. Under perioder som präglas av 

finansiella kriser tenderar bankerna att bli mer motvilliga att låna ut pengar och de finansiella 

restriktionerna blir hårdare. Det leder till att företag drar ner på investering i kapital och 

Research and Development (R&D) och förbiser attraktiva investeringsprojekt (Love & Zaidi, 

2010). Penningpolitik har även stor påverkan på bankernas lånebeteende, då det är väl känt att 

förändringar i penningpolitikens inriktning följs av signifikanta rörelser i den aggregerade 

utlåningsvolymen från bankerna (Kashyap & Stein, 2000). 

 

En banks intressen i rollen som borgenär kan skilja sig från intresset hos en aktieägare. En 

bank kan till exempel föredra ett förvärv som diversifierar företagets verksamhet, eftersom det 

sänker variansen i företagets kassaflöde samt stärker sannolikheten att banken kan göra 

anspråk på skulder vid en eventuell konkurs. På samma sätt har en bank som intresserar sig 

för företagets förmåga att betala tillbaka sin skuld incitament att främja förvärv av företag 

med relativt oattraktiva investeringsmöjligheter, men med stabila och pålitliga kassaflöden 

(Bharadwaj & Shivdasani, 2003). 
 

I en situation då företaget fortfarande är ungt eller går igenom en svår period kan de 

potentiella framtida kassaflödena från dess projekt vara höga, medan den faktiska summa 
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pengar som företaget genererar är låg. När företaget sedan utvärderas utifrån sin 

kreditvärdighet bör inte borgenären ta hänsyn till den potentiella framtida strömmen av 

vinster företaget kan generera. När kreditmarknaden är konkurrenskraftig kan inte långivaren 

fullt ut räkna med att kunna ta del av framtida överskott från företaget. Att sätta en räntenivå 

som ligger över den marknadsmässiga skulle driva iväg företag och missgynna 

affärsverksamheten. Långivaren är istället tvungen att sikta mot ett nollresultat. Eftersom 

osäkerheten kopplad till utsikterna och förhoppningarna för unga företag är hög eller utgör en 

svårighet, kan borgenärer inom en konkurrenskraftig marknad tvingas att kräva en hög ränta 

fram tills dess att osäkerheten definitivt slagits fast. Det här kan snedvrida och förvanska 

företagets incitament, vilket i slutändan faktiskt kan resultera i att företaget inte erhåller någon 

kredit över huvud taget (Petersen & Rajan, 1995). 

 

Det kan vara problematiskt att värdera tillgångar, i synnerhet de av immateriell karaktär, då de 

kan medföra att det uppstår svårigheter att sätta ett korrekt värde på ett företag och dess 

tillgångar. Choi, Kwon och Lobo (2000) beskriver hur finansiella rapporter och uttalanden 

ofta har kritiserats för deras misslyckande att avspegla skillnaderna i osäkerhet beträffande 

framtida ekonomiska fördelar samt kostnader associerade med olika tillgångar. 

Balansräkningen gör ingen avvägning mellan tillgångar som skiljer sig i graden av osäkerhet 

relaterad till deras framtida ekonomiska fördelar samt kostnader. På liknande sätt existerar 

brister inom resultaträkningen, eftersom det ej görs någon avvägning mellan intäkter och 

kostnadsföremål som har olika grad av osäkerhet. De flesta värderingsmetoder indikerar dock 

att värdet av en tillgång är på ett omvänt sätt relaterat till osäkerheten av de associerade 

framtida fördelarna som förväntas uppstå tack vare tillgången (Robichek & Myers, 1966; 

Rubinstein, 1973; Epstein & Turnbull, 1980, se Choi, Kwon & Lobo 2000).   

 

Förhållandet mellan osäkerhet och tillgångars värde ignoreras ofta inom balans- och 

resultaträkningar, och är den primära orsaken till kritik av finansiella rapporter och 

uttalanden. Det är framförallt relevant för immateriella tillgångar, eftersom osäkerheten 

kopplad till att förutspå storlek, men även tidpunkt, för deras framtida ekonomiska fördelar är 

betydligt mycket större (Choi, Kwon & Lobo 2000). Immateriella tillgångar har identifierats 

som den mest kritiska tillgången i dagens företag. Många företag kan inte tydligt definiera vad 

immateriella tillgångar är eller hur de bäst värderas (Andreou, Green & Stankovsky, 2007).  

1.3 Specifik problemdiskussion 
 

Ett problem eller svårighet med företagsvärdering är att de tillämpade metoderna har inslag av 

subjektivitet. Ioan (2009) konstaterar att alla värderingsmetoder har oundvikligen en större 

eller mindre grad av subjektivitet. Vid värdering av framtida intäkter baseras värderingen till 

stor del på vilka scenarior den som värderar målar upp.  Dennes subjektiva åsikter rörande 

företagets framtid kommer således att påverka resultatet av värderingen (Ioan, 2009). Varje 

värderingsprocess innehåller någon form av uppskattning eller magkänsla som dock inte är 

godtycklig men som inte heller kan förklaras i objektiva termer. Denna aspekt samt att varje 

tillgång kan ha olika värde för olika personer leder till att ett objektivt värde på ett företag är 

omöjligt att uppnå. Det är med andra ord den subjektiva delen som dominerar och således 

reduceras den objektiva delen (Jermakowicz & Jermakowicz, 1994). 

 

En tolkning av Ioans användning av begreppet subjektiva åsikter kan bidra till att belysa det 

komplexa begrepp som utgör subjektivitet. Själva begreppet subjektivitet är egentligen öppet 

för tolkning och är beroende av subjektet som tillämpar det. Utifrån ovanstående text anser vi 
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det nödvändigt att förtydliga vad som egentligen menas med subjektiva åsikter. I detta fall 

avses subjektivitet subjektets preferenser angående vilka modeller som ska tillämpas och även 

hur de ska tillämpas. Det är alltså subjektets preferenser som kommer påverka resultatet av 

värderingen.  

 

Grundtanken med bankverksamhet är att bestämma huruvida en potentiell låntagare är 

kreditvärdig, det vill säga om den potentiella låntagaren uppfyller bankens kreditkrav (Gorton 

& He, 2008). Enligt teorin fungerar finansiella mellanhänder, primärt banker, som en bro 

mellan företag och externa kapitalmarknader tack vare deras överlägsna 

informationsinsamling och utvärderingsmöjligheter (Leland & Pyle, 1977; Campbell & 

Kracaw, 1980; Diamond, 1984, se Bharadwaj & Shivdasani, 2003). Eftersom banker är en 

viktig institution, med allt vad det innebär, vill vi undersöka hur de tillämpar modeller och 

motiverar sina ställningstaganden. 

 

Det är inte enbart banker som är en viktig aktör, utan även revisorer och revisionsbyråer 

spelar en stor roll beträffande företags värde och värdering. Duska (2005) konstaterar i sin 

artikel att med tanke på hur de finansiella marknaderna och det ekonomiska systemet har 

utvecklats, har en vital roll för revisorer växt fram i samhället. En roll som är absolut 

nödvändig för att det ekonomiska systemet ska fungera effektivt. Om redovisning är språket 

för företag är det revisorns uppgift att se till att det språket används på ett korrekt sätt och är 

relevant. En annan viktigt aspekt gällande revisorer är att deras roll är oberoende. Deras 

främsta uppgift är att företagets finansiella rapporter upprättas i enlighet med god 

redovisningssed och att dessa rapporter rättvist presenterar företagets finansiella position och 

verksamhet (Duska, 2005). 

 

Duska beskriver redovisningen som ett språk för företaget samt att revisorn ansvarar för att 

det används på ett korrekt och relevant sätt. Här anser vi att det är viktigt att belysa vad som 

egentligen menas med att språket används på ett relevant sätt och i förlängningen; vad är 

redovisningen relevant för? Redovisningen är relevant för kommunikationen av företagets 

prestationer. Det anser vi är värt att poängtera, då det inte tydligt framgår av Duskas 

resonemang. Denna kommunikation är ett viktigt inslag vid värderingsprocessen. Med andra 

ord bör redovisningen inte ses som ett värde i sig, utan snarare grunden för att kunna 

genomföra värderingar kopplade till objektet.  

 

Banker och revisorer spelar en stor och vital roll i värdering av ett företag. De är två skilda 

institutioner och därmed två olika sociala grupper. Det kan innebära att de definierar begrepp 

olika, vilket således resulterar i att de kan tillämpa modellerna olika. Företagsvärdering 

präglas av subjektet och det är därmed relevant att undersöka personerna som utgör 

institutionerna. I och med att de är medlemmar i två olika institutioner, och därmed även två 

olika sociala grupper, kan det betyda att de motiverar sina beslut beträffande värdering på 

annorlunda sätt. Vi är därför intresserade av att undersöka om faktiska skillnader verkligen 

existerar.   

 

En annan svårighet kopplad till företagsvärdering berör objektets karaktär. Ett exempel på ett 

objekt är tillväxtföretag, där framtiden är svår att prognostisera. Det existerar även en 

problematik kring att på ett korrekt sätt värdera tillgångar, i synnerhet de av immateriell 

karaktär. Därför är det också intressant att se hur de två institutionerna ser på tillväxtföretag. 

Eftersom de tillhör olika sociala grupper finns det ett antagande att de även hanterar, 

definierar och ser på tillväxtföretag på olika sätt. 
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Subjekt 

Modeller Objekt 

 

Vi har utvecklat en modell som berör problematiken kopplad till vår frågeställning. I 

modellen består subjektet av individen inom en institution, vilka i det här fallet är banker och 

revisionsbyråer. De är två stycken från varandra fristående sociala grupper med strukturer 

specifika för dem. Det finns ett flertal olika modeller som är relevanta för företagsvärdering. 

Banker såväl som revisorer tillämpar dessa modeller. Vilka modeller som tillämpas och hur 

de tillämpas är en produkt av såväl objektet som subjektet. Olika modeller är bättre lämpade 

för olika objekt. Subjektet har även preferenser angående vilka modeller som skall användas 

och hur de appliceras. Dessa preferenser antar vi är beroende av vilken institution subjektet är 

verksamt inom. Objektet är föremål för värderingen och har därför ett visst inflytande över 

vilka modeller som appliceras. Dess karaktär kan påverka såväl subjektet som de modeller 

som tillämpas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modell 1: Egen modell)  

 

 

Modellen belyser sambandet och interaktionen de tre parterna sinsemellan. Komplexiteten 

består av att dessa parter har ett starkt inflytande över varandra, vilket innebär att de här tre 

beroende variablarna är applicerbara vid värdering av samtliga företag. Problematiken kan bli 

extra påtaglig när det handlar om tillväxtföretag. Vi vill med vår uppsats undersöka detta 

komplexa samband och den underliggande mekanismen som styr det.     

 

Utifrån bankernas och revisionsbyråernas särpräglade ställning inom området, samt 

problematiken kopplad till värdering av företag är syfte och frågeställning följande: 

 

1.4  Frågeställning: 
 

Uppsatsen bygger på följande frågeställning: 

 Hur går personer inom bankverksamhet och revisorer till väga vid en värdering av ett 

tillväxtföretag? 

 Vilka likheter och skillnader uppstår de båda institutionerna sinsemellan vid en sådan 

värdering? 

 Hur motiveras dessa eventuella likheter samt skillnader? 
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1.5 Syfte 
 

Syftet är att undersöka likheter och skillnader beträffande personer inom bankverksamhet 

kontra revisorer värdering av tillväxtföretag. 

1.6 Avgränsning 
 

Beträffande aktörer som genomför företagsvärdering har vi valt att avgränsa oss till banker 

samt revisionsbyråer. Det motiverar vi dels genom att de två är de mest förekommande 

aktörerna inom företagsvärdering, och dels för att kunna se likheter och skillnader mellan två 

olika betydande aktörer beträffande deras värderingsmetoder.  

 

Vidare har vi valt att fokusera på tillväxtföretag dels för att vi anser det vara intressant, då de 

går en händelserik framtid till mötes vilken är svår att prognostisera, och dels för att det blir 

en diskussion kring vilka värderingsmodeller som skall tillämpas. Alla företag värderas olika 

utifrån vilka stadier de befinner sig i och vi är särskilt intresserade av just tillväxtstadiet. Vi 

tror även det komplexa sambandet mellan subjekt, objekt och modeller blir extra påtagligt 

inom tillväxtföretag på grund av att det är svårt att prognostisera framtiden.  

 

Vi har valt att inte ge någon fast beskrivning och definition av vad som utgör ett 

tillväxtföretag. Anledningen är att vi tidigt kom underfund med att det finns otroligt många 

olika definitioner av tillväxtföretag, vilka kan variera från person till person. Genom att inte 

ha en fast definition är vår förhoppning att respondenterna utgår från sina egna definitioner av 

tillväxtföretag och därmed kan erbjuda mer ärliga, utförliga och framför allt relevanta svar.   
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2.0 Metod 
 
I det här kapitlet redogörs studiens tillvägagångssätt. Kapitlet berör studiens 

forskningsstrategi samt vetenskapliga ansats. 

2.1 Forskningsstrategi 
 

Generellt sett finns det två stycken olika strategier som en forskare kan tillämpa, vilket är 

kvantitativ samt kvalitativ metod. Den kvantitativa betonar kvantifieringen i insamlandet och 

analysen av datan samt betraktar den sociala verkligheten som en extern objektiv verklighet. I 

kontrast till den kvantitativa metoden står den kvalitativa, vilken betonar ord snarare än 

kvantifiering. Den kvalitativa metoden anser att den sociala verkligenheten är under konstant 

förändring, tack vare individerna som är verksamma inom den (Bryman & Bell, 2011, s. 26-

27).  

 

Positivism är en kunskapsteoretisk ståndpunkt. Den förespråkar tillämpningen av metoderna 

från naturvetenskap när den sociala verkligheten skall studeras. Men termen positivism har 

även en vidare betydelse, vilken kan definieras på olika sätt av olika författare. En princip 

som härleds från positivism är att syftet med teori är att generera hypoteser som kan testas, 

därmed möjliggöra för förklaringar av lagar och att bedömas. En annan princip är att kunskap 

kommer till genom insamling av fakta, vilka ligger till grund för lagar (Bryman & Bell, 2011, 

s. 15). 

 

Hermeneutiken fokuserar huvudsakligen på människan och dennes relationer till andra 

människor och omvärlden. Hermeneutiken kännetecknar bland annat tolkning och förståelse 

av texter och existentiella situationer, strävan till ny kunskap samt förhållandet mellan del och 

helhet hos det som studeras. Det handlar om hur man ska tolka och vad det faktiskt innebär att 

tolka. Med andra ord är det en tolkningslära. Med språket som instrument för tolkning och 

varande har språkforskning blivit den disciplin där hermeneutiken tycks höra bäst hemma 

(Helenius, 1990, s. 64-65). 

 

Vi har valt att använda oss av en forskningsstrategi inspirerad av Giddens. Strategin är nära 

kopplad till hermeneutik då båda fokuserar på subjektets egna upplevelser. Specifikt för 

Giddens strategi är begreppet struktur. Begreppet struktur ger hermeneutiken en ny 

dimension. Det finns strukturer som är gruppens egna, alltså modeller som är speciella för en 

specifik institution. Vidare finns det generella strukturer, i form av modeller och system, vilka 

är exempel på tidlösa strukturer som aldrig tappar sin mening. De generella strukturerna finns 

i språket och de finns tillgängliga för samtliga institutioner som omger individen. 

 

Giddens strategi underlättar för oss att förklara och tydliggöra sambandet som Modell 1 

presenterar. I vår uppsats är subjektets egna upplevelser i centrum och hur de påverkas av 

handlingsstrukturer samt generella strukturer. Därmed faller det sig naturligt att tillämpa 

Giddens strategi i vår uppsats för att bedriva vår forskning. 
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2.2 Ansats 
 

Det finns två olika sorters ansatser; en deduktiv och en induktiv. Den deduktiva representerar 

den mest vanliga synen av förhållandet mellan teori och forskning. Kortfattat handlar den om 

att forskaren, utifrån redan befintliga teorier, framställer hypoteser som sedan översätts till 

operationella termer. En deduktiv ansats är ofta förknippad med en kvantitativ 

forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2011, s. 11-13).  

 

Den andra ansatsen är den induktiva. Generellt sett handlar den induktiva ansatsen om att 

teorin är en produkt av forskningen som bedrivits. Grundtanken är att forskaren börjar med 

observationer för att sedan framställa teorier. Det är med andra ord motsatta förhållanden som 

gäller jämfört med den deduktiva ansatsen. Vanligtvis förknippas den induktiva ansatsen med 

kvalitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2011, s. 13).  

 

Även om det existerar skillnader de båda ansatserna sinsemellan bör de ändå inte ses som två 

helt separata objekt med fasta distinktioner. Deduktiva och induktiva ansatser kan istället 

betraktas som tendenser (Bryman & Bell, 2011, s. 14).  

 

Eftersom ansatserna inte är dikotoma, alltså att användandet av den ena utesluter den andra, 

har vi valt att tillämpa ett tillvägagångssätt som använder båda ansatser. Det ansåg vi vara 

nödvändigt av ett par olika anledningar. Vi samlar och tolkar först information i form av 

artiklar samt litteratur, vilket utgör befintlig teori. Två inom uppsatsen framstående teorier är 

Berger och Luckmanns teori om socialkonstruktivism samt Giddens struktureringsteori, vilket 

möjliggör genomförande av våra intervjuer. I ett senare skede kommer intervjuerna samt 

informationsinsamlingen att möjliggöra för att en analys och slutsatser kring vår valda 

frågeställning kan dras. Det förutsätter att vi tillämpar ett tillvägagångssätt där vi 

sammanflätar deduktiv och induktiv ansats. 

2.3 Intervjuer 
 

Det finns tre former av intervjuer som är vanligt förekommande i olika sammanhang, vilka är 

strukturerad, ostrukturerad samt semistrukturerad.  

 

I den strukturerade intervjun sker en standardisering dels hur frågorna ställs och dels hur 

svaren registreras. Alla intervjupersoner ska få exakt samma frågor i exakt samma ordning. 

Det är av vikt för att variationen mellan intervjusvaren ska vara en sann eller faktiskt variation 

och inte bero på intervjusammanhanget. Den här sortens intervjuer används vanligen i 

kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2011, s. 202) 

 

Intervjuaren som genomför en ostrukturerad intervju har endast vissa generella punkter eller 

ämnen som lyfts fram. Den sortens intervju kan även bestå av enbart en enda öppen fråga. 

Intervjupersonen ska sedan fritt besvara frågan, dock har intervjuaren möjligheten att ställa 

följdfrågor (Bryman & Bell, 2011, s. 467) 

 

I den semistrukturerade intervjun har intervjuaren en lista med frågor med ganska specifika 

ämnen, dock behöver inte frågorna komma i någon speciell ordning och intervjupersonen får 

svara på frågorna hur de vill. Intervjuerna är inte varandras kopior, dock finns det många 

likheter dem sinsemellan. Båda dessa intervjusätt, ostrukturerad samt semistrukturerad, är 
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väldigt flexibla. Fokus ligger på vad intervjupersonen tycker är viktigt vid förklaringen av 

händelser, mönster och beteende (Bryman & Bell, 2011, s. 467) 

 

Skillnaden mellan strukturerade, ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer är att 

strukturerade intervjuer endast vill maximera validiteten och reliabiliteten vid mätningen av 

nyckelbegrepp, medan de två sistnämnda är mer generella och fokuserar mer på 

intervjupersonens perspektiv och synpunkter. Vid strukturerade intervjuer eftersöks svar som 

kan kodas och bearbetas snabbt medan i ostrukturerade och semistrukturerade efterfrågas 

utförliga och detaljerade svar (Bryman & Bell, 2011, s. 466-67) 

 

En strukturerad intervjuform är inte förenligt med vår frågeställning, eftersom den inte tillåter 

ett flexibelt arbetssätt. Den strukturerade intervjun är inte heller optimal när det är nödvändigt 

att gå på djupet och få en bättre förståelse för orsaker och konsekvenser kopplade till vald 

frågeställning.  

 

Även om den ostrukturerade intervjuformen möjliggör ökad flexibilitet kommer vi trots det 

inte att tillämpa den i vår studie. Det motiverar vi genom att den ostrukturerade intervjun helt 

enkelt är för ostrukturerad. Genom att enbart ha ett fåtal öppna frågor kan resultatet bli att 

respondenten svävar iväg och fokus förflyttas från de områden vi faktiskt är intresserade av. 

Därmed faller det sig naturligt att tillämpa den semistrukturerade intervjuformen, då den 

tillåter oss att ha en viss kontroll över intervjun samtidigt som det erhålls en viss öppenhet 

kring intervjun. 

 

Varje intervju för respektive respondent genomfördes under ett tillfälle. De genomförda 

intervjuerna varade ungefär i en timme. Båda forskarna var närvarande vid samtliga 

intervjuer. Intervjuerna spelades in på två stycken olika enheter. Efter genomförd intervju 

satte vi oss direkt ned och gick igenom insamlat material. Det ansåg vi vara viktigt av två 

olika anledningar, dels att vi fortfarande hade allt färskt i minnet och dels för att vi ansåg det 

vara viktigt att stämma av med varandra om vi tolkat insamlat material på samma sätt. 

2.4 Bakgrund om respondenterna 
 

Respondent 1 började 1998 arbeta som revisorassistent, fick 2007 sin licens och arbetar idag 

på en medelstor revisionsbyrå.  Respondent 1 arbetar som revisor främst åt ägarledda bolag 

med allt från en till ett par stycken ägare.  

 

Respondent 2 är 54 år och har arbetat inom revisionsbranschen sedan avslutad skolgång. 

Respondent 2 arbetar främst som revisor, men även en del med rådgivning. Är platschef och 

delägare på en större revisionsbyrå. 

 

Respondent 3 har under de senaste 2,5 åren arbetat på en mindre bank med en relativ 

nystartad företagsavdelning. Dessförinnan 10 år på en större bank. Respondent 3 arbetar som 

företagsrådgivare och ungefär 95 procent med företag. 

 

Respondent 4 arbetar som företagsrådgivare på en större bank och har gjort så de senaste 15 

åren. Respondent 4 har ungefär 250 företag i sin kundbas. Det rör sig främst om små och 

medelstora företag. Dessa företag, verksamma inom olika branscher, har allt från 1 miljon 

kronor till 90 miljoner kronor i omsättning. 
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2.5 Urval 
 

Det finns svårigheter som måste hanteras när det gäller urvalet av respondenter till intervjuer 

beträffande kvalitativ forskning. Det förekommer att det är mer eller mindre omöjligt att 

urskilja hur forskarna valde sina respondenter eller valda antalet. Anledningen är att 

kvalitativa intervjuer fokuserar på att gå mer på djupet i sin analys och att problemen med 

representativitet blir då mindre viktigt än i kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2011, s. 

489). 
 

Vi har i vår uppsats valt att inte tillämpa ett slumpmässigt urval av våra respondenter. Vi har 

istället valt ut våra respondenter utifrån ett par faktorer. Dels har vi gjort ett geografiskt urval 

där vi valt respondenter som vi har haft möjligheten att träffa personligen, då vi anser att det 

är en fördel när det kommer till insamlandet av empirisk data. En annan faktor är att vi önskat 

ha en spridning hos våra respondenter gällande arbetsplats. För att erhålla ett så bra och 

trovärdigt resultat som möjligt valde vi därför att intervjua två revisorer och två bankmän. 

Anledningen till att vi valde två respondenter från varje institution är att vi ville erhålla en 

nyanserad bild. Vid enbart en intervjuad respondent från varje institution finns möjligheten 

för åsikter som kraftigt avviker från övriga inom populationen. 
 

En viktig aspekt för oss var att revisorerna representerade två olika firmor, och även två 

firmor som skiljer sig lite åt. Därav valde vi en revisor från en medelstor byrå och en revisor 

från en större byrå. Det samma gäller bankmännen. Där valde vi en bankman från en lite 

mindre bank med en relativ nystartad företagsavdelning och en bankman från en större och 

mer självständig bank. Det här bidrar till en stor spridning hos våra respondenter och 

förhoppningsvis möjligheten till mer trovärdiga slutsatser. 

2.6 Reliabilitet och validitet  
 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning studien är repeterbar. Den främsta aspekten är 

om de mått som används i forskningen är konsekventa eller inte. Alltså, i vilken utsträckning 

det går att genomföra studien med samma tillvägagångssätt och få samma resultat vid ett 

senare tillfälle. Reliabilitet är mer förknippat med kvantitativ forskning än kvalitativ 

forskning, då kvantitativa forskare är mer intresserade av huruvida ett mått är stabilt eller inte 

(Bryman & Bell, 2011, s. 41). 

 

Validitet handlar om huruvida vi mäter rätt saker det vill säga det vi egentligen vill mäta.  

I kvalitativ forskning belys två olika typer av validitet, dels intern validitet och dels extern 

validitet.  Intern validitet berör huruvida det är en bra matchning mellan forskarnas 

observationer och de teoretiska idéer de utvecklar. Extern validitet belyser i vilken 

utsträckning resultaten kan generaliseras till andra områden som inte undersökts i studien 

(Bryman & Bell, 2011, s. 395) 

 

Graden av reliabilitet och validitet är viktiga aspekter för att öka trovärdigheten och 

tillförlitligheten på resultaten i uppsatsen. Det är därmed viktigt för forskarna att ta hänsyn till 

dessa aspekter när forskningen bedrivs så att trovärdigheten behålls och att mottagaren 

upplever att resultaten är trovärdiga och korrekta.  

 

Reliabilitet som handlar om replikerbarhet kan vara svår att uppfylla till 100 procent i 

kvalitativ forskning. Vi har använt oss enbart av vetenskapligt granskade artiklar och 
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välkända böcker för att bygga upp en referensram som är tillförlitlig och trovärdig. Vi har 

varit noga med att poängtera hur vi gått tillväga i vår forskning, hur vi valt ut våra 

respondenter och hur vi genomfört våra intervjuer. Det bidrar till att andra forskare ska kunna 

replikera vår studie vid andra tidpunkter och med andra respondenter och fortfarande uppnå 

liknande resultat. Vi är medvetna om de svårigheter som uppstår vid replikering av en studie 

av den här sorten, men vi har försökt att i största möjliga mån underlätta för eventuell 

replikering av vår studie. 

 

För att ta hänsyn till validiteten i forskningen som handlar om att mäta det vi verkligen vill 

mäta har vi varit tydliga med vårt syfte genom hela arbetet och även låtit våra respondenter ta 

del av vårt syfte. Frågorna under intervjuerna var enkla och tydliga där vi både lät 

respondenterna läsa frågorna själva samt diskuterade frågorna så att inga oklarheter eller 

tolkningsfrågor skulle uppkomma. Visserligen var vissa frågeställningar av öppen karaktär, 

vilket kan leda till tolkningsproblem hos respondenterna men vi ansåg att dessa frågor var 

viktiga att ha med då det gav respondenterna mer frihet att utförligt förklara och 

problematisera sammanhang.  

 

Vi är medvetna om att begreppet ―tillväxtföretag‖ är ett abstrakt begrepp som kan innefatta en 

mängd olika sorters företag. Efter att försökt hitta en allmänt vedertagen beskrivning av 

begreppet insåg vi att flertalet definierar det olika. Med det som bakgrund har vi valt att låta 

våra respondenter beskriva tillväxtföretag utifrån sin egen uppfattning. Vår förhoppning är att 

det skall leda till mer relevanta svar som innefattar deras faktiska ageranden.   

 

Vi har under vår forskning tagit så stor hänsyn till reliabilitet och validitet som vi kunnat och 

tycker också att vi uppnått en nivå av reliabilitet och validitet som är godkänd. Vi tycker oss 

kunna säga att våra resultat som vi kommit fram till är korrekta och studien som sådan är 

trovärdig.  

2.7 Etik 
 

Kvalitativ forskning är ofta väldigt öppen. Det får som konsekvens att forskningsfrågorna 

antingen är väldigt vagt specificerade, eller inte alls specifierade. Därför kan det vara 

tveksamt ifall forskarna på ett exakt sätt informerar andra om tanken bakom deras forskning. 

När en forskare representerar sin forskning som något annat än vad den egentligen är kan han 

vilseleda och bedra de som berörs av forskningen. Det finns många tillfällen där det existerar 

en risk att forskarna bedrar de som berörs av forskningen och därmed saknar samtycke. 

Därför är det viktigt för såväl kvantitativa som kvalitativa forskare att kontinuerligt 

återkomma till och bejaka etiska problem under deras studie samt att se dem som en 

integrerad del av forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2011, s. 136, 143-144)  

 

När vi genomfört våra intervjuer har vi hela tiden försökt tillämpa ett etiskt tänkande. Vi har 

varit väldigt noggranna med att erbjuda varje respondent möjligheten att framstå som 

anonym. Samtliga respondenter har valt att framstå som anonyma i uppsatsen, vilket vi anser 

vara oerhört viktigt att respektera. Därför kommer varje respondent att tilldelas ett namn, 

exempelvis Respondent 1. För att vidare värna om deras identiteter har vi valt att ej förtälja 

kön eller arbetsplats. 

 

Vi har även varit noggranna med att så utförligt som möjligt förklara uppsatsens faktiska syfte 

för samtliga respondenter. Vi har försökt ge respondenterna så mycket information om 
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uppsatsen som möjligt. Vår förhoppning var att det här skulle hjälpa dem att besluta ifall de 

ville delta eller ej. Vi ansåg det vara mycket viktigt att inte ge en falsk bild av det faktiskt 

syftet, enbart för att få tillgång till data. Därför prioriterade vi att ge en öppen och ärlig bild 

och därmed även få öppna och ärliga svar tillbaka. 

2.8 Källkritik 
 

I uppsatsen har vi använt oss av primärdata i form av vetenskapliga artiklar, litteratur samt 

intervjuer. De vetenskapliga artiklarna och litteraturen som använts har noga valts ut, utifrån 

trovärdighet och relevans. Respondenterna har också noga valts ut och det har varit personer 

med lång erfarenhet inom området som genom många års arbete ackumulerat mycket 

kunskap. Vi har varit väldigt noga med de källor vi valt att använda i vår uppsats och vi har 

enbart använt oss av välkända teorier som tagits upp i ett flertal artiklar och litteratur. 

2.9 Metodkritik 
 

Det finns en del kritik mot den kvalitativa forskningen som vi genomfört i den här uppsatsen. 

Bryman & Bell (2011, s. 408-409) menar att kvalitativ forskning har en tendens att bli för 

subjektiv och att forskarens egna åsikter påverkar slutresultatet. Vidare skrivs det att kvalitativ 

forskning är svårt att replikera och att det är svårt att generalisera ett resultat som kommer 

från en kvalitativ undersökning.  

 

Vi har försökt att ta hänsyn till denna kritik när vi skrivit vår uppsats. Vad gäller subjektivitet 

så kan det vara svårt att själv veta när man påverkas av sina egna värderingar och tankar men 

eftersom vi är två forskare har vi hela tiden försökt inte låta oss styras åt något håll utan 

försökt granska och analysera vår insamlade data på ett objektivt och korrekt sätt.  

 

Vad gäller replikerbarheten så kan det givetvis vara svårt att replikera en studie till 100 

procent. Men vi har försökt att vara tydliga för att studien ska kunna replikeras på ett så bra 

sätt som möjligt. 

 

Att generalisera ett resultat och säga att ett resultat gäller i samtliga fall är givetvis omöjligt. 

Framförallt då denna uppsats enbart bygger på fyr intervjuer med respondenter. Det är en 

problematik vi vet om och en aspekt som bör belysas för mottagaren. Vi är av uppfattningen 

att när vi analyserat vår empiri utifrån vår teoretiska referensram kommer vi att erhålla 

slutsatser. Slutsatserna gäller i väldigt många fall och kan appliceras i flertalet kontexter på 

väldigt många olika situationer. Vi är dock medvetna om kritiken mot detta och vi förstår den. 

Dock är vårt resultat talande och det är således relevant att föra en diskussion huruvida våra 

slutsatser kan vara gällande i många olika situationer inom företagsvärdering.  
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3.0 Teoretisk referensram 
 
I det här kapitlet introduceras studiens teoretiska referensram. Bland annat presenteras 

Giddens struktureringsteori samt Berger och Luckmanns teori kring socialkonstruktivism. 

Även teori beträffande modeller, banker samt revisorer presenteras. 

3.1 Struktureringsteori 
 

För att tillhandahålla en preliminär framställning av huvudkoncepten av struktureringsteori är 

det användbart att börja från de skiljaktigheter som har separerat funktionalism och 

strukturalism å ena sidan, från hermeneutik och ‖tolkande sociologi‖ å andra sidan. 

Funktionalism och strukturalism besitter några anmärkningsvärda likheter, trots den annars 

relativt markanta kontrast som annars existerar mellan dem. Båda är lutade mot objektivism 

samt att de båda tenderar att uttrycka en naturalistisk ståndpunkt (Giddens, 1984, s. 1). 

 

Funktionalism har särskilt sett till biologin som den vetenskap som förser den modell som är 

mest kompatibel och förenlig med social vetenskap. Biologin anses tillhandahålla en guide för 

att konstruera och förebilda strukturen och funktionen av sociala system. Den anses särskilt 

användbar för att analysera processen av evolution, vilket görs via mekanismen bakom 

anpassning och adaption (Giddens, 1984, s. 1). 

 

Giddens (1984, s. 1) beskriver även hur strukturalistiskt tänkande har tagit avstånd från 

evolutionism och är fri från biologiska analogier och paralleller. Här är homologin mellan 

social vetenskap och naturvetenskap primärt av kognitivt slag, eftersom de båda är tänkta att 

uttrycka liknande drag av den övergripande sammansättningen av sinnet. 
 
Månson (2007, s. 422) konstaterar att struktureringsteorin är ett försök av Giddens att 

utveckla en egen teori som bygger på mångfalden i och på hans polemik mot vad han kallar 

den ‖sociologiska traditionen‖. Struktureringsteorin grundar sig på ett par centrala antaganden 

om människors förmåga att reglera och reflektera över sina handlingar. Människor funderar 

inte ständigt över sina handlingar men kan enligt Giddens alltid presentera en teoretisk 

förklaring till varför de handlade på ett visst sätt om de blir tillfrågade. 

 

Busco (2009) menar att Giddens struktureringsteori bekräftar att den grundläggande domänen 

för social vetenskap varken är upplevelserna hos subjektet, eller existensen av någon form av 

samhällelig totalitet. Det är istället social praxis, där dessa två aspekter är inkorporerade och i 

slutändan syntetiserade och konstruerade.   
 

Giddens skiljer mellan det omedvetna, det praktiska medvetna och det diskursivt medvetna 

när han diskuterar mänskligt medvetande. Skillnaden mellan de olika typerna av medvetande 

är framförallt relaterad till minneskapaciteten hos människor och dess förmåga, eller 

oförmåga, att reflektera över sina handlingar och verbalt uttrycka sina motiv och intentioner 

(Månson, 2007, s. 422).  

 

Begreppet praktiskt medvetande har en central position i Giddens teoretiserande och han 

hävdar att människor har förmågan att reflektera över sina beslut och styra sina handlingar. 

Enligt Giddens har människor alltid en möjlighet att handla annorlunda, det vill säga att 

människor aldrig är fullständigt styrda av faktorer som han eller hon inte kan kontrollera eller 
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påverka. Giddens hävdar inte att människor har en total valfrihet, utan snarare att det är 

möjligt att förstå hur människor påverkas av olika faktorer, utan att överge tanken att de har 

en förmåga att själva välja sina handlingar (Månson, 2007, s. 422-423).  

 

Termen strukturering hänvisar till förhållandena som styr kontinuiteten eller transformeringen 

av strukturer och sociala system. Den indikerar att struktur, vilket är koderna för sociala 

handlingar, existerar i ett återkommande och repeterbart förhållande tillsammans med 

aktiviteterna av individuella medlemmar av systemet. Individer, även kallat agenter, använder 

strukturer under processer av interaktion. Därmed kommer de, genom att de utför sociala 

aktiviteter, att reproducera de handlingar som gör dessa metoder och praxis möjliga (Busco, 

2009). 
 

Genom att föreslå ett omfattande ramverk, vilket söker att inordna det inom sociala teorier 

ortodoxa perspektivet om subjekt och objekt, introducerar Giddens ett antal olika begrepp. 

Bland annat introducerar han begreppet struktur, system och dualiteten av struktur som 

kärnelement och grundstenar i sin teorietiska design. Strukturer är de abstrakta mallar, vilka 

guidar mänskligt beteende i sociala sammanhang. De representerar regler och resurser eller 

uppsättningar förhållanden som kan transformeras, vilka gör bindningen av tid och rum i 

sociala system möjlig. Därmed kommer system, som har strukturer, att referera till de 

reproducerade förhållandena mellan människor organiserade som regelbundna sociala 

praktiker. Agenters, alltså individers, interaktion finns vid foten av struktureringsprocessen, 

där sociala system produceras och återskapas över olika spännvidder av tid och rum. Därför är 

sammansättningen av individer och strukturer inte två oberoende uppsättningar fenomen, en 

dualism, utan de utgör istället en dualitet. Samtidigt är de mediet och resultatet av de 

tillvägagångssätt och aktiviteter som de återkommande organiserar i dualiteten av struktur 

(Busco, 2009). 
 

En central tanke i struktureringsteorin är att strukturer innebär såväl möjligheter som 

begränsningar till social handling. Strukturer existerar inte separat från social handling utan är 

ständigt inkluderade i människors handlingar. De har därför ingen existens utanför 

människors handlingar och minnen, utan snarare därigenom bidrar till att forma sociala 

interaktioner och sociala mönster. Strukturer bidrar därmed till att sammanknyta och ge form 

åt en rad individuella sociala handlingar och leder till skapandet av sociala system. Begreppen 

strukturer och system är därmed intimt relaterade (Månson, 2007, s. 425; Giddens, 1984, s. 

25).   
 

Därav tycker inte Giddens att strukturer ska ses som absoluta hinder till handling, som 

objektiva hinder eller som något opersonligt. Han förkastar det tankesättet och påpekar istället 

att de bör ses som en oumbärlig och nödvändig åtgärd för enskilda individers handlingar och 

prestationer. Att utforska strukturer i sociala system innebär följaktligen att forskaren studerar 

de lägen där sådana system producerar samt reproduceras genom samspel och interaktion 

(Busco, 2009).      

         

Inom struktureringsteorin innebär strukturer såväl möjligheter som begränsningar till social 

handling, vilket går att applicera på alla människor i alla situationer. För varje handling finns 

det ett antal olika begränsningar och möjligheter. I vår uppsats kommer möjligheter att 

innebära subjektens möjlighet att tillämpa olika modeller. Handling syftar till 

företagsvärdering och begränsningar kan vara de sociala strukturerna samt risk. En tolkning är 

att subjektet påverkas mer av det ena än det andra, vilket kommer påverka de beslut som 
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Begränsningar 

Handling 

Möjligheter 

fattas. Vi har utvecklat nedanstående modell för att på ett enkelt och illustrativt sätt visa 

dragkampen mellan begränsningar och möjligheter.   

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modell 2: Egen modell. Inspirerad av Giddens struktureringsteori, Giddens 1984) 

 

 

Giddens och hans struktureringsteori är av stor vikt för vår uppsats, då den på ett utförligt sätt 

behandlar individen och dennes handlingar. Teorin berör bland annat människors förmåga att 

reflektera över sina beslut och handlingar, social praxis, olika typer av medvetande, 

handlingsförmåga samt strukturer och system. Dessa aspekter är av stor vikt för de personer 

som faktiskt utför själva företagsvärderingen, oavsett om denne representerar en bank eller en 

revisionsbyrå. Det är alltid människor som genomför företagsvärderingar, vare sig aktören 

befinner sig på en bank eller på en revisionsbyrå. För att förstå hur dessa företagsvärderingar 

faktiskt utförs är det av stor vikt att först och främst försöka bilda sig en uppfattning av hur 

människorna bakom dem agerar, och framför allt varför de agerar som de faktiskt gör. Det är 

den främsta bidragande faktor att inkludera Giddens och hans struktureringsteori i vår 

teoretiska referensram. Därför är Giddens struktureringsteori relevant vid forskning kring 

företagsvärdering med fokus på subjektet.  

3.2 Socialkonstruktivism  

3.2.1 Samhället som objektiv verklighet 

 

Enligt Berger och Luckmann (2011, s. 67) är människans egna självskapande alltid och med 

nödvändighet ett socialt företag. Tillsammans skapar människor en mänsklig miljö, med alla 

socio-kulturella och psykologiska bindningar som den för med sig. Människans biologiska 

konstitution drar enbart upp de yttre gränserna för människans skapande aktivitet, därför kan 

inga av bindningarna förstås som en produkt av den biologiska konstitutionen. Det är omöjligt 

för en människa i isolering att utvecklas som människa. På samma sätt är det omöjligt för en 

människa i isolering att framställa och producera en mänsklig miljö. En mänsklig tillvaro som 

enbart existerar i ensamhet hamnar på djurens nivå. När fenomen observeras som är unika för 
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människan återspeglas alltid en social miljö. Människans socialitet och den specifika 

mänskligheten är oskiljbara och sammanflätade. 

 

All mänsklig aktivitet som uppstår är utsatt för att bli vanemässig. En handling som ofta 

upprepas inordnas i ett slags mönster som sedan kan upprepas med mindre möda, oavsett 

vilken handling det är, och uppfattas av den handlande som ett mönster. Vanemässigheten 

innebär även att handlingen i framtiden har möjlighet att utföras på samma sätt och med 

samma sorts kraftbesparing. Det är gällande för både icke-social samt social aktivitet. 

Vanemässiga handlingar behåller självklart sin meningsfullhet för den enskilda individen 

även om de inkorporeras som rutiner i individens allmänna kunskapsförråd. Vanemässigheten 

för med sig en viktig psykologisk fördel, nämligen att antalet alternativ minskar. Teoretiskt 

sett finns det kanske hundratals olika tillvägagångssätt och metoder som en individ kan 

använda sig av, men antalet begränsas till ett då handlingarna blir vanemässiga (Berger och 

Luckmann, 2011, s. 69-70) 

 

Berger och Luckmann (2011, s. 69-70) beskriver att individen befrias från bördan av alla 

besluten. Det innebär en slags psykologisk lättnad, vilken härstammar från människans 

driftmässiga struktur, vilken saknar bestämd riktning. Vanemässigheten svarar och kopplar an 

till den styrning och specialisering av aktiviteten som fattas i människans biologiska 

utrustning. Den löser upp spänningar som samlats till följd av drifter utan bestämda mål. 

Vanemässigheten tillhandahåller en stabil bakgrund, som den mänskliga aktiviteten kan utgå 

ifrån och kan fortgå med ett minimum av beslutsfattande större delen av tiden. Det medför att 

vanemässigheten frigör energi för sådana beslut som kan komma att bli nödvändiga vid vissa 

tillfällen. Bakgrunden av vanemässiga aktiviteter ger upphov till en förgrund som har 

utrymme för överläggning och innovation. 

 

Vanemässigheten innebär att individen inte måste definiera varje situation på nytt eller steg 

för steg. En stor mängd varierande situationer kan sammanfattas under deras 

förhandsdefinitioner, där det kan förutses vilka åtgärder som är lämpliga att vidta i dessa 

situationer. Även olika handlingsalternativ kan ges standarvikt. De vaneskapande processerna 

föregår alla sorters institutionalisering och kan faktiskt i själva verket tillämpas på en 

hypotetisk ensam individ, som är utesluten från alla sorters social interaktion. Utifrån empirin 

sammanfaller den viktigaste delen av mänskliga aktiviteters förvandling till vanemässiga 

handlingar med dess institutionalisering, vilket leder till frågeställningen hur institutioner 

uppstår (Berger och Luckmann, 2011, s. 70).    
 
Där det förekommer en ömsesidig typifiering av vanemässiga handlingar av aktörer uppträder 

institutionalisering, där varje typifiering är en institution. Det är viktigt att betona de 

institutionella typifieringarnas ömsesidighet och det typiska, inte enbart i handlingarna, utan 

även hos aktörerna i institutioner. De typifieringar av vanemässiga handlingar som 

tillsammans utgör institutioner är alltid gemensamma och är tillgängliga för alla medlemmar 

av den sociala grupp det är berör. Själva institutionen i sig typifierar såväl individuella aktörer 

som individuella handlingar. Institutionen förutsätter att handlingar skall ske på ett specifikt 

sätt under specifika omständigheter, samt att specifika typer av individer skall svara för 

utförandet av handlingen. (Berger och Luckmann, 2011, s. 70-71).    

 
En institution förutsätter historicitet samt kontroll. Ömsesidiga typifieringar uppstår och 

byggs upp under loppet av en ömsesidig och gemensam historia. Det är inte något som enbart 

kan skapas på ett ögonblick. En institution är alltid produkten av dess historia och kan bara 

förstås utifrån den historiska process som den frambringades genom. Institutioner kontrollerar 



17 
 

det mänskliga handlandet. Det sker genom att uppställa i förväg definierade 

handlingsmönster, vilka kanaliserar det mänskliga handlandet i en enda riktning, vilket sker i 

motsats till alla de andra riktningar som vore teoretiskt möjliga (Berger och Luckmann, 2011, 

s. 71).    

 

En institutionell värld upplevs som en objektiv verklighet med en historia som förekommer 

tidigare än individens födelse och som inte är tillgänglig för hans biografiska minne. Den 

fanns där innan individen föddes och kommer troligtvis att finnas där även när han är borta. 

Historiken och traditionen med de existerande institutionerna äger karaktär av objektivitet. 

Individens biografi ses enbart som en episod, vilken finns lokaliserad inom ramen för 

samhällets objektiva historia. Vare sig den enskilde vill det eller ej finns institutionerna där 

och insisterar på att vara verkliga. Individen kan inte önska bort dem och de står emot dennes 

försök att förändra eller undvika dem. Institutionerna besitter makten att tvinga den enskilde 

individen genom själva kraften av sin fakticitet, kontrollmekanismer och i sig själva. Om den 

enskilde individen inte förstår syftet eller institutionernas sätt att fungera minskar det inte 

deras objektiva verklighet (Berger och Luckmann, 2011, s. 76-77).      

  
Institutioner, i och med deras existens, kontrollerar människors beteende genom att sätta upp 

redan definierade beteendemönster som leder beteendet i en riktning och därmed emot alla 

andra riktningar som teoretiskt också vore möjliga. En institutionell värld upplevs som en 

objektiv verklighet (Berger & Luckmann, 1966, s. 72). 

 

Det är dock viktigt att ha i åtanke att objektiviten med den institutionella världen är en 

mänsklig producerad och konstruerad objektivitet. Den institutionella världen är 

objektifierade mänskliga aktiviteter, vilket gäller samtliga institutioner. Trots den objektivitet 

som markerar den sociala världen i mänsklig erfarenhet får den inte en ontologisk status 

åtskild från de mänskliga aktiviteter som producerat den (Berger & Luckmann, 1966, s. 78). 

3.2.2 Samhället som subjektiv verklighet 

 

Berger och Luckmann (2011, s. 153) menar att samhället existerar som både en subjektiv och 

en objektiv verklighet. Det betyder att all adekvat teoretisk förståelse av det måste omfatta de 

båda aspekterna. De hävdar att aspekterna får den uppmärksamhet de kan fordra om samhället 

i form av en pågående dialektisk process. Processen består i sin tur av tre olika moment, vilka 

är externalisering, objektivering samt internalisering. Det innebär att varje analys i termer av 

enbart en eller två av dem inte är tillräckligt. Detsamma gäller en individuell 

samhällsmedlem, som på samma gång externaliserar sitt eget väsen i den sociala världen samt 

internaliserar den som en slags objektiv verklighet. Att leva i samhället är med andra ord 

samma sak som att delta i dess dialektik. 

 

I varje enskild individs liv finns en tidssekvens, under vilken han/hon kommer att utvecklas 

till en deltagande aktör i den societala dialektiken. En människa föds inte som en 

samhällsmedlem, utan han/hon föds predisponerad för socialitet. Individen blir medlem av 

samhället. Internaliseringen är början av denna process, vilken beskrivs som: ‖den 

omedelbara upplevelsen eller tolkningen av en objektiv händelse som uttryckande mening, 

dvs. som en yttring av någon annans subjektiva processer som därigenom blir subjektivt 

meningsfull för mig själv.” (Berger & Luckmann, 2011, s. 153). 
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Det innebär inte att vi fullt ut förstår varandra som människor. Det finns stora risker att det 

uppstår missförstånd. Exempel på sådana missförstånd kan vara när en person skrattar i ett 

hysterianfall och någon annan uppfattar skrattet som ett uttryck för munterhet och glädje. 

Oavsett är de subjektiva uttrycken för sinnestillstånd och tankar objektivt åtkomliga för mig, 

och blir därmed meningsfulla för mig själv. Det gäller oberoende om det råder 

överrensstämmelse mellan den andra personen och mina subjektiva processer eller inte. För 

det första är internaliseringen i den allmänna bemärkelsen fundamentet för förståelse av våra 

medmänniskor och för det andra för själva upplevelsen av världen som en meningsfull och 

social verklighet (Berger och Luckmann, 2011, s. 153-154). 

 

Upplevelsen är inte en produkt av att isolerade individer på ett självständigt sätt genererar 

olika sorters betydelser, utan har sitt ursprung i att individen tar över och ärver den värld 

vilken andra redan lever i. Själva övertagandet i sig är på sätt och vis en ny och originell 

process för varje enskild individ. När världen en gång tagits i besittning är det möjligt att 

modifiera eller omskapa den på ett kreativt sätt, även om chansen att detta scenario inträffar är 

mindre troligt. Vid en mer komplex och förfinad form av internalisering ‖förstår‖ individen 

inte bara en annan individs övergående subjektiva processer, utan även ‖förstår‖ den värld 

denne lever i och gör den världen till ens egen. Dock förutsätter det att individen spenderar tid 

på mer än ett dagsländeartat sätt. Det förutsätter även ett helhetsperspektiv som kan knyta 

samman olika sekvenser av olika situationer intersubjektivt. Dessa aspekter möjliggör för oss 

att inte enbart förstå varandras definitioner av gemensamma situationer, utan att vi definierar 

dem ömsesidigt. Mellan parterna etableras ett slags band av motivationer, vilket sträcker sig 

in i framtiden. Det existerar hädanefter en fortlöpande och ömsesidig identifikation mellan 

parterna. De lever alltså inte bara i samma värld, utan de tar även del av varandras tillvaro 

(Berger och Luckmann, 2011, s. 154). 

 

Socialisation kan beskrivas som det grundliga och metodiska införandet av en individ i ett 

samhälles objektiva tillvaro eller en sektor av den. Den första socialisationen som en individ 

genomgår i barndomen kallas för primär socialisation. Det är genom den primära 

socialisationen som individen blir medlem av samhället. Alla följande processer som leder en 

redan socialiserad individ in i nya delar av hans samhälles objektiva värld och tillvaro kallas 

för sekundär socialisation. Den grundläggande strukturen i all sekundär socialisation måste 

likna den struktur som råder inom primär socialisation (Berger och Luckmann, 2011, s. 154-

155). 

 

Den primära socialisationen är den viktigaste för en enskild individ. Alla individer föds in i en 

objektiv social struktur. Inom den strukturen möter individen de signifikanta andra, vilka är 

påtvingade, och har uppsikt över ens socialisation. De andras definitioner av ens egen 

situation uppställs som en objektiv verklighet. Det innebär att en individ inte enbart föds in i 

en objektiv värld utan också en social värld. De signifikanta andra modifierar världen 

samtidigt som de förmedlar den till en och bestämmer sig för vilka aspekter av den här 

världen som stämmer överrens med sin egen placering i den sociala strukturen. Det bidrar till 

att den sociala världen filtreras till individen (Berger och Luckmann, 2011, s. 155).   

 

Primär socialisation innefattar mer än bara ren kognitiv inlärning, eftersom socialisation äger 

rum under olika omständigheter som är starkt känslomässigt laddade och präglade. Det finns 

god anledning att påstå att inlärningsprocessen utan en sådan känslomässig koppling och 

bindning till de signifikanta andra skulle vara svår om inte omöjlig. En individ identifierar sig 

med de signifikanta andra på en mängd olika känslomässiga sätt och aspekter. Oavsett vilka 

de signifikanta andra än må vara, sker internalisering enbart då identifiering sker. Ett barn tar 
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över de signifikanta andras attityder och roller, vilket betyder att barnet internaliserar dem och 

förvandlar dem till sina egna. Barnet får en möjlighet att identifiera sig med sig själv genom 

identifikationen med signifikanta andra (Berger och Luckmann, 2011, s. 156). 

 

Jaget blir ett reflekterat föremål som återspeglar attityder och inställningar som signifikanta 

andra först intagit. Följden blir att den enskilde individen blir och förvandlas till det som 

signifikanta andra kallar honom/henne. Det är varken en mekanisk eller ensidig process. Det 

innebär en dialektisk motsättning mellan identifikationen från andra och den så kallade jag-

identifikationen, alltså den identitet som individen objektivt tilldelats och den identitet som 

individen subjektivt skaffat sig. Dialektiken finns närvarande varje gång som individen 

identifierar sig med sina signifikanta andra. Individen övertar inte bara andras attityder och 

roller, utan genom samma process tar individen även över deras värld. Identitet definieras 

objektivt som lokalisering inom en viss värld och kan subjektivt enbart förvärvas tillsammans 

med den världen. Att tilldelas en identitet betyder att individen tilldelas en specifik plats inom 

världen. En subjektiv tilldelning av identitet och subjektiv tillägnan av den sociala världen är 

egentligen bara två olika synvinklar av samma internaliseringsprocess, och är en process som 

förmedlas av samma signifikanta andra (Berger och Luckmann, 2011, s. 156). 

 
Identitet formas genom sociala processer. När den väl kristalliserats kommer den att 

upprätthållas, ändras eller omformas av sociala relationer. De sociala processer som ingår i 

både bildandet och upprätthållandet av identiteten bestäms av den sociala strukturen. (Berger 

& Luckmann, 1966, s. 194) 
 

Berger och Luckmann sammanfattar sina teorier på ett bra och enkelt sätt: “This object is 

society as part of a human world, made by men, inhabited by men, and, in turn, making men, 

in an ongoing historical process.” (Berger & Luckmann, 1966, s. 211). 

 

Berger och Luckmanns socialkonstruktivism förklarar, precis som Giddens 

struktureringsteori, vilka faktorer som formar individers agerande. Teorin beskriver hur 

människor styrs av de institutioner de är verksamma inom, och även hur institutionerna 

uppstår. Det är av stor betydelse för vår uppsats, då vi ska undersöka de skillnader, samt 

likheter vi antar existera mellan två olika sociala institutioner. 

3.3 Personlig bedömning av värde 
 

En ordboks definition (Webster's Third New International) av subjektivitet lyder ‖kvaliteten 

hos en utredare som påverkar resultaten av observerade utredningar.‖ Denna kvalitet påverkar 

alla utredningar.  Det är en sammanslagning av de övertygelser som kommer från 

omständigheterna kring en persons klass, status och värderingar.  Våra övertygelser varierar i 

tid och i intensitet (Peshkin, 1988).  

 

Subjektivitet är inte ett hedersmärke som individen tjänat och som denne kan gå omkring med 

vid speciella tillfällen. Oavsett innehållet i en persons övertygelser vid en specifik tidpunkt är 

subjektivitet som ett plagg som inte kan tas bort. Det är ihärdigt närvarande i både 

forskningsaspekter och icke-forskningsaspekter av våra liv (Peshkin, 1988).   

 

Mises (1957) påstår att all bedömning av värde är personlig. Det kan inte förnekas att olika 

individer är oense i stor utsträckning beträffande känslor, smak och preferenser och att även 
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samma individ vid olika tidpunkter i livet kan värdera samma sak på olika sätt. Mot denna 

bakgrund är det icke relevant att lyfta fram bedömning av värde som absoluta och eviga.  

 

Det betyder dock inte att varje individ enbart bygger sina värderingar kring sitt eget sinne. 

Majoriteten av människor skapar sina värderingar inom sociala miljöer från dess födelse och 

framåt, vilket sedan format deras personligheter och utbildat dem (Mises, 1957). 

 

En insikt inom ekonomin är att ekonomi handlar om mänskliga val och handlingar och inte 

om mekaniskt pålitliga relationer. Ekonomin är ingen maskin vars struktur kan fastställas och 

manipuleras (Yeager, 1987). 

3.4 Företagsvärdering 
 

En strategisk analys syftar att identifiera de faktorer som huvudsakligen påverkar företagets 

vinst. Mer specifikt syftar den till att identifiera vinstdrivare eller framgångsfaktorer.  Utöver 

det syftar den strategiska analysen att identifiera de risker som i huvudsak kan kopplas till 

företagets verksamhet. Strategisk analys är vanligtvis av kvalitativ natur. Två vanliga inslag är 

en analys av den bransch där företaget är verksamt inom samt de strategier som företaget har 

genomfört eller planerar att genomföra, vilka är tänka att bringa konkurrensfördelar jämfört 

med andra företag verksamma inom branschen (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002, s. 21-

22). 

 

Den strategiska analysen utgör det första steget i den så kallade fundamentala analysen och 

medför att värderaren kan fokusera på väsentligheter. Ett exempel på väsentligheter är vilka 

nyckeltal som är av betydelse för att bedöma företagets prestationer. Grundtanken med en 

fundamental analys är att den syftar bestämma värdet på ett företag eller en aktie, grundat på 

information om företaget samt dess omvärld. Vanligtvis har redovisningsinformation, 

exempelvis företagets nuvarande vinst eller förväntade framtida vinster, en stor betydelse vid 

värderingsformen (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002, s. 20,22). 

  

En grundligt och väl utförd strategisk analys underlättar och bidrar till realistiska antaganden i 

det skede då företagets framtida värdeskapande skall uppskattas och prognostiseras. Om 

värderingsmodellerna skall bidra till användbara resultat, krävs det att värderaren gör 

realistiska antaganden. En modell kan aldrig bli bättre än de antaganden som den bygger på. 

Det betyder att den slutliga produkten av en strategisk analys ofta antar en kvantitativ form. 

Uppskattningen av företagets framtida marknadssituation, sker vanligtvis i form av en 

prognos över branschens framtida omsättning samt företagets kommande marknadsandel 

(Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002, s. 22).  

 

Syftet med redovisning är att mäta och rapportera de ekonomiska konsekvenser som ett 

företags verksamhet ger upphov till under en given period. En redovisningsanalys syftar 

därmed till att uppskatta i vilken utsträckning som företagets redovisning faktiskt lyckas fånga 

dess underliggande verksamhet. Målet är att bedöma ‖kvalitén‖ på de resultat som redovisas. 

En extern analytiker kan uppskatta huruvida de siffror som finns i redovisningen faktiskt 

lyckas med att beskriva företagets prestation och finansiella ställning. Det genomförs genom 

en identifikation av de poster i företagets redovisning där det finns möjlighet och utrymme för 

flexibilitet, samt att utvärdera användbarheten för de redovisningsprinciper och bedömningar 

som företaget har använt sig av. Ett exempel på hur en extern bedömare kan få en inblick i om 

avskrivningarna speglar de avskrivningar som faktiskt har genomförts eller om vinsten är 
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onormalt hög på grund av för låga avskrivningar, är att studera företagets avskrivningspolitik 

över en tidsperiod. Det resulterar i att en viktig del av redovisningsanalysen är att justera 

poster i balans- och resultaträkningen för eventuella förvanskningar eller andra felaktigeter. 

En korrekt och grundligt genomförd redovisningsanalys underlättar och möjliggör bedömning 

av trender och framtida utveckling för företaget, med hjälp av diverse nyckeltal (Nilsson, 

Isaksson & Martikainen, 2002, s. 22-23).   

 

Med hjälp av en finansiell analys är det möjligt att på basis av finansiell information utvärdera 

ett företags historiska utveckling. Utöver det syftar den finansiella analysen att bedöma 

företagets framtida prestationer. Ett exempel på det är om det är möjligt för företaget att 

bibehålla eller till och med förbättra sin nuvarande lönsamhet. Därmed är det av stor vikt att 

den finansiella analysen är systematisk och effektiv. Med systematisk menas i dettta fall att 

korrekt nyckeltal väljs för det som skall studeras, exempelvis för att mäta ett företags 

lönsamhet ur ett aktieägarperspektiv är räntabilitet på eget kapital ett allmänt accepterat mått. 

Med effektiv menas att det antal nyckeltal som används inom den finansiella analysen 

begränsas. Den bakomliggande anledningen är att det är mycket krävande och svårt att dra 

slutsatser av för stora mängder information. Nyckeltals- och kassaflödesanalys är inom ramen 

för den finansiella analysen de två mesta vanligt förekommande verktygen. Med hjälp av 

nyckeltalsanalysen kan en extern bedömare skapa sig en bra bild av företagets ekonomiska 

situation, exempelvis hur lönsamheten ser ut. Kassaflödesanalysen är mer inriktad mot att 

bedöma ett företags likviditet samt dess finansiella flexibilitet (Nilsson, Isaksson & 

Martikainen, 2002, s. 23). 

 

Ett företags framtid kan prognostiseras. Det sker i form av så kallade proformas. 

Proformamodeller innebär en konstruktion av prognostiserade resultat och balansberäkningar 

genom grundläggande redovisningsprinciper. Proformas är främst förekommande vid 

diskonteringsmodeller, då syftet är värdera framtida betalningsströmmar. Proformas kan även 

användas vid till exempel kreditvärdering, utvärdering av strategiska beslut eller vid finansiell 

planering. Till skillnad från många andra modeller finns det inte något huvudsakligt och 

grundläggande recept på hur en modell ska se ut. Det beror på att varje företag är unikt och 

kräver därför unika modeller. Dock har de flesta modellerna gemensamma nämnare och 

byggstenar. Till exempel är nästintill alla proformamodeller styrda av omsättningen. Rent 

tekniskt blir konsekvensen att de flesta poster i företagets balans- samt resultaträkning anses 

vara en funktion av omsättningen. Det bidrar till en direkt koppling mellan den strategiska 

analysens resultat och proformamodellen (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002, s. 23-24). 

 

Det finns ett flertal metoder beträffande företagsvärdering. Generellt sett är det två olika 

ansatser, nämligen substansvärdering (tillgångsvärdering) och avkastningsvärdering. 

Substansvärdering är en sorts värdering som utgår från en värdering av företagets befintliga 

tillgångar och skulder. Metoden kräver därmed inga proformas. Avkastningsmodellernas 

gemensamma nämnare är att de i allmänhet baseras på framtidsprognoser. Med hjälp av 

prognostiserade avkastningsmått, exempelvis utdelningar, residualvinster eller kassaflöden 

kan värdet uppskattas genom nuvärdesberäkning. Eftersom processen baseras på prognoser 

om framtiden kan konstruktioner av proformas underlätta värderingen. Oberoende av vilken 

metod som används baseras alla metoder på de insikter och kunskaper som erhålls från den 

fundamentala analysen, vilken är beskriven ovan (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002, s. 

24).  

 

Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002, s. 27) lyfter fram värdering som subjektiv 

uppskattning. En person kan uppleva en viss tillgång som värdefull, medan den för en annan 
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person kan betraktas som helt värdelös. Det styrs av vilken nytta respektive person faktiskt 

har av tillgången. På liknande sätt kan företag vara av olika nytta och värde för olika personer. 

Ett exempel är ett förlustföretag, vilket kan ha ett visst värde för en köpare som har 

möjligheten att utnyttja förlustavdragen. På samma sätt kan förlustföretaget ha ett annat värde 

för en köpare som anser sig besitta en speciell kompetens som kommer att kunna vända 

företagets negativa trend. Därmed existerar inga företagsvärderingar som genererar ett 

fullkomligt exakt, obestridligt eller korrekt svar på vad ett företag eller en aktie faktiskt är 

värd. Istället är det en subjektiv uppskattning av värdet, vilken baseras på värderarens analys, 

kunskap samt erfarenhet. Värderaren har möjlighet att använda sig av ett flertal olika 

modeller, vilka i sig är vetenskapligt förankrade. Dock baseras samtliga modeller på ett antal 

antaganden vilka analytikern eller värderaren själv måste ta ställning till och hantera. Därmed 

kan en enskild värdering aldrig lyckas med att generera ett exakt eller obestridligt värde. 

3.5 Banker 

 

Företags mål med finansiering av externt kapital är att ha tillräckligt med kapital för den 

nuvarande rörelsen och för framtida expansioner. Det är vid dessa tillfällen bankerna spelar en 

viktig roll. Vid all kreditgivning är det upp till bankerna att försöka uppskatta hur stor risken 

är att låntagaren inte kommer att kunna betala räntor och amorteringar på lånet. Därför är det 

av stor vikt att bankerna har tillräckligt med relevant information om det lånesökande 

företaget (Larsson, 2002, s. 169, 174-176). 

 

Larsson (2002, s. 174-176) menar att förhandlingarna mellan banker och företag är väsentligt 

olika beroende på om företaget är nystartat eller kund i banken sedan tidigare. För nystartade 

företag saknas oftast bokföringsunderlag i form av balans- och resultaträkningar och 

finansieringsanalyser. Vid sådana företag läggs tyngdpunkten på bedömningar av företagets 

affärsidé och framtida affärsförutsättningar. Bankerna analyserar företagets produkter, 

produktutveckling och marknadsföring och en konkurrensanalys genomförs. Viktiga inslag 

vid en sådan bedömning är företagarens kompetens, branscherfarenhet, affärsmannaskap, 

vilja, drivkraft, riskbenägenhet och motivation. 

 

Om företaget däremot är kund sedan tidigare och vill låna pengar för att finansiera en 

expansion finns i allmänhet balans- och resultaträkningar att tillgå för banken. Det bidrar till 

en bättre bedömning av företagsledarens kompetens och hur denne tidigare lyckats som 

företagare. Med andra ord är bankernas kunskap om företaget och företagaren betydligt större 

i dessa fall än när det gäller nystartade företag (Larsson, 2002, s. 174-176). 

 

Larsson (2002, s.174-176) menar dock att bankerna i majoriteten av fallen behöver 

komplettera det material de får in från företaget med egna bedömningar av konjunkturer, 

utveckling på valutaområdet, ränteutveckling, marknad, strukturproblem och övriga problem 

inom branschen. 

 

Hur man effektivt mäter och skyddar sig mot kreditrisk har alltid varit ett centralt problem för 

lagstiftare och utövare inom finansiella institutioner (Brown & Wang, 2002). En 

kreditbedömning skall mynna ut i en riskbedömning som ligger till grund för räntesättningen 

på lånet eller ett eventuellt avslag på lånet. Om det finns svårigheter med riskbedömningen 

men banken trots det gör bedömningen att krediten skall ges till företaget måste banken göra 

ett påslag utöver den risk som vanligtvis förekommer vid krediter. Det innebär att en 
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riskpremium läggs på lånet.  För nystartade företag är det vanligt förekommande. Dock kan 

denna premium minska om säkerheter för lånet finns (Larsson, 2002, s. 174-176). 

 

För många företag är säkerheten vid kreditbedömningar en bristvara. Det gäller framförallt för 

företag som expanderar fort. Det är därför naturligt att det uppstår en diskussion mellan bank 

och företag om vilka säkerheter som skall ställas för en kredit. Kreditsäkerheten delas in i två 

huvudgrupper. Personsäkerheter avser borgen och olika former av garantier, medan 

realsäkerheter avser pant i fast eller lös egendom. Rätten till pant ger banken möjlighet att 

sälja egendomen under vissa förutsättningar för att täcka sin fordran (Larsson, 2002, s. 176-

177). 

 

Hansson (1995, s. 44) konstaterar att normalt skall bankerna inte behöva utnyttja säkerheten 

utan krediten skall förräntas och amorteras med hjälp av det likviditetsöverskott som den 

löpande rörelsen beräknas ge kredittagaren. Det innebär att den centrala frågan vid en 

kreditbedömning huruvida företaget har tillräckligt likviditetsutrymme för att betala ränta och 

amorteringar. 

 

För att företaget skall kunna betala ränta och amorteringar i normal ordning krävs det att 

företaget har en tillfredsställande lönsamhet. Bankerna måste därför bedöma företagets 

framtida lönsamhet, vilket givetvis är svårt för såväl banken som för företaget. Vikten läggs 

vid företagsledarens förmåga att anpassa företagets verksamhet så att de möjligheter som 

finns för företaget att uppnå lönsamhet tas tillvara på (Hansson, 1995, s. 44). 

 

Statsmakten kan påverka räntenivån genom att räntan höjs när önskan är att minska den 

ekonomiska aktiviteten i näringslivet och sänka räntan när de vill motverka lågkonjunkturer.  

Tidigare har Riksbanken styrt hur bankerna placerade sina medel. Till exempel huruvida de 

ska låna ut till företag, privatpersoner, köpa statsobligationer, bostadsobligationer eller andra 

obligationer med mera. Numera finns ingen sådan reglering. Istället används indirekta och 

generalla metoder för att påverka räntenivån (Hansson, 1995, s. 50-52). 

 

Ett sätt för Riksbanken att styra räntenivån är genom att köpa eller sälja obligationer eller 

stadsskuldväxlar, så kallade marknadsoperationer. Vill Riksbanken höja räntenivån säljer de 

värdepapper och pressar ned kursen på dessa. På samma sätt sänker de räntenivån genom att 

köpa värdepapper till höjda kurser. Riksbanken säljer eller köper värdepapper i sådan 

omfattning att det bidrar till att räntan höjs eller sänks till en lämplig nivå (Hansson, 1995, s. 

50-52). 

 

Ett annat sätt för Riksbanken att påverka räntenivån ligger i att bankerna tidvis lånar från 

Riksbanken. För dessa lån som bankerna tar skall de givetvis betala ränta till Riksbanken och 

den räntenivån bestäms av Riksbanken. Om bankerna tvingas betala en höjd ränta till 

Riksbanken måste de söka en motsvarande höjning på sin utlåning för att täcka kostnaden 

(Hansson, 1995, s. 50-52). 

 

Hansson (1995, s. 50-52) konstaterar att efter avregleringen som skedde under 1980-talet 

arbetar kreditmarknaden på marknadsekonomiska villkor. Det betyder att bankerna själva har 

rätten att bestämma räntesatser och till vilka låntagare. De genomför egna bedömningar om 

vad som är affärsmässigt lämpligt med hänsyn till lönsamhet och risktagande. Riksbanken har 

dock genom sin utlåningsränta, diskonto och marknadsoperationer ändå tillräcklig möjlighet, 

utan detaljingripande, att styra räntenivån. Riksbanken kan därmed lägga räntenivån på 

önskad nivå för att ge de konjunkturpåverkande effekter som önskas. 
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Det är allmänt accepterat att monetära myndigheter kan påverka ekonomiska aktiviteter 

genom förändringar i den kortsiktiga räntan. Den traditionella ‖pengarsynen‖ bygger på att 

känsligheten att spendera är beroende av räntesatsen (Repullo och Suarez, 2000). På senare tid 

har dock en annan syn väckt stor uppmärksamhet. Gertler och Gilchirst (1993) och Repullo 

och Suarez (2000) lyfter fram kreditsynen, som säger att penningpolitik påverkar ekonomin 

genom sin inverkan på låntagares tillgång till krediter, särskilt banklån. Med andra ord har 

penningpolitiken enligt kreditsynen ett direkt inflytande på tillgängligheten av bankkrediter. I 

förlängningen har det en direkt påverkan på lånandet och spenderandet av bankberoende 

kapital.  

 

Modeller av kreditkanaler visar att den finansiella marknadens brister förstärker effekten av 

penningpolitiken genom två olika subkanaler. Den ena är bankkanalen som förutspår en 

nedgång i den sammanlagda nivån av krediter utgivna av banker, till följd av en monetär 

åtstramning. Denna kanal leder därmed till ett minskat utbud av krediter (Bernanke och 

Bilder, 1988 se Kandrac, 2012). Den andra kanalen kallas balansräkningskanalen. Den 

förutspår ett avbrott i kreditförlängningen som ett resultat av rörelser i låntagarnas finansiella 

ställning på grund av monetär åtstramning. Med bristfällig information och heterogena 

låntagare förutspår modellerna av kreditkanalerna stramare kreditvillkor som sänker andelen 

lån till mindre kreditvärdiga företag (Bernanke och Gertler, 1989 se Kandrac, 2012). 

3.6 Revisorer 
 

Revisionsbyråer har de senaste åren vuxit enormt rent storleksmässigt och även i antalet 

tjänster de erbjuder sina klienter. Idag kan revisionsbyråer kallas ‖multi-disciplinary 

practices‖ (Kostant, 1999). Revisionsverksamhet är ett begrepp som de senaste åren vuxit i 

såväl bredd som omfattning och inkluderar i dagsläget en rad olika sorters tjänster. Förutom 

traditionella revisions- och redovisningsuppdrag ingår även en rad andra tjänster. Exempel på 

dessa är rådgivning, skattefrågor, organisationsfrågor och värderingar av olika slag. Den 

traditionella revisionsverksamheten är numera bara en del av revisionsbyråernas uppdrag 

(SOU 1999:43).  

 

Marknadsvärdet på ett företag reflekterar i slutändan värdet på de totala tillgångarna i 

företaget. I dagens ekonomi står de immateriella tillgångarna för en stor del av företagets 

totala värde. När företag har mycket immateriella tillgångar komplicerar det uppgiften att 

sätta ett korrekt värde på företaget (Chan, Lakonishok & Sougiannis, 2001). För många 

företag är marknadsvärdet flera gånger större än det redovisade värdet. Det beror vanligtvis på 

att de immateriella tillgångarna i företaget är viktigare för företagets värde än de materiella 

tillgångarna. Redovisningsrapporter undervärderar därför ofta företag med mycket 

immateriella tillgångar. (Gelb & Siegel, 2000). Värdering av immateriella tillgångarna är inte 

enbart viktigt för aktiemarknaden utan även för ett flertal affärsmässiga orsaker för företagen, 

exempelvis vid försäljning, fusion eller förvärv (Rodgers, 2003).  

 

Immateriella tillgångar är det svåraste att värdera i vid en företagsvärdering och än mer 

problematiskt då det har varit en stor manipulation i den tidigare redovisningen (Caldwell, 

2006 se Lhaopadchan, 2010). Immateriella tillgångar skall redovisas i finansiella rapporter när 

det är sannolikt att tillgångarna kommer generera framtida ekonomiska vinster och att dessa 

vinster på ett tillförlitligt sätt går att mäta. Sannolikt betyder i det här fallet att den framtida 

vinsten är mer trolig snarare än mindre trolig att uppstå. Dock kan det vara svårt att bestämma 
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en framtida sannolikhet baserat på den tillgängliga information som finns. Vid värdering av 

immateriella tillgångar uppstår därför en subjektiv bedömning som kan variera från person till 

person. Värdering av immateriella tillgångar är också starkt förknippat med företagens olika 

strategier och affärsvillkor (Wyatt, Matolcsy & Stokes, 2001). 

 

Revisorers oberoende har under en lång tid ansetts vara en grundsten i revisorsyrket (Yu, 

2011). Carey och Doherty (1966) har beskrivit oberoende som att undvika situationer som kan 

tendera i försämrad objektivitet eller tillåta personliga åsikter påverka beslut. Ahmad (2009) 

fortsätter med att konstatera att oberoende helt enkelt refererar till revisorers förmåga att 

framföra sina slutsatser ärligt och opartiskt.  

 

För att skapa en efterfråga för revisionstjänster måste revisorer övertyga marknaden om deras 

oberoende och deras kompetens. Under en lång tid har en revisors rykte om oberoende varit 

den största tillgången för revisorer och vårdslöshet i yrket från revisorns sida kan leda till ett 

minskat förtroende och försämrat rykte för revisorn i fråga (Owens, 1941; Johnstone et al., 

2001 se Wines, 2012).  

3.7 Tillväxtföretag 
 

Olika branscher har olika definitioner beträffande hur tillväxt ska mätas. Det kan vara 

lämpligt att mäta tillväxten i form av ökade tillgångar, vilket kan vara användbart för företag 

som normalt sett är kapitalintensiva, exempelvis tillverkningsföretag. För andra företag som 

inte besitter lika mycket kapital, exempelvis serviceföretag, kan graden av personalökning 

vara ett mer lämpligt mått på tillväxt. Försäljningsökning är ett mycket användbart mått som 

kan användas oavsett vilken bransch man är intresserad av (Laurence, Nystrom & 

Freeman,1998). Demirakos, Strong och Walker (2004) kan efter att ha studerat rapporter från 

finansiella analytiker kan visa att analytiker verkar skräddarsy sina värderingsmetoder utefter 

omständigheterna inom branschen. 

 

Vid värdering av företag finns det en rad olika metoder som kan tillämpas. Valet av metod 

kan variera från företag till företag och beroende på situation. Vissa av de vanligaste 

värderingsmetoderna lämpar sig dock inte lika bra på tillväxtföretag av en rad olika 

anledningar. Exempel på sådana metoder är substansvärdering och värdering baserad på 

redovisat resultat eller vinst efter skatt. Substansvärdering, som är en skillnad mellan 

tillgångar och skulder tagna från balansräkningen, ger oftast ett för lågt värde på 

tillväxtföretag. Även värdering baserad på företagets vinst är inte att rekommendera, då 

resultaten som är redovisade i resultaträkningen lätt kan manipuleras av redovisningstekniska 

åtgärder och ger inte alltid en korrekt bild av företaget (Tolleryd & Frykman, 2000, s. 20-21). 

 

Vidare är företagets mognad viktig för valet av värderingsmetoder. Hur moget företaget och 

industrin är avgör valet av metod. Desto yngre företag är desto mer fokus är det på 

multiplarna, eftersom kassaflödesprognoser blir väldigt osäkra. De viktigaste multiplarna för 

tillväxtföretag i tidiga faser är bransch- och industrimultiplarna. För mer mogna 

tillväxtföretag används oftast Discounted Cash Flow (DCF)-modellen ihop med kassaflödes- 

och branschspecifika multiplar (Tolleryd & Frykman, 2000, s. 21-22). DCF-modellen 

avspeglar förmågan hos företaget att i framtida generera pengar. Den här metoden presenterar 

företagets verkliga värde. Dock är den väldigt känslig för antaganden som utgör basen för den 

finansiella projektionen (Janiszewski, 2011) 
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Tolleryd och Frykman (2000, s. 26) menar dock att många tillväxtföretag har ett negativt 

kassaflöde och går med förlust och förväntas göra det flera år framöver. Det bidrar till att 

varken vinstmultiplar eller kassaflödesmultiplar kan användas då de kräver positiva värden. I 

dessa fall kan företagen använda intäktsmultiplar där företagets värde sätts i relation till dess 

intäkter. 

 

DCF-modellen, som är den vanligaste modellen vid företagsvärdering, är mest lämpad för 

mogna företag men fungerar i teorin precis lika bra på små tillväxtföretag. Eftersom den är 

konstruerad i första hand för företag med en stor balansräkning och positivt kassaflöde 

behöver den anpassas för tillväxtföretag. Anpassningen bidrar dock till att modellen blir 

enklare att använda, då de mest komplicerade momenten i värderingen reduceras. Den 

anpassade modellen bygger därmed på en del antaganden, gällande kapitalstruktur och 

redovisning av investeringar, om företaget men som i flertalet av fallen stämmer in på 

tillväxtföretag (Tolleryd & Frykman, 2000, s. 27-28). 

 

Tolleryd och Frykman (2000, s. 46-48) tar upp sju huvudsakliga värdedrivare för 

tillväxtföretag. Dessa sju värdedrivare är de viktigaste faktorerna vid en värdering av 

tillväxtföretag. Tre av dem finns inom industristrukturen. Den första är konsolideringsgrad 

som är ett mått på konkurrensen inom industrin och mäter antalet företag i samma bransch. 

Den andra är inträdeshinder och ger information om hur industrin kommer se ut i framtiden, 

det vill säga hur hållbar industrin är genom att ta upp hinder som varumärke, startkostnader 

med mera. Den tredje är industritillväxt och mäter huruvida industrin har en hög tillväxt och 

om marknaden ökar i omfattning. 

 

Tolleryd och Frykman (2000) bedömer att de återstående fyra värdedrivarna finns under 

intellektuellt kapital. Den första är varumärkets styrka och är ett värde på det sammanlagda 

nuvärdet på företagets kundrelationer. Den andra är företagsledningens kompetens och 

motivation och består av företagets humankapital det vill säga de kollektiva förmågorna, 

relationerna, talangerna, kunskaperna och erfarenheterna som finns inom företaget. Den tredje 

är innovationskraft där analyseras företagets förmåga att förnya sig själva och förbättra eller 

utveckla nya produkter. Den fjärde värdedrivaren är icke-personberoende kunskap, vilket är 

den kunskap som inte lämnar företaget även om de anställda gör det (Tolleryd & Frykman, 

2000, s. 49-51). 
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4.0 Empiri 
 
I det här kapitlet presenteras studiens empiriska material baserat på fyra intervjuer. Vi har 

valt att presentera intervjuerna med respondenternas egna ord och resonemang för att 

undvika att i detta skeende tolka texten. 

4.1 I vilka olika situationer används företagsvärderingar och hur går 

värderingen till? 
 

Respondent 1: I och med att vi har så pass många kunder som är så kallade ägarledda bolag, 

är det oftast en ganska liten skara ägare hos våra kunder. Det kan vara allt ifrån en till ett par 

stycken ägare, vilket är mest normalt. Då är det inte helt ovanligt att när våra kunder kommer 

upp till en viss åldersgräns börjar fundera i banorna huruvida man vill fortsätta med det man 

gör eller låta någon annan ta över. Normalt sett är det någon utav ägarna som ringer oss och 

säger att de funderar på att trappa ned eller att de har tröttnat. Det kan även handla om att de 

har fått ett bud och då får de utgå ifrån att revisorn bokar in ett möte där man diskuterar och 

lyssnar av vad ägaren har att säga. 

 

En del ägare säger att de är så trötta och vill bara sluta och vill att revisionsbyrån sköter det på 

bästa sätt. Beroende på vilket slags bolag det rör sig om finns det olika lösningar. Det finns 

bolag som bara stängs ner och likvideras. Då säljs det som går att säljas, i form av tillgångar 

och maskinpark eller andra tillgångar och alla skulder betalas av. Sen finns det bolag där det 

finns ett intresse, och då går det att sälja externt till andra köpare. Där får man utgå ifrån 

firman i sig, vad det är för slags bolag det handlar om och om ägaren har några spekulanter 

som han kan tänkas vända sig till. I dessa fall får man vara lite försiktigt, eftersom man alltid 

måste utgå ifrån ägarens synpunkter, och vad han har för åsikter kring det hela. 

 

Ägarens synpunkter angående vad syftet med värderingen skall vara kan påverka revisorns 

värdering på ett konkret sätt. Det kan ha en stor påverkan. Rättvisefrågor, exempelvis när det 

blir aktuellt för barn att ta över deras föräldrars företag och verksamheter är exempel där de 

kan påverka. Hur det barn som inte tar över företaget kompenseras på ett sätt som undviker 

konflikter och bidrar till att samtliga parter blir nöjda. Om det barn som inte tar över firman 

vill ha en viss summa, då är det upp till dem att diskutera ifall företaget verkligen är värt så 

pass mycket. Även om firman genererar pengar idag, behöver det inte betyda att firman för 

alltid kommer att generera pengar, för någon måste sätta av timmarna. I många fall tar ägarna 

ut en lön som kanske inte alltid motsvarar de timmarna. Om ett barn då exempelvis säger att 

han vill ha en miljon medan det andra barnet får företaget är det viktigt att ha i åtanke att det 

barn som tar över företaget får ju även en börda. Det är inte helt ovanligt att omvärlden, 

exempelvis syskon och barn, tycker att bolaget är värt mer pengar än vad det egentligen är. 

Det därför är mycket viktigt att man faktiskt lyssnar till hur kunden vill ha det. Det gäller att 

man genom diskussioner kommer fram till ett rättvist värde på företaget för att kunna lösa 

rättvisefrågan på ett korrekt sätt, där samtliga parter blir nöjda.     

 

Det finns väldigt många olika slags metoder för företagsvärdering. En del utgår från en 

substansvärdering som grundar sig på vinsten i företaget. Medan många utgår från ‖hur kan 

det bli om tio år? Företaget har en jättebra idé, men den idén är så pass ny att man inte vet hur 

det kan se ut om fem eller tio år. Men man tror ändå väldigt mycket på idén. Många IT-bolag 

är egentligen baserade på framtida kassaflöden och en framtida tro på någonting. 
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Svårigheten med företagsvärdering ligger främst  i värderingen av immateriella tillgångar. Det 

finns egentligen ingen som med säkerhet kan säga att ‖såhär ska det vara‖, men självklart 

finns det teorier som säger att ‖såhär mycket är det‖. Värdering av företag med starka och 

välkända varumärken är svåra att genomföra. Hur mycket är ett varumärke egentligen värt, 

om man ska definiera det i form av pengar? Det blir jättesvårt. Man vet att det är ett välkänt 

och starkt varumärke, men ska man sätta en summa på det hela, då blir det oerhört svårt. Även 

om företaget äger varumärket men inte har rätt inköpskanaler eller försäljningskanaler, är det 

kanske inte värt någonting ändå. Det hela är väldigt godtyckligt för det finns ingen som kan 

säga att det ska vara på ett visst sätt. Hela varumärkeshanteringen är en väldigt svår del i 

företagsvärdering och det samma gäller patent. 

 

Patent tas inte upp i böckerna och är inte värt någonting i själva bokföringen men om ett 

sådant företag ska säljas vill de som säljer naturligtvis ha betalt för sina patent. De har ju 

ensamrätt att tillverka vissa produkter och det kan vara en stor fördel mot sina konkurrenter. 

Säljaren vill ju naturligtvis ha betalt för dessa fördelar som företaget har. En sådan fördel är 

väldigt svår att sätta ett värde på. Man försöker utgå ifrån vad de produkterna kommer 

generera i mervärden i form av försäljningsvinster och liknande. Dessa situationer är givetvis 

väldigt svårbedömda då det handlar om framtida tro på någonting och därmed väldigt svåra 

att värdera. De immateriella delarna av företaget är absolut svårast att värdera.  

 

Respondent 2: Egentligen handlar det tre olika situationer där företagsvärderingar är 

nödvändiga. Antingen har man en kund som ska köpa ett bolag, en kund som ska sälja ett 

bolag eller om ett bolag har flera ägare där en tvist har uppstått. Vid tvister kopplar man oftast 

in en annan extern revisor, för att göra en helt opartisk bedömning och som inte har några 

band till ägarna. I situationer där man har flera delägare är det vanligt att man har upprättat ett 

aktieägaravtal. I ett sådant avtal kan man till exempel bestämma att man ska göra en årlig 

värdering av aktierna, vilket ska bygga på en viss mall. Då är det inga problem som revisor att 

genomföra värderingen, eftersom det i avtalet står hur man ska gå tillväga. I dessa fall blir det 

mer en matematik i det hela och man kringgår hela känsloaspekten. 

 

Man gör olika sorters värderingar i olika situationer.  Genererar företaget inget överskott på 

sin verksamhet hamnar man i en svår situation. För om det exempelvis finns ett värde på fem 

miljoner kronor, då vill ju köparen givetvis ha en avkastning på de fem miljoner han betalar. 

Förhoppningsvis finns det både substans och avkastning i företaget. Då kan man titta på en 

mix av modeller som berör både substansvärdet och avkastningsvärdet. Egentligen är det 

viktigaste som köpare att se kassaflödet. Vad genererar det i pengar ut? Om någon köper ett 

företag är han givetvis intresserad av vad han kan få i årlig avkastning. Man bakar ihop 

avkastningsvärdet och substansvärdet till en mix, för att försöka få ut någon slags avkastning 

och kassaflöde. Vad kommer företaget att generera i framtiden? Det är det viktigaste. 

 

Svårigheten med företagsvärdering kan exempelvis vara när man ska sätta ett värde på ett 

varumärke. Egentligen handlar om vad det genererar för avkastning och resultat. För att mäta 

detta får man titta på historiska siffror. Vad har den här firman som äger varumärket gjort 

tidigare och hur har det gått? Om det har skötts helt perfekt eller om man skulle kunna sköta 

det bättre utan de nuvarande ägarna. Det som är viktigt är hur starkt varumärket är, om det 

exempelvis tål en skandal. Det blir givetvis svårt i hur man ska räkna, man ska ha en trygghet 

i det man köper. 
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Respondent 3: Vi själva genomför inte egna värderingar i särskilt stor utsträckning. 

Kunderna kommer ofta till oss i första läget och frågar vad det är värt, men de blir istället ofta 

hänvisade till revisorer. Givetvis granskas de värderingar vi får in, men det är sällan som vi 

inte godkänner en värdering som är gjord av en revisor. Ofta är det så att säljaren och köparen 

själva har kommit överens om en summa, då kan vi starkt ifrågasätta den. Säljaren ligger ofta 

alldeles för högt och köparen är så pass ivrig att starta sin verksamhet att han struntar i vad 

den faktiskt är värd. Därför vill vi oftast ha med revisorn. 

 

Det största området där det blir aktuellt med företagsvärderingar är givetvis om ett företag ska 

säljas. Det är det primära området och ofta vänder sig köparen sig till oss, i förhoppning om 

att kunna finansiera förvärvet. Då finns det olika sätt att lägga upp det köpet på. Sen kan det 

även vara aktuellt när en delägare ska lösas ut vid till exempel dödsfall eller delägare som inte 

kommer överrens eller av någon anledning ska skiljas. Även i samband när man skriver en 

kompanjonsförsäkring eller ett kompanjonsavtal. Då läggs en försäkring på den andres liv och 

då vill banken veta ungefär vad den summan ska ligga på. Men klart mest är när man ska köpa 

och sälja företag. 

 

Finansiering av företagsförvärv är bland den svåraste finansieringen som finns. Är det större 

summor det handlar om bildar man oftast ett förvärvsbolag. Det är en väldigt vanlig lösning 

men det ställer också till det. Krediterna ligger uppe i förvärvsbolaget medan tillgångarna 

finns nere i det förvärvade bolaget. Enligt aktiebolagslagen får man inte använda säkerheter i 

det köpta bolaget för de krediter som finns i förvärvsbolaget. Den enda man kan göra är att 

pantsätta aktierna för att komma åt tillgångarna. Då blir det mycket blanco, som det kallas in 

bankvärden, uppe i förvärvsbolaget. Anledningen är att man inte kan sätta något värde på de 

här aktierna. Man kan säga att det inte finns någon reell säkerhet. Därför krävs det en stor 

kontantinsats, borgen och mycket annat. Det som banken tittar på i värderingen är givetvis 

tillgångssidan. Det finns substansvärdering och avkastsvärdering. Man brukar ofta göra både 

två och sedan jämka. Beträffande tillväxtföretag kollar vi kanske mer på avkastning och 

beträffande mogna bolag mer på substans. Det är substansvärdet som är säkerheten för banken 

och därför det intressanta. 

 

Vi litar på kända revisorer och har ingen anledning att misstro, därför kompletterar vi inte 

deras värderingar. Avkastningsvärderingar kompletterar vi inte på något sätt. Substansvärdet 

fokuserar vi mer på, i och med att där ligger bankens säkerhet. Där skulle vi kanske kunna ha 

en åsikt, exempelvis om vad maskiner och sådant egentligen är värt. 

 

Respondent 4: Vi gör inte några egna företagsvärderingar här på kontoret utan vi vänder oss 

till en extern part som arbetar med företagsförmedling. Där gör de företagsvärderingar och 

kommersiella fastighetsvärderingar som man också kan ha nytta av, exempelvis om det är ett 

fastighetsbolag som köps och säljs. De jobbar även med ägarplanering, generationsskiften och 

sådant. Behövs det göras en värdering hos en kund av någon anledning så tar man hjälp av en 

person därifrån. 

 

Främst använder vi oss av företagsvärderingar när det handlar om kunder som vill köpa eller 

sälja företag. Man kan säga att i huvudsak är det vid köp och försäljning, om det ska in en ny 

delägare eller vid generationsskiften som företagsvärderingar används. Det finns olika 

modeller som används vid en företagsvärdering. Dessa modeller är kassaflödesvärdering, 

multipelvärdering och substansvärdering. Efter man gjort dessa tar man ett snittvärde från de 

tre modellerna och man har en felkoefficient på 10 procent av värdet. Dessa tre modeller tittar 

på olika saker och ett snitt blir därför mest lämpligt. 
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Vi lånar ut pengar mot vad som brukar kallas företagsinteckning, alltså en säkerhet i rörelsen. 

Den inteckningen är oftast på de tillgångar som finns bokförda i balansräkningen i form av 

kundfordringar, varulagret och maskiner och inventarier. Det här kallas flytande säkerhet, då 

dessa tre poster kan förändras i ett företag. Om företaget inte går bra och varulagret försvinner 

och kundfordringarna inte finns kvar är det ju en risk man som bank tar när man lånar ut 

pengar till ett företag. Som rådgivare har man som uppgift att följa upp den här flytande 

säkerheten för att se hur tillväxten och finansieringen går. 

 

Man går inte så mycket på djupet i värderingen i sig. Vi har så pass bra förtroende för dem 

som gjort den att vi vet att de gjort ett bra jobb. Vi tittar istället på det slutgiltiga värdet och 

använder oss av det. Sen har banken en försiktighetsprincip, när det gäller ett företagsförvärv 

så fullfinansierar aldrig banken något. En viss del måste vara ägaren eller riskkapitalisters 

insättning. Det kan vara allt från att man lånar ut 30 procent upp till 60-70 procent av 

summan. Det kan variera beroende på grund av vilket bolag, vilken bransch det handlar om 

och så vidare. Banken använder värderingen som en grund för kreditbeslut kan man säga. Sen 

tas besluten mest grundade på betalningsförmåga eller företagets resultatutveckling och 

lönsamhet. Det är nummer ett. Vad man sålt och de kostnader man har som företag, efter det 

måste det finnas pengar kvar att betala av finansieringen. Många företagare tror deras 

verksamhet är mycket mer värt än vad det egentligen är, en stor kundbas eller ett starkt 

varumärke är svårt att omsätta i pengar. 

 

Historiken är väldigt relevant när det kommer till företagsvärdering. Framförallt om man 

pratar om mer mogna företag eller företag som varit med länge där man kan se väldigt tydliga 

trender. Om ett företag visat väldigt bra resultat tidigare men det kommer en kraftig 

inbromsning och det företaget har varit väldigt stabilt innan, jobbat upp ett eget kapital och 

det finns en bra balans i tillgångarna. Det företaget har då oftast ett väldigt bra värde men 

pengarna saknas. Då kan banken vara med och finansiera det företaget. Det är kanske inte helt 

självklart att man som bank går in och finansierar när ett företag visar röda siffror men då är 

det viktigt att man har en relation med kunden och vet vad det är för företag. En sådan 

finansiering gör man inte med en kund som kommer in från gatan och vill låna pengar. Utan 

det måste vara en kund där du vet kompetensen hos personerna bakom företaget och hur de 

presterat tidigare. 

4.2 Hur behandlas och värderas tillväxtföretag jämfört med mer 

mogna företag? 
 

Respondent 1: Det är oerhört svårt om det inte finns speciellt mycket att gå efter, men man 

ändå ska sätta ett rimligt pris på ett sådant företag. Allt handlar om tron på framtiden och hur 

man värdesätter det abstrakta. Ett företag som till exempel köper en andel av ett 

tillväxtföretag ser till den historiska tillväxt som tillväxtföretaget har haft. Sedan försöker de 

utvärdera den produkt som tillväxtföretaget har haft, i hopp om att bilda sig en uppskattning 

av vilken tillväxttakt de kommer att erhålla. Förvärvsföretaget gör helt enkelt en uppställning 

över hur mycket de har nu, vilken grad av tillväxt de har om exempelvis ett år samt hur stor 

vinst det här kommer att generera. Då kan förvärvsföretaget se var någonstans det är rimligt 

att sätta ett pris utefter en tillväxtkurva. Allt är beroende av att det företaget som ska säljas 

hittar rätt köpare. Förvärvsföretaget kan vara villigt att betala mer om de ser att det finns 

någonting där som skulle kunna använda sig av, som gör att deras företag i sin tur kommer att 

förbättras. Då kan det vara så att det bolaget kan tänka sig att betala en högre summa. Mycket 
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handlar om spekulationer om vad man egentligen ska betala för ett företag. Det är mycket 

situationsanpassat och kan variera kraftigt från fall till fall.   

 

Beträffande hur man går till väga i form av värdering av tillväxtföretag är jättesvårt och det 

finns förmodligen inte något som är vare sig rätt eller fel. Men det är i vilket fall som helst 

klart att det skiljer sig hur man värderar tillväxtföretag jämfört med andra mer mogna företag 

som har funnits under en längre period.   

 

Om man ska värdera ett företag som man förutspår kommer ha positiva och goda resultat är 

historisk data viktig. Men de framtida resultaten är viktiga, eftersom det är ju vad man betalar 

för. Som köpare ser man alltid mer på det framtida än det som en gång har varit. Det som har 

varit är gammalt. Men däremot är anledningen till att man som köpare tittar på historik att se 

vad som är konstaterat. En historisk tillväxt tyder trots allt på att man har gjort någonting bra 

som gör att man tror på själva produkten eller idén. 

 

Respondent 2: När det handlar om värdering av tillväxtföretag är det bara framtida 

avkastning som gäller egentligen. Eftersom det bygger mycket mer på framtida tro och 

substansvärdet oftast inte är så högt i de företagen. Även om de tjänar lite pengar och ökar 

kraftigt binds kapitalet i bolaget, exempelvis i form av att de köper tillgångar och anställer ny 

personal. Därför bygger det väldigt mycket på framtida tro och det är också därför mycket 

svårare att värdera. Det sker inte speciellt många affärer med sådana bolag, just för att det är 

så svårt att räkna. Mogna företag betalar man i regel mer för, eftersom det är en större 

trygghet, då man har en bra historik. Så länge företaget inte är övermoget eller är verksam i en 

bransch som står inför svårigheter. Då är det enklare att räkna på en mer stabil resultaträkning, 

eftersom det inte finns något som säger att det kommer ändra sig radikalt. 

 

Respondent 3: Det är sällan aktuellt med värdering av ett relativt nystartat företag. Då får 

man mer se på det ur en finansieringssynpunkt.  Bortser man kort från värderingen är det 

väldigt mycket svårare att finansiera ett tillväxtföretag än ett moget bolag. På grund av att 

man inte har några tillgångar, utan istället har man en framtida förväntad förtjänst. Givetvis 

ställer man mycket högre krav på sådana företag. I sådana fall handlar det snarare om 

riskkapital än om bankkapital och som bank lånar man ut bankkapital mot säkerhet. 

Riskkapital ska ägaren stå för själv. Alltså är det mycket svårare för ett tillväxtföretag att få ett 

lån hos banken. Här på banken har man också en ganska försiktig approach och jobbar inte 

speciellt mycket med tillväxtföretag. 

 

Det är väldigt tveksamt för ett företag som inte går så bra för stunden men som spås en ljus 

framtid att få en kredit beviljad. På 2000-talet var det mycket att man värderade framtida 

vinster och så fick man låna på det, men idag går man mer på konkret fakta. Man haussar inte 

upp en värdering på grund av tron att det kommer gå bra. 

 

Sedan jag började i bankvärden har man alltid pratat om att framtida kassaflöde är viktigare 

än hur det ser ut för tillfället men när det väl kommer till kritan upplever jag att som bank 

kollar man ändå på hur det ser ut för tillfället i företaget. Sen är det också väldigt viktigt hur 

ägarna ser ut och vad man har för tro på dem. Det är kanske viktigare än själva budgeten. 

 

Respondent 4: Vid värdering av tillväxtföretag kan man ju inte titta på historiken för det 

finns kanske ingen. Då måste man titta framåt och man får göra en prognos av 

kassaflödesvärderingen. Tillväxtföretag kan ju se väldigt olika ut. Det kan vara företag som 

varit igång ett tag men som har en stark tillväxt på gång eller helt nystartade företag där det 
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bara finns en idé. Många nystartade företag vänder sig till banken för de inte riktigt vet hur de 

ska gå till väga eller vart de ska vända sig. Vid nystartade företag hjälper banken dem att 

kontakta nyföretagandecentrum, inkubatorer eller andra företag som arbetar för att främja och 

hjälpa nystartade företag. 

 

På banken får vi inte låna ut pengar till företag som bara består av en idé. Det blir en fråga om 

riskkapital och banken jobbar bara med lånekapital. Banken får bara låna ut pengar om man 

kan se att det inte är några problem att få tillbaka pengarna och att man kan säkerställa 

krediter i form av pantbrev i fastighet, företagsinteckning, värdepapper, borgensåtagande med 

mera. Banken får alltså inte låna ut till företag i idéfasen. Det finns lagar och regler från 

finansinspektionen och banklagen och så vidare som måste följas. Där står det att banker inte 

får arbeta med riskkapital. Det viktigaste för banken är att hjälpa och vägleda de företagen så 

att de kan få pengar från andra håll när man som bank inte kan låna pengar till dem. Målet är 

att företaget kommer tillbaka till oss på banken i framtiden när de är igång och vill ha hjälp. 

Här på banken finns det tillväxtföretag som är kunder och som har konton, men vi kan inte 

låna ut några pengar till dem. Det är dock en svår balansgång att avgöra när företaget är okej 

att låna ut pengar till. Det är ingenting som man kan säga ―så här är det‖ utan det är mycket 

från fall till fall. 

4.3 Hur viktigt är det att analysera företagsledningen och ägarna? 
 

Respondent 1: Bankerna lägger väldigt mycket vikt vid personerna bakom ett företag. Jag 

som revisor tittar inte enbart på det rent ekonomiska i form av siffror vid en 

företagsvärdering. Vi kan även utvärdera kompetensen hos styrelsen eller VD. Det kan vara 

en kombination. Ibland kan personer som är intresserade av att starta upp ett företag bli 

hänvisade till revisionsbyrån av en bank. Det kan vara så att banken tyckte att de behövde 

någon slags rådgivning och därför rekommenderade att uppsöka en revisor. Genom 

diskussioner och möten samt att kunden redogör tidigare erfarenheter kan revisorn få en 

uppfattning av vad företagaren har för kompetens samt om han verkligen kan det han påstår 

sig kunna. Om banken går med på revisorns värdering och anser den rimlig underlättar det för 

företagaren att få starta upp eller förvärva den firma han var intresserad av. Det handlar 

väldigt mycket tro. Om banken inte tror på en som köpare, då är det ett dött lopp. 

 

Respondent 2: Personerna bakom och inom företaget spelar givetvis en viktig roll vid 

företagsvärderingar. Hur stor roll de spelar beror väldigt mycket på vad det är för typ av 

företag. Om det exempelvis handlar om en revisionsbyrå är personalen det viktigaste, även 

om firmanamnet har en viss betydelse. Desto större personlig betydelse ägaren och 

företagsledningen har, desto lägre måste man värdera det. Det är en riskfaktor, vilket drar ner 

värderingen. Om man istället köper ett företag med ett väldigt inarbetat varumärke spelar det 

inte lika stor roll.  

 

Respondent 3: Av den erfarenhet jag har så är ägarna nästan viktigare än affärsidén när det 

kommer till beslut. Bra ägare klarar att driva ett företag på ett bra sätt och det är viktigt att 

man har ett förtroende för ägarna att de klarar av problem som kan uppstå. Deras erfarenheter, 

deras sätt att vara och deras privatekonomi är viktigare än själva affärsidén. 

 

Duktiga ägare skulle kunna få beslut om beviljat lån att väga över trots att företaget inte går 

jättebra för tillfället. Detta gäller särskilt vid ett övertag. Ett företag som gått dåligt men som 

bank anser man att rätt personer nu kommer in i företaget och kan vända den negativa 
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trenden. Ett sådant lån kan beviljas trots att det ser dåligt ut hos företaget.  Det svåra med ett 

sådant beslut är när man inte tar ett sådant beslut själv, utan man ska förmedla den känslan till 

någon annan kollega som ska vara med och ta beslutet som inte känner personen i fråga. 

 

Det är jag som rådgivare som träffar kunden och känner personerna bakom företaget. Men om 

man ska dra det mer centralt uppåt känner ju dem inte ägarna och då blir det svårare. Desto 

längre upp man kommer desto svårare blir det att motivera något som ser halvdåligt ut på 

pappret för att det är väldigt bra ägare. Man får vara väldigt noga med att beskriva vilken 

bakgrund de som driver företaget har. Vad de gjort innan, varför man tror på dem och så 

vidare. 

 

Företag som varit kund i banken en längre tid har lättare att få igenom lån än företag som är 

nya kunder hos banken. Eftersom den här banken är en relativt ny aktör på marknaden får vi 

ganska många förfrågningar från nya kunder. Ibland meddelar vi kunderna att dem får gå till 

deras befintliga bank, för där har dem störst chans att få lån. Men självklart är det lättare att få 

ett lån beviljat om man har en bra relation och visat att man skött sig tidigare. Summa 

summarum är att ägarna är väldigt viktiga. 

 

Respondent 4: När vi ska ta beslut om att bevilja ett lån är personerna bakom företaget 

väldigt viktiga. Ägarbilden är också väldigt viktigt. Det kan vara ett jättebra företag men om 

ägarna inte kommer överrens kan det leda till att de inte får den finansiering de söker. 

Eftersom mycket bygger på förtroende av de personerna som söker finansiering. Siffror är ju 

viktiga i sig och det är klart att ett företag ska vara lönsamt, men förtroende och relation är 

också viktigt. 

 

På banken analyserar man företagsledningen och ägarna genom möten och hur de presenterar 

sina budgetar och likviditetsprognoser och så vidare. Om ett företag som gått bra börjar gå 

dåligt är det viktigt som bank att ta reda på varför företaget börjat gå dåligt, det kan ju vara 

orsaker som inte är företagets fel egentligen. Efter det får man fundera på om det finns en 

vändning i företaget eller om det kanske är dags för avveckling. 

4.4 Hur ser er handlingsfrihet ut? Vad är era begränsningar? 
 

Respondent 1: Det finns olika regler för företagsvärdering som man måste följa beroende på 

vad värderingen ska grunda sig i. Om det exempelvis är utlösande av delägare och det finns 

ett kompanjonavtal där det står hur det ska gå till, då blir det ju enkelt. Då värderar man 

bolaget enligt kontrakt helt enkelt. Men om man som ensam ägare vill att revisorn ska värdera 

bolaget, för man har tänkt sälja det, gör revisorn en värdering till ägaren. Den här värderingen 

är inte tänkt att användas av tredje person. Säger ägaren att värderingen ska lämnas till diverse 

olika banker och liknande institut, då måste man se upp. För som revisor får man inte göra 

saker som är i beroendeställning. Man måste helt enkelt vara opartisk.   

 

Arbetsfriheten när det kommer till företagsvärdering är ganska stor. Men oftast kopplar man 

in en annan part, om man nu ska sälja av firman. Ska man bara lösa ut en delägare går det 

oftast att diskutera sig fram till ett värde man tycker är rätt och som känns rätt för båda parter. 

Men det är klart att man har stor handlingsfrihet, men kommer det till skarpare case vill man 

gärna ha en extern person. I alla fall som revisor, i och med att man ska vara oberoende, så 

ska man akta sig lite. 
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Det mesta kretsar kring oberoendefrågan. Som revisor måste man i grund och botten följa 

regelverket, oavsett vad kunden önskar. Man måste utgå från om det är tillåtet att som revisor 

agera så eller inte. Får man inte göra det, så måste man vara rak och säga att det inte går. För 

gör man någonting fel kan alltid en extern part anmäla revisorn och sen är det upp till 

Revisorsnämnden att ta upp fallet eller inte. 

 

Det kan i vissa fall bli konflikt med oberoendefrågan. Det är också än mer viktigt att man 

därför väljer att anlita en extern person, för att slippa den här diskussionen. Om man har ett 

bolag med två kompanjoner som är oense kan det uppstå problem. Som revisor arbetar man 

för ägarnas bästa man kan inte ta ställning för någon av ägarna. I sådana fall är det kanske 

bäst att man tar en annan part som inte jobbar för båda två. Men oftast handlar det mycket om 

diskussioner och vara bollplank åt någon som kan ta sig ur en krånglig situation. Det finns ju 

absolut inget som är rätt eller fel, men är man någorlunda sund och diskuterar sig fram så 

brukar det gå bra. 

 

Respondent 2: Jag upplever en stor handlingsfrihet så länge man håller sig inom de generella 

riktlinjer som finns. När revisorer är inblandade handlar det mycket om rå siffermatematik. 

Om man exempelvis har en kund som är i byggbranschen och kan den bra och som revisor har 

man inte lika stor kunskap om området. Då får man hjälpas åt. Om kundens maskinpark 

exempelvis är utsliten syns inte det i böckerna. Man får komplettera råa siffror med fysisk 

kontroll. Med andra ord måste man göra mänskliga iakttagelser och därmed ha en viss form 

av känsla. 

 

Det som bromsar många företagsförvärv är bankernas utlåning. Man lämnar aktierna i 

dotterbolaget som säkerhet när man ska låna, men de är inte värda mycket för bankerna. De 

vill hellre pantsätta fastigheter, inventarier och kundfordringar. Bankerna kräver också allt 

högre kontantinsatser från personerna som ska göra förvärvet. Det har blivit mycket svårare 

de senaste åren att låna till företagsförvärv. 

 

Respondent 3: Handlinsfriheten vi har är att man är beroende av någon annan kan man säga. 

Större volymer ska alltid uppåt. På banken har vi vissa nivåer eller limiter som det också 

kallas. Sedan är det alltid dualitet vilket betyder att man alltid är minst två som tar ett beslut. 

Det finns en viss limit lokalt, sen finns det ytterligare två nivåer uppåt där huvudkontoret är 

den högsta nivån. Banken är väldigt toppstyrd kan man säga. Det är ganska små limiter på 

lokal nivå om man jämför med andra större banker. Den här återkopplingen uppåt är ganska 

styrd. Den sker regelbundet, en gång i veckan. 

 

Vi som bank styrs mycket av den totala ekonomin i Sverige och utav konjunkturläget och så 

vidare. Det kommer ganska tydliga riktlinjer om vilka riskbranscherna är just nu, så visst styrs 

vi av det allmänna konjunkturläget.  Sen kan det vara så att Sveriges ekonomi går sådär men 

den lokala ekonomin går bra, så lite lokal kännedom måste man ha också. 

 

Respondent 4: Vi är inte speciellt toppstyrda på den här banken. Självklart finns det vissa 

lager vi måste följa men håller vi oss inom ramarna har vi väldigt stor frihet.  De flesta 

besluten tas här på lokal nivå. Sedan finns det olika nivåer på beslut och därmed också olika 

kommittéer. Man analyserar företaget som kommer till banken och presenterar det sen för en 

kommitté där det finns olika personer beroende på vilken nivå på beslutet är på. Det råder 

heller inga egenbeslut på banken utan man måste alltid vara minst två personers som fattar ett 

beslut. 
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Absolut påverkas banken av den totala ekonomin och konjunkturläget, hela världen påverkar 

idag. Förr var det mer lokala händelser som påverkade men nu för tiden är det hela världen 

som påverkar bankerna och företagen. Man lever inte i någon egen bubbla utan påverkas av 

allt runtomkring. Visionen och affärsidén på den här banken är att jobba med företag lokalt 

här runtomkring där det finns en större kunskap och erfarenhet. Men banken i sig är 

fullständigt påverkade av vad som händer i omvärlden med till exempel riksbanken och 

reporäntan och det styr väldigt mycket. 

4.5 Finns det mycket subjektivitet inblandad i företagsvärdering? 

 

Respondent 1: Företagsvärdering är väldigt subjektivt. Om en annan person hade gjort en 

värdering på samma företag så kan resultatet skilja sig väldigt mycket. Vissa bolag i historien 

har varit värderade till multum men dem som har köpt det har inte alls tjänat så mycket pengar 

på det med facit i hand. I och med att man kollar på framtiden och hur mycket det kan 

generera i framtida avkastning blir det en tro på någonting som påverkas av den som gör 

värderingen. 

 

Om en säljande part säger att han vill ha så mycket som möjligt för sitt bolag, får vi som 

revisorer egentligen inte värdera bolaget i sådana situationer. Vi kan inte påverka värdet 

utifrån säljarens önskemål. Vi kan diskutera med säljaren och säga så här mycket tycker vi du 

kan begära. Men vi får inte göra en värdering som kunden sedan använder och säger ―det här 

har min revisor sagt‖, och så har revisorn signerat det. I och med att revisorer ska vara 

oberoende så får man inte agera på det sättet. Men däremot, sitter man inte som revisorer i 

bolaget får man konsulta utan problem. 

 

Respondent 2: Jag är övertygad om att olika personer kommer fram till olika resultat vid en 

företagsvärdering. Det finns inget facit när det gäller värderingar, utan mycket är tyckande 

och tänkande samt personlig erfarenhet. En revisor kanske kan en specifik bransch bättre än 

vad hans kollega kan och sådana erfarenheter kan påverka. Förmodligen kommer två revisorer 

fram till ett liknande värde på ett företag, även om det inte är exakt samma summa. Så även 

om det finns vissa mallar man kan följa finns det i regel alltid andra omständigheter som 

också måste beaktas. Varje revisor lägger alltså en personlig prägel beroende på erfarenhet 

och tron på vissa saker. 

 

Respondent 3: Det finns givetvis subjektivitet inblandat. Det borde vara objektivt men så är 

det inte. Här kommer man tillbaka lite till det att ägarna är väldigt viktiga och vilken känsla 

man har för dem och så vidare. Den kundansvariges subjektiva känsla för kunden påverkar ju 

givetvis. Sen beror det nog också på vilken sorts person man är, vissa är nog mer subjektiva 

än andra som rådgivare. 

 

Men man ska vara personlig som företagsrådgivare, för det vill kunderna ha. Sen ska man 

givetvis försöka vara objektiv och gå ifrån det subjektiva när det kommer till beslut, men 

indirekt så påverkar det någonstans. Det går inte att komma ifrån. Social kompetens behövs 

som rådgivare, men även ett professionellt avstånd, man måste kunna säga nej i vissa fall. 

 

Respondent 4: Målet är självklart att man tar objektiva beslut inom bankerna. Eftersom den 

här banken arbetar lokalt och har en stor lokal kännedom om företagen och kunderna så 

påverkar det givetvis besluten som tas på grund av att man har en god kännedom om 

kunderna. 
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4.6 Skapas egna strukturer genom sociala interaktioner som är 

unika för banken/byrån? 
 

Respondent 1: Jag tror att alla organisationer har sina kulturer inom sig. Eftersom alla 

organisationer består av människor har det stor påverkan vad respektive individ har för 

bakgrund och tankesätt. Något som utmärker just den här revisionsbyrån är svårt att peka på. 

En sak som är oerhört viktigt är att alla medarbetare ska må bra och ha en ‖balans i livet‖ 

mellan arbete och fritid. Familjeliv och hälsa är minst lika viktigt som arbetet och mår man 

bra som person så gör man också ett bra jobb. 

 

Respondent 2: Arbetssättet som tillämpas på byrån skapar vissa strukturer och kulturer. 

Genom att vi pratar om de värderingar man är inblandad i, de affärer som genomförs och de 

affärer som aldrig blir av skapar man en viss erfarenhet. De anställda på byrån delar med sig 

av vad som fungerade bra och hur de gick tillväga, vilket underlättar för att hitta konstruktiva 

lösningar. Det sker helt enkelt ett erfarenhetsbyte. En sådan konstruktiv lösning skulle 

exempelvis kunna vara att man inte säljer allt rakt av, utan istället säljer delar nu och 

resterande delar i framtiden. Genom att man pratar om de värderingar man är inblandad i tror 

jag att man på så vis bygger upp en erfarenhetsbas. De här erfarenheterna kan appliceras på 

liknande fall i framtiden, vilket kan komma att underlätta den framtida processen. 

 

Vi förväntar oss inte att nyanställda direkt från skolan egentligen ska kunna speciellt mycket. 

De kan givetvis mycket teori men mindre av hur det funkar i praktiken. Det inte är bra att de 

kan allt för mycket, utan vi vill gärna forma dem på vårt sätt. Det underlättar för oss att lära 

dem vårt sätt att arbeta på. 

 

Respondent 3: Jag tror att det är jättestor skillnad mellan olika arbetsplatser. Man pratar ju 

ofta om att det sitter i väggarna. Den här banken är ganska ny och de flesta som arbetar här 

kommer från andra banker och tar nog med sig lite därifrån, men det uppstår nog strukturer 

även på den här arbetsplatsen. Det kan också vara farligt om det blir för mycket sådant. För 

det kan leda till att man kanske beviljar kompislån utan att kritiskt granska. Därför är det bra 

att ha dels dualitet men även olika kreditnivåer osv. 

 

Respondent 4: När det handlar om kreditbeslut så ser det nog ungefär likadant ut på de flesta 

bankerna. Man har olika nivåer och alla vissa beslut måste tas på vissa nivåer. Det finns vissa 

regleringar som styr de flesta banker. Sen vill vi gärna tro att den här banken har en speciell 

atomsfär just här. Här jobbar man väldigt mycket med att skapa nätverk för kunderna. Det är 

möten där företagskunder bjuds in och får chansen att träffa andra kunder och nätverka med 

varandra under bankens arrangemang. 
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5.0 Analys 
 
I det här kapitlet analyseras det empiriska materialet utifrån den teoretiska referensramen. 

Analysen utförs i relation till studiens syfte. 

5.1 Analys av företagsvärdering 
 

Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002, sida 24) skriver att det finns ett flertal olika metoder 

beträffande företagsvärdering. Generellt sett kan man skilja mellan två stycken olika sorters 

ansatser, nämligen substansvärdering (tillgångsvärdering) och avkastningsvärdering. 

Substansvärdering är en sorts värdering vilken utgår från en värdering av företagets befintliga 

tillgångar och skulder. Något som avkastningsmodellerna har gemensamt är att de i allmänhet 

baseras på framtidsprognoser. Med hjälp av prognostiserade avkastningsmått, exempelvis 

utdelningar, residualvinster eller kassaflöden kan själva värdet uppskattas genom 

nuvärdesberäkning.  

 

Respondent 1 berättar att det väldigt många olika slags metoder för företagsvärdering. En del 

utgår från en substansvärdering som grundar sig på vinsten i företaget. Medan många utgår 

från ‖hur kan det bli om tio år? Om man ska värdera ett företag som man förutspår kommer 

ha positiva och goda resultat är historisk data viktig, men Respondent 1 fäster ändå vikt vid de 

framtida resultaten eftersom det är ju vad man betalar för. Som köpare ser man alltid mer på 

det framtida än det som en gång har varit. Respondent 2 är inne på samma linje när han säger 

att förhoppningsvis finns det både substans och avkastning i företaget man ska värdera. Då 

kan man titta på en mix av modeller som berör både substansvärdet och avkastningsvärdet. 

Egentligen är det viktigaste som köpare att se kassaflödet. Vad genererar det i pengar ut? Om 

någon köper ett företag är han givetvis intresserad av vad han kan få i årlig avkastning.  

 

Respondent 3 sa att det finns substansvärderingar och det finns avkastningsvärderingar. Ofta 

genomför man båda två och sedan jämkar. Respondent 3 betonar dock att som bank kollar 

man mest på tillgångssidan vid en värdering. Det är substansvärdet som är säkerheten för 

banken och därför också det intressanta. Ofta pratar man om i bankvärden att framtida 

kassaflöde är viktigare än hur det ser ut för tillfället men när det väl kommer till kritan 

upplever Respondent 3 att som bank kollar man ändå mest på hur det ser ut för tillfället i 

företaget. Respondent 4 berättar att det finns olika modeller som används vid en 

företagsvärdering. Dessa modeller är kassaflödesvärdering, multipelvärdering och 

substansvärdering. Efter man gjort dessa tar man ett snittvärde från de tre modellerna och man 

har en felkoefficient på 10 procent av värdet.  

 

Det man kan urskilja från intervjuerna vi genomfört är att samtliga respondenter verkar vara 

överrens om vilka olika modeller som används vid en företagsvärdering. Endast Respondent 4 

nämner multipelvärdering som en modell som används. Övriga respondenter lägger vikt vid 

substansvärdering och avkastningsvärdering och samtliga är inne på att båda bör genomföras 

och att en mix av dessa är det bästa resultatet. Det som man också kan urskilja från 

intervjuerna är att bankerna är mer intresserade av substansvärdet då deras säkerheter ligger i 

tillgångarna som finns i företaget. Revisorer däremot lägger mer vikt vid framtiden och 

avkastningsvärdering då det är framtida avkastning som man som köpare betalar för och 

därmed ska även tonvikten vid en värdering ligga där. 
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5.2 Analys av tillväxtföretag 
 

Tolleryd och Frykman (2000) skriver att vissa av de vanligaste värderingsmetoderna lämpar 

sig dock inte lika bra på tillväxtföretag av en rad olika anledningar. Exempel på sådana 

metoder är substansvärdering och värdering baserad på redovisat resultat eller vinst efter 

skatt. Substansvärdering, som är en skillnad mellan tillgångar och skulder tagna från 

balansräkningen, ger oftast ett för lågt värde på tillväxtföretag. 

 

Respondent 1 berättade att det är oerhört svårt att värdera tillväxtföretag, eftersom allt handlar 

om tron på framtiden och hur man värdesätter det abstrakta. Respondent 2 berättade att när 

det handlar om värdering av tillväxtföretag är det bara framtida avkastning som gäller 

egentligen. Eftersom det bygger mycket mer på framtida tro och substansvärdet oftast inte är 

så högt i de företagen. Respondent 4 är inne på samma linje och säger vid värdering av 

tillväxtföretag kan man ju inte titta på historiken för det finns kanske ingen. Då måste man 

titta framåt och man får göra en prognos av kassaflödesvärderingen. 

 

Tolleryd och Frykman (2000) nämner att det finns sju huvudsakliga värdedrivare för 

tillväxtföretag. Dessa sju värdedrivare är de viktigaste faktorerna vid en värdering av 

tillväxtföretag. De sju värdedrivarna är konsolideringsgrad, inträdeshinder, industritillväxt,   

varumärkets styrka, företagsledningens kompetens och motivation, innovationskraft och icke-

personberoende kunskap.  

 

Respondent 1 betonar att svårigheten med företagsvärdering främst ligger i värderingen av 

immateriella tillgångar. Värdering varumärken är svåra att genomföra. Hur mycket är ett 

varumärke egentligen värt, om man ska definiera det i form av pengar? Det blir jättesvårt. 

Hela varumärkeshanteringen är en väldigt svår del i företagsvärdering och det samma gäller 

patent. Respondent 2 berättade att svårigheten med företagsvärdering kan exempelvis vara när 

man ska sätta ett värde på ett varumärke. Egentligen handlar det om vad det genererar för 

avkastning och resultat. Det blir givetvis svårt i hur man ska räkna, man ska ha en trygghet i 

det man köper. 

 

De sju värderskaparna som Tolleryd och Frykman nämner är viktiga vid värdering av 

tillväxtföretag då det oftast inte finns så mycket tillgångar i företaget och substansvärdet ger 

därmed en felaktig bild. Dessa värdeskapare är mer immateriella och bygger på en framtida 

tro om företag. De är därför också väldigt diffusa och svåra att sätta ett värde på. Att sätta ett 

värde på ett varumärke eller på kompetens är givetvis svårt och det är samtliga respondenter 

överens om.  

 

Respondent 1 påpekar att det beträffande hur man går till väga i form av värdering av 

tillväxtföretag är jättesvårt och att det förmodligen inte finns något som är vare sig rätt eller 

fel. Men det är i vilket fall som helst klart att det skiljer sig hur man värderar tillväxtföretag 

jämfört med andra mer mogna företag som har funnits under en längre period.  Respondent 2 

nämner att bygger väldigt mycket på framtida tro och det är också därför mycket svårare att 

värdera. Det sker inte speciellt många affärer med sådana bolag, just för att det är så svårt att 

räkna. Respondent 3 berättar att det är väldigt mycket svårare att finansiera ett tillväxtföretag 

än ett moget bolag. På grund av att man inte har några tillgångar utan man har en framtida 

förväntad förtjänst. Givetvis ställer man mycket högre krav på sådana företag. Här på banken 

har man också en ganska försiktig approach och jobbar inte speciellt mycket med 

tillväxtföretag. 
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Det är väldigt tydligt efter att ha genomfört intervjuerna att det är betydligt svårare att värdera 

ett tillväxtföretag än ett mer moget företag. Det grundar sig i att hos ett tillväxtföretag är den 

största delen av värderingen en prognos av framtiden. Att värderingen grundar sig i en 

framtida tro på företaget gör ju givetvis processen svårare då ingen kan veta vad som kommer 

hända i framtiden. Att man lägger mer vikt vid personer, kompetens, varumärke osv hos 

tillväxtföretag, då det inte finns så mycket substansvärde, blir inte värderingen enklare utan 

snarare tvärtom. Då det finns en större osäkerhet och därmed en större risk med 

tillväxtföretag blir bankerna därmed mycket försiktigare med den typen av företag. Ofta 

arbetar man inte speciellt mycket med tillväxtföretag på bankerna då det är svårt att fastställa 

säkerheter i företaget och riskerna är för stora. 

 

Mises (1957) påstår att all bedömning av värde är personlig och subjektiv. Det finns ingen 

bedömning av värde som är något annat än personlig. Olika individer är oense i stor 

utsträckning vad gäller känslor, smak och preferenser och även samma individ vid olika 

tidpunkter i livet kan värdera samma sak på olika sätt. Mot denna bakgrund är det meningslöst 

att prata om absoluta och eviga värden. Respondent 1 säger att företagsvärdering är väldigt 

subjektivt. Om en annan person hade gjort en värdering på samma företag så kan resultatet 

skilja sig väldigt mycket. Respondent 3 är inne på samma spår och säger att det givetvis finns 

subjektivitet inblandat. Det borde vara objektivt men så är det inte. 

 

Med denna bakgrund att värdering i mångt och mycket innehåller personliga bedömningar 

och att den mänskliga faktor har stor påverkan, är det svårt att se resultatet av en 

företagsvärdering som ett rent objektivt värde. Då alla människor har olika preferenser och 

erfarenheter i livet så är det inte konstigt att man ser på saker olika och gör olika 

bedömningar. Vid analyser av företagsvärdering är det därmed viktigare att analysera 

personerna som gör värderingen snarare än värderingen i sig. Att ta reda på varför personerna 

som gör värderingar agerar på det sättet de gör och vad som styr deras tankar och handlingar 

är en viktig del för att förstå varför värderingar skiljer sig åt.  I vår fortsatta analys kommer vi 

försöka förklara varför företagsvärderingar skiljer sig åt mellan banker och revisorer med 

hjälp av teorierna socialkonstruktivism och strukturation. 

5.3 Analys av struktureringsteori 
 

Busco (2009) skriver att strukturering indikerar att struktur, vilket är koderna för sociala 

handlingar, existerar i ett återkommande och repeterbart förhållande. Det här sker tillsammans 

med aktiviteterna av individuella medlemmar av systemet. Individer använder strukturer 

under processer av interaktion. Genom att de utför sociala aktiviteter reproducerar de 

handlingar som gör dessa metoder och praxis möjliga. Respondent 1 tror att alla 

organisationer har sina egna kulturer inom sig. Det har stor betydelse och påverkan vad 

respektive individ har för bakgrund och tankesätt, eftersom alla organisationer faktiskt består 

av människor. Även om Respondent 1 påpekar att det faktiskt kan vara svårt att hitta några 

unika strukturer för just deras revisionsbyrå, existerar det ändå tecken på vissa strukturer. 

Respondent 1 berättar att byrån värdesätter de anställdas familjeliv väldigt högt, att varje 

anställd hittar en bra balans mellan arbete och familjeliv. Familjeliv och hälsa prioriteras 

minst lika högt som arbetet, och mår man bra gör man även ett bra jobb.   
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Vi ställde frågan om man skapar egna strukturer genom sociala interaktioner som är unika för 

just deras arbetsplats. Respondent 3 tror att det är en jättestor skillnad mellan arbetsplatser, för 

ofta pratar man om att det sitter i väggarna. Vidare berättar Respondent 3 att den här banken 

är relativt ny och att de flesta som arbetar där har arbetet på andra banker tidigare. Det kan 

medföra att varje individ tar med sig strukturer från sin tidigare arbetsplats, men Respondent 3 

tror att det uppstår nya strukturer även på den här arbetsplatsen.  

 

Respondent 4 berättar att när det handlar om kreditbeslut så ser det ungefär likadant ut på de 

flesta bankerna. Sen finns det givetvis en speciell atmosfär på den här banken. Här arbetar 

man väldigt mycket med att skapa nätverk för kunderna där kunder bjuds in till möten och får 

chansen att träffa andra kunder på banken och skapa nätverk.  

 

Ovanstående stycken tycker vi är tecken på att strukturering äger rum. Strukturer är de 

abstrakta mallar, vilka guidar mänskligt beteende i sociala sammanhang leder till att 

människors beteende och handlingar styrs av vilka situationer man befinner sig i och vilken 

arbetsplats man befinner sig på. Strukturerna som finns på en arbetsplats kommer därmed 

påverka individernas beteende och besluttagande inom det företaget. Koderna för sociala 

handlingar är exempelvis i det här fallet revisionsbyråns prioritering av de anställdas 

familjeliv och hälsa samt bankens vilja att skapa nätverk för kunderna. Vi ser här en koppling 

till teorin, då koderna existerar i ett återkommande och repeterbart förhållande tillsammans 

med aktiviteterna av individuella medlemmar av systemet. De här repeterbara strukturerna 

tror vi bidrar till att det blir ett givet och naturligt inslag i företagens vardag. Det blir precis 

som Respondent 3 säger, att det sitter i väggarna och blir en självklarhet. Därmed kommer 

individerna, genom att de utför sociala aktiviteter, att reproducera de handlingar som gör 

dessa metoder och praxis möjliga. 

 

Som tidigare nämnts i uppsatsen är en central tanke inom struktureringsteorin att strukturer 

innebär såväl möjligheter som begränsningar till social handling. Strukturer existerar inte 

separat från social handling utan är ständigt inkluderade i människors handlingar. De har 

därför ingen existens utanför människors handlingar och minnen, utan snarare därigenom 

bidrar till att forma sociala interaktioner och sociala mönster (Månson, 2007; Giddens, 1984). 

 

Strukturer innebär såväl möjligheter som begränsningar angående social handling. Det här är 

gällande inte bara för revisorer och banker, utan det berör alla personer i alla olika situationer. 

Respondent 1 betonar vikten av revisorers oberoende. Det mesta kretsar kring 

oberoendefrågan. Carey och Doherty (1966) har beskrivit revisorers oberoende som att 

undvika situationer som kan tendera i försämrad objektivitet eller tillåta personliga åsikter 

påverka beslut. Ahmad (2009) fortsätter med att säga att oberoende helt enkelt refererar till 

revisorers förmåga att framföra sina slutsatser ärligt och opartiskt. 

 

Vidare nämner Respondent 1 att man som revisor i grund och botten måste följa regelverket. 

Oavsett vad kunden önskar, så måste man utgå från om det är tillåtet samt om det kolliderar 

med ens oberoende ställning. Det här är i linje med vad Yu (2011) påstår, nämligen att 

revisorers oberoende under en lång tid har ansetts vara en grundsten i revisorsyrket. 

Respondent 1 nämner att utöver den viktiga oberoendefrågan är arbetsfriheten trots allt stor 

beträffande företagsvärdering ur en revisors perspektiv.  

 

Utifrån våra intervjuer tycker vi att man klart och tydligt kan se mönster av strukturer, vilka 

för med sig möjligheter såväl som begränsningar. Den struktur och verklighet som råder inom 

banken begränsar deras möjlighet att ta sig an vissa kunder. Respondent 4 berättar hur de inte 
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tillåts bevilja lån till företag som enbart består av en idé. Det blir en fråga som berör 

riskkapital, medan de enbart ska syssla med lånekapital. Banken får enbart låna ut pengar om 

de kan se att det inte finns några problem att i framtiden kunna få tillbaka sina pengar. Det 

framgår att möjligheten att kunna säkerställa krediter bland annat i form av fastigheter, 

företagsinteckningar och värdepapper är väldigt viktig. Även Respondent 3 berättar att det blir 

en fråga om riskkapital snarare än bankkapital, och att de som bank lånar ut bankkapital mot 

säkerhet.  

 

Ytterligare ett exempel på en begränsning som vi utifrån intervjuerna kan se är hur bankernas 

handlingsfrihet inte är lika stor som revisorernas. Både Respondent 3 och Respondent 4 

nämner dualiteten angående beslutsfattande. Kortfattat innebär det här att de alltid måste vara 

minst två personer som fattar ett beslut. De båda respondenterna berättar även att viktiga 

beslut alltid måste vidarebefordras uppåt i hierarkin. Respondent 3 berättar hur varje beslut av 

större volym alltid måste skickas uppåt. Konkret innebär det här att de har tre olika limiter 

med tre olika beslutsfattande rättigheter. Respondent 4 nämner liknande inslag, nämligen att 

det finns olika nivåer på beslut och därmed också olika kommittéer. Dessa kommittéer består 

av olika personer av olika befattning, beroende på vilken nivå beslutat befinner sig på. 

Respondent 3 beskriver det på ett bra sätt: ―Handlinsfriheten vi har är att man är beroende av 

någon annan‖. 

 

Riksbanken har genom sin utlåningsränta, diskonto och marknadsoperationer tillräcklig 

möjlighet, utan detaljingripande, att styra räntenivån. Riksbanken kan alltså lägga räntenivån 

på önskad nivå för att ge de konjunkturpåverkande effekter man önskar (Hansson, 1995). Det 

är allmänt accepterat att monetära myndigheter kan påverka ekonomiska aktiviteter genom 

förändringar i den kortsiktiga räntan. (Repullo och Suarez, 2000).  

 

Bankerna styrs av yttre faktorer, exempelvis konjunkturläge och Riksbanken, vilket bekräftats 

av respondenternas svar. Respondent 4 berättar att banken i sig är fullständigt påverkade av 

vad som händer i omvärlden, exempelvis när Riksbanken styr reporäntan, men även 

världsekonomin och konjunkturläget. Det här är något som även Respondent 3 bekräftar, 

vilket ligger i linje med Hansson; Repullo och Suarez beskrivning om faktorer som styr 

bankerna.  

 

Respondent 2 tror att arbetssättet som tillämpas på byrån skapar vissa strukturer och kulturer. 

Genom att de pratar om de värderingar man är inblandad i, de affärer som genomförs och de 

affärer som aldrig blir av skapar man en viss erfarenhet. De anställda på byrån delar med sig 

av vad som fungerade bra och hur de gick tillväga, vilket underlättar för att hitta konstruktiva 

lösningar. Det sker helt enkelt ett erfarenhetsbyte. En sådan konstruktiv lösning skulle 

exempelvis kunna vara att man inte säljer allt rakt av, utan istället sälja delar nu och 

resterande delar i framtiden. Genom att man pratar om de värderingar man är inblandad i tror 

Respondent 2 att man på vis bygger upp en erfarenhetsbas. De här erfarenheterna kan 

appliceras på liknande fall i framtiden, vilket kan komma att underlätta den framtida 

processen. 

5.4 Analys av socialkonstruktivism 
 

Berger och Luckmann (2011) skriver om hur all mänsklig aktivitet som uppstår är utsatt för 

att bli vanemässig. En handling som ofta upprepas inordnas i ett slags mönster som sedan kan 

upprepas med mindre möda, oavsett vilken handling det är. Vanemässigheten innebär även att 
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handlingen i framtiden har möjlighet att utföras på samma sätt och med samma sorts 

kraftbesparing. Det här är något som är gällande för både icke-social samt social aktivitet. 

Vanemässigheten för med sig en viktig psykologisk fördel, nämligen att antalet alternativ 

minskar. Teoretiskt sett finns det kanske hundratals olika tillvägagångssätt och metoder som 

en individ kan använda sig av, men antalet begränsas då handlingarna blir vanemässiga. 

 

Utifrån vad Respondent 2 berättar kan man se en tydlig koppling till Berger och Luckmann. 

Genom social aktivitet skapas en slags vanemässighet. De anställda på byrån skapar genom 

dialog och social interaktion en kunskaps- och erfarenhetsbas, vilka kan liknas vid det 

mönster Berger och Luckmann beskriver. Det här mönstret underlättar för framtida handlingar 

att utföras på liknande sätt, vilken kan leda till att man kan vara resurseffektiv. Även här är 

kopplingen mellan Respondent 2 och Berger och Luckmann tydlig. Den erfarenhetsbas som 

byggs upp på byrån kan liknas vid vanemässigheten.   

 

Där det förekommer en ömsesidig typifiering av vanemässiga handlingar av typer av aktörer 

uppträder institutionalisering. Man kan säga att varje sådan typifiering är en institution.  

En institutionell värld har en historia som förekommer tidigare än individen och som inte är 

tillgänglig för hans biografiska minne. Den fanns där innan individen föddes och kommer 

troligtvis att finnas där även när han är borta. Individens biografi ses enbart som en episod, 

vilken finns lokaliserad inom ramen för samhällets objektiva historia. Institutionerna besitter 

makten att tvinga den enskilde individen genom själva kraften av sin fakticitet, 

kontrollmekanismer och i sig själva (Berger och Luckmann ,2011).      

 

Respondent 3 pratar om hur strukturer ofta ―sitter i väggarna‖. Det kan vara en slags struktur 

eller kultur som finns inom företaget, oavsett tid och rum. Här kan man dra en parallell till 

Berger och Luckmanns beskrivning av institutioner. En institution finns där innan individen 

kom in i bilden, med en historia som förekommer tidigare än individen och som förmodligen 

kommer att finnas där även när han är borta. Även när ens anställning upphör kommer 

strukturen och kulturen, själva själen, att leva vidare vare sig man vill det eller inte.    

 

Berger och Luckmann (2011) beskriver att när en individ föds och blir en del av samhället 

handlar det om primär socialisation. Alla följande processer som leder en redan socialiserad 

individ in i nya delar av hans samhälles objektiva värld och tillvaro kallas för sekundär 

socialisation. Den grundläggande strukturen i all sekundär socialisation måste likna den 

struktur som råder inom primär socialisation.  

 

Respondent 2 berättar att de inte förväntar sig att nyanställda direkt från skolan egentligen ska 

kunna speciellt mycket. De kan givetvis mycket teori men mindre av hur det funkar i 

praktiken. Vidare nämns det att det inte är bra att de kan allt för mycket utan företaget vill 

gärna forma dem på deras sätt. Så att de lär sig deras sätt att arbeta på. Här tycker vi oss 

skönja paralleller och liknelser till Berger och Luckmanns tankar om socialisation. Att vara 

nyanställd vid en främmande arbetsplats kan liknas vid att en redan socialiserad individ äntrar 

en ny del av samhället. Det är individen genom sekundär socialisation som formas och 

påverkas av sin nya arbetsplats. 
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6.0 Diskussion och slutsatser 
 
I det här kapitlet sker en diskussion kring studiens resultat samt att de slutsatser som 

diskussionen lett fram till presenteras. 

 
 

I början av studien introducerade vi Modell 1, vilken berörde problematiken kopplad till vår 

frågeställning. Den visar sambanden mellan subjekt (individen inom en institution), objekt 

(föremål för värderingen) och modeller (vilka modeller som tillämpas). Med hjälp av den 

institutionella teori vi tillämpat i kombination med empirin kan vi nu utveckla och expandera 

Modell 1.    

 

                                                                 

 
(Modell 3: Egen modell) 

 

Modellen utvecklas genom att förklarande faktorer introduceras för var och en av de tre 

ursprungliga parterna. Precis som i Modell 1 påverkar samtliga parter varandra. Det betyder 

att även de nya faktorer som introduceras har en stor påverkan på samtliga parter.   
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6.1 Subjekt 
 

Subjekt expanderas genom att banker samt revisionsbyråer blir två förklarande faktorer. 

Institutionerna som omger subjektet kommer till stor del att påverka subjektet. 

 

Tidigare forskning visade att företagsvärdering är personligt präglad, vilken också bekräftades 

av samtliga respondenter. Det är subjektet som i mångt och mycket bestämmer hur 

värderingen kommer att se ut. Mot denna bakgrund har fokus varit på personerna bakom 

företagsvärderingarna, eftersom det är där de komplexa sambanden och situationerna finns. 

Genom att undersöka hur subjekten påverkas av de institutioner och sociala grupper som de är 

verksamma inom, har vi fått en djupare förståelse om varför företagsvärderingar från de olika 

institutionerna faktiskt skiljer sig åt. 

 

Utifrån Berger och Luckmanns socialkonstruktivism är all mänsklig aktivitet som uppstår 

utsatt för att bli vanemässig. En handling som ofta upprepas inordnas i ett slags mönster som 

sedan kan upprepas med mindre möda, oavsett vilken handling det är. Inom en institution 

uppstår sådana vanemässiga handlingar, vilka existerar såväl innan som efter en individ 

kommit i kontakt med institutionen. De anställda inom institutionen tar del av den här 

vanemässigheten, vilket konkretiserades primärt på två olika sätt under insamlandet av 

empirisk data. 

 

Det första sättet berör vanemässighet och hur en institution bygger upp en erfarenhetsbas, 

genom att de anställda på daglig basis samtalade med varandra om de projekt de var 

inblandade i. Genom att dela med sig av olika tankar, idéer, potentiella tillvägagångssätt och 

konstruktiv respons bygger institutionen upp ett handlingsbeteende. Beteendet blir tillgängligt 

för samtliga individer inom institutionen och därmed skapas en vanemässighet. 

 

Det andra exemplet berör nyanställda vid en institution. Respondenterna hävdar att den 

nyanställde inte skall besitta allt för mycket förkunskap, då de vill forma dem på ett sätt som 

passar deras organisation och kultur. Genom att den nyanställda formas utefter institutionens 

karaktär underlättar det anammandet av de mönster som faktiskt råder inom institutionen. Det 

blir enklare för nyanställda att ändra sitt handlingsmönster och således även sitt beteende och 

bli en del av institutionens vanemässighet. 

 

En tolkning är att sättet en institution bygger upp en vanemässighet till stor del sker medvetet 

och direkt såväl som omedvetet och indirekt. Även om de anställda delar med sig av 

erfarenheter av de projekt de är involverade i, behöver det inte betyda att det är ett medvetet 

val eller handling för att stärka erfarenhetsbasen inom företaget. Vare sig det är medvetet eller 

ej bidrar det till att strukturer bildas inom företaget och påverkar sättet att arbeta på. På ett 

liknande sätt sker formandet av nyanställda, medvetet såväl som omedvetet. Företaget formar 

dem, på ett medvetet sätt, utefter deras tycke medan den anställde själv på ett omedvetet sätt 

tar del av företagets kultur genom socialisation. Det resulterar i att subjektets preferenser styrs 

av den institution han/hon är verksam inom. Preferenserna kommer sedan att ändras och 

omformas när individen introduceras in i en ny institution. Det innebär att institutionen som 

en individ är en del av kommer påverka hur företagsvärderingen genomförs. Även om 

individer säger att de själva styr värderingen, är de ändå en produkt av en institution. Sättet de 

agerar och tänker på kan härledas till institutionens strukturer och sociala mönster. 

Subjektivitet är subjektivt, det vill säga att ens preferenser styrs i mångt och mycket av andra. 
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Det finns framförallt två sätt som individen påverkas på, varav strukturer och dess påverkan 

på individen är en. Det andra sättet handlar om sekundär socialisation och hur andra individer 

påverkar den enskilde individen.   

 

Berger och Luckmann beskriver hur sekundär socialisation sker när en redan socialiserad 

individ leds in i nya delar av hans samhälles objektiva värld och tillvaro. Den sekundära 

socialisationen måste likna den struktur som råder inom den primära socialisationen. Jaget 

kommer att påverkas och definieras utifrån andra individers uppfattning om en själv. Hur 

andra inom institutionen handlar och agerar blir således en del av ens egen objektiva värld. 

Människor lever i en intersubjektiv värld, där olika sekvenser av olika situationer knyts 

samman. Det resulterar i att människor inte enbart lever i samma värld utan tar del av 

varandras tillvaro. 

 

En tolkning vi gör är att om subjektet ändrar uppfattning om sig själv, ändras även subjektets 

preferenser. Med andra ord formas subjektets uppfattning om sig själv genom sekundär 

socialisation, vilket i förlängningen leder till en viss sorts preferenser. Eftersom en individ 

formas och påverkas av andra människor kommer deras preferenser och värdegrund 

anammas.   

 

Sammanfattningsvis påverkas individen av strukturen inom institutionen. Strukturen är en 

produkt av såväl tidigare som nuvarande anställda. Strukturen finns där innan individen 

kommer i kontakt med institutionen och kommer att finnas där även när han lämnar 

institutionen. Individen påverkas även av andra individer inom institutionen. Dessa individer 

påverkas i sin tur av tidigare anställda, vilket resulterar i att strukturer och arbetssätt går i arv 

från anställd till anställd. Hur du påverkas av kollegor är en produkt av hur de i sin tur 

påverkades av andra kollegor när de introducerades till institutionen. Det här innebär att en 

individ påverkas av tidigare anställda, som inte ens är verksamma inom institutionen längre. 

6.2 Modeller 
 

Modeller utökas med hjälp av de förklarande faktorerna handlingsstrukturer och generella 

strukturer. Busco presenterar i den teoretiska referensramen Giddens tankar kring dualitet. Det 

här innebär att strukturer guidar mänskligt beteende i sociala sammanhang. System, vilka 

innehåller strukturer, refererar till de reproducerade förhållandena mellan människor. Det 

innebär att individers interaktion finns vid foten av struktureringsprocessen. Därför är 

sammansättningen av individer och strukturer inte två oberoende uppsättningar fenomen, en 

dualism, utan de utgör istället en dualitet.  

 

En tolkning är att det finns generella och övergripande strukturer, vilka påverkar individer 

inom instititutionen. De här generella strukturerna är allmänt accepterade och man kan säga 

att de är en del av språket, vilket innebär att de finns tillgängliga för samtliga institutioner. 

Exempelvis finns det ett antal värderingsmodeller som kan användas vid företagsvärderingar. 

Varje modell är mänskligt konstruerad  och är således ett resultat av sociala strukturer. 

Därmed finns det ett antal generella strukturer som används på samtliga institutioner och som 

påverkar individerna inom institutionen. Respondenterna nämner inslag som kan kopplas till 

generella strukturer. Ett exempel är banklagen, vilken är något som alla institutioner måste 

förhålla sig till. Eftersom alla institutioner förhåller sig till banklagen kan den ses som en 

generell struktur.   
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Sambandet mellan individer och strukturer är en dualitet. Det betyder att strukturer formar 

och påverkar individer, men även att individer i sin tur formar och skapar strukturer. Dessa 

strukturer skapas då människor inom en institution interagerar med varandra och bildar 

vanemässiga handlingar. De strukturer som bildas inom en institution blir specifika för just 

den institutionen och kommer enbart att påverka individerna som den omger. Det här anser vi 

kan ses som handlingsstrukturer, vilka skapas och stannar inom den specifika institution där 

de uppstår. Ett konkret exempel är när Respondent 4 berättade att de tillämpar en 

försiktighetsprincip beträffande företagsförvärv. De fullfinansierar aldrig något, utan ägaren 

eller riskkapitalister måste stå för insättningen. Banken lånar bara ut 60-70 procent av 

summan. Det här anser vi vara en struktur som är unik för den institution där den uppstått, 

även om andra banker givetvis har liknande strukturer, därmed är den vad vi klassificerar som 

handlingsstruktur.   

 

Strukturer kan således verka inom olika nivåer. Det finns generella och övergripande 

strukturer som är tillgängliga för alla. Vidare finns det lokalt upparbetade strukturer som är 

specifika för en enskild institution. Båda dessa strukturer kommer att påverka individerna 

inom instititutionerna, således styr de valet av modell. 

 

En central tanke i Giddens struktureringsteori är att strukturer innebär såväl möjligheter som 

begränsningar till social handling. Strukturer existerar inte separat från social handling utan är 

ständigt inkluderade i människors handlingar. De har därför ingen existens utanför 

människors handlingar och minnen, utan snarare därigenom bidrar till att forma sociala 

interaktioner och sociala mönster.  

 

Det finns ett antal begränsningar, vilka styr personer inom bankverksamhets handlingar 

(värderingar), som vi kan urskilja utifrån empirin. Vi ser två sorters olika begränsningar. Den 

första begränsningen är de externa begränsningar som de själva inte råder över. Ett tydligt 

exempel är när Respondent 3 och 4 berättade hur de måste förhålla sig banklagen och 

Riksbanken. De är externa begränsningar, vilka banken själva inte kan utforma, men som 

ändå påverkar strukturen inom institutionen. 

 

Den andra sortens begränsning vi ser är mer av intern karaktär. Internt upparbetade 

strukturer  kan ha begränsande effekter på personer inom bankverksamhet. I empirin ser vi de 

interna begränsningarna  i form av hierarkiska system och försiktighetsprinciper. Det här leder 

till att personerna inom bankens handlingsfrihet minskar, eftersom de inte på egen hand kan 

fatta alla beslut. Som respondenterna nämner krävs det dualitet vid beslut och i vissa fall 

måste det skickas uppåt i hierarkin, därför blir de begränsade utav bankens bestämmelser.  

 

Precis som personer inom bankverksamhet existerar det vissa begränsningar beträffande 

revisorers företagsvärderingar. Utöver de allmänna regler och lagar som revisorn måste följa 

är den största begränsningen oberoendefrågan, vilket både Respondent 1 och 2 bekräftade. 

Det är absolut nödvändigt för en revisor att allt arbete med en företagsvärdering utgår från 

regelverket, oavsett vad kunden önskar.  

 

Även om det existerar begränsningar beträffande revisorers handlingsfrihet, begränsar dessa 

inte i lika stor utsträckning som inom bankverksamheten. Respondent 1 och 2 beskrev att 

deras arbete präglas av stor handlingsfrihet. En tolkning är att revisorer är närmre själva 

objektet jämfört med bankerna, vilket möjliggörs av deras stora handlingsfrihet. Vi tror att det 

får en faktisk påverkan på revisorernas värdering, eftersom det bidrar till en större insyn. 

Revisorer behöver inte hantera riskmoment på samma sätt som personer inom 
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bankverksamhet, vilket i sin tur innebär att de kan tillämpa andra modeller. Respondent 1 

berättade att den framtida avkastningen är viktig, eftersom det är vad man faktiskt betalar för.  

 

Både revisorer och personer inom bankverksamhet har möjligheten att tillämpa olika modeller 

vid företagsvärdering. Bankernas begränsningar anser vi ha en faktiskt påverkan på vilka 

modeller de väljer att använda. I och med att många av bankernas begränsningar härstammar 

från riskmoment elimineras många tänkbara modeller, eftersom de inte på ett tillfredsställande 

sätt kan hantera riskmomentet. Utifrån genomförda intervjuer kan vi se att substansvärdering 

är den modell personer inom bankverksamhet föredrar. Det här står i kontrast till revisorer, 

vilka föredrar avkastningsvärdering. Vi drar slutsatsen att valet av modeller till stor del 

bestäms av subjektets syfte med värderingen.   

 

Sammanfattningsvis präglas revisorers företagsvärderingar mer av möjligheter, snarare än 

begränsningar. För personer inom bankverksamhet råder det motsatta förhållandet. Denna 

skillnad mellan banker och revisorer leder till att de kommer värdera företag olika. Vår 

tolkning av empirin är att bankerna är mer försiktiga vid sina värderingar än vad revisorerna 

är.  

6.3 Objekt 
 

Objektet, föremålet för värderingen, förklaras som antingen tillväxtföretag eller mer mogna 

företag. Samtliga respondenter nämner att värderingen i väldigt stor utsträckning påverkas av 

vilken sorts företag det handlar om.  

 

Hittills har vi belyst det komplexa samband och problematiken som är kopplad till 

företagsvärdering, vilken existerar vid värdering av alla företag. Problematiken och 

komplexiteten blir än mer påtaglig då tillväxtföretag läggs in i ekvationen. Det uppstår många 

svårigheter vid värderingen av tillväxtföretag, vilket framförallt resulterar i ett större 

riskmoment. 

 

Respondenterna inom bankverksamhet, Respondent 3 och 4, betonade problematiken kopplad 

till tillväxtföretag. Det här beror på att tillväxtföretag inte har några tillgångar, utan bara en 

framtida förväntad förtjänst, vilket resulterar i att de ställer mycket högre krav på sådana 

företag. Respondent 4 betonar att vid värdering av tillväxtföretag kan man inte se till 

historiken, för det kanske finns någon. Det handlar istället om att se framåt och göra en 

prognos av kassaflödesvärderingen. Respondent 3 berättade att substansvärdering är det mest 

intressanta för banken, eftersom det är med hjälp av den som banken kan finna sin säkerhet. 

Här ser vi en problematik, då avkastningsvärderingar är bäst lämpade för tillväxtföretag men 

banken föredrar substansvärdering. Här kan det uppstå en konflikt i valet av modeller som 

skall användas i värderingen av tillväxtföretag. 

 

En slutsats vi drar är att konflikten med substansvärdet leder till att de inte arbetar med 

tillväxtföretag i speciellt stor utsträckning. Det är oerhört svårt för bankerna att finna 

säkerheter i företaget, vilket är en bidragande faktor till den ökande risken. Banker väljer 

därmed bort sådana företag, då riskerna helt enkelt är för stora. Här ser man ett tydligt 

exempel på hur de olika parterna inom Modell 3 påverkar varandra. Objektet, i det här fallet 

tillväxtföretag, får en konkret påverkan på modell och subjekt. Banker föredrar 

substansvärdering, eftersom den tillåter dem att hantera riskmomentet som är en stor del av 
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deras struktur. När de ställs inför ett moment som faller utanför strukturen blir det 

problematiskt för såväl subjekt som modell.  

 

Som ovan nämnt kan objektet ha en konkret påverkan på subjektet. Objektets karaktär, i det 

här fallet tillväxtföretag, kan innebära ett väldigt stort riskmoment samt osäkerhet. Osäkra 

objekt väljs ofta bort av subjektet. Det är anser vi kan förklaras med hjälp av 

handlingsstrukturer samt generella strukturer. I bankernas generella struktur spelar 

riskmomentet en väldigt stor roll, då bankverksamhet handlar om bankens eget kapital. Det 

här riskmomentet påverkar hela bankens struktur. Det här får som följd att 

handlingsstrukturerna på lokal nivå influeras och utformas därefter. Handlingsstrukturerna 

kan se olika ut från bank till bank, men gemensamt är att de alla syftar till att minimera 

riskmomenten. Vår tolkning är att subjekten väljer bort tillväxtföretag, eftersom de annars 

själva bidrar till ett stort riskmoment för banken. Det blir ett sätt för subjektet att undvika stå 

som ansvarig inför de generella och övergripande strukturerna inom banken. Ytterligare ett 

exempel där subjektet själv undviker riskfyllda moment är när de överlåter den praktiska 

värderingen till revisorer. De låter en extern part utföra värdering och erhåller även ett intyg 

att det är korrekt, och kan på så vis minimera sin egen risk.  Här blir återigen sambandet hur 

objekt, modeller och subjekt påverkar varandra i Modell 3 tydligt. 

 

Även de revisorer vi intervjuat betonar problematiken kopplade till värdering av 

tillväxtföretag. De understryker att det blir oerhört problematiskt att uppskatta framtida 

avkastning inom den här sortens företag. Respondent 2 berättade att det inte sker speciellt 

många affärer med tillväxtföretag, eftersom det är svårt att uppskatta deras värde. När det 

handlar om värdering av tillväxtföretag är det bara framtida avkastning som gäller. 

Respondent 1 berättade att det är oerhört svårt eftersom det inte finns speciellt mycket att gå 

efter. Allt handlar om tron på framtiden och hur man värdesätter det abstrakta.   

 

En slutsats är att problematiken kopplad till värderingen av tillväxtföretag inte påverkar 

revisorer i lika stor utsträckning som personer inom bankverksamhet. Det här leder till att 

skillnaderna i värdering av företag de båda institutionerna sinsemellan växer. Förklaringen 

anser vi vara att de begränsningar som redan påverkar bankverksamheten blir extra påtagliga, 

då riskerna ökar när tillväxtföretag utgör objektet. Bankverksamhetens strukturer, vilka är 

starkt influerade av riskmomentet, bidrar således till ännu större begränsningar. Sambandet 

mellan objekt, modell och subjekt blir därmed än mer avgörande för hur värderingen faktiskt 

går till. 

6.4 Slutsatser 
 

Företagsvärdering styrs i mångt och mycket av personerna som utför värderingen, alltså 

subjektet. Subjektets preferenser och egna bedömningar kommer påverka resultatet av 

värderingen. Men vad styr egentligen subjektets preferenser? Vår tolkning är att 

institutionerna, i det här fallet bankerna och revisionsbyråerna, är den faktorn som påverkar 

mest. Genom sina sociala strukturer och mönster formas subjektet, vilket således påverkar och 

styr individens tankar och handlingar. Subjektet i sin tur formar och skapar strukturer genom 

interaktioner med andra individer. Resultatet blir därmed att det kan förklara varför det 

uppstår skillnader men även likheter mellan institutioner. Och i det här fallet varför utfallet av 

en företagsvärdering kan variera. 
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Efter genomförd studie finns det ett antal centrala slutsatser: 

 

 Syftet styr värderingen.  

 Subjektet påverkas av institutioner som omger den. Dels genom andra individer inom 

institutionen och dels genom socialt upparbetade system. 

 Modeller väljs av subjektet. Valet i sin tur påverkas av olika strukturer, i detta fallet 

handlingsstrukturer och generella strukturer. Strukturer kan leda till begränsningar och 

således medföra att vissa modeller inte tillämpas. 

 Objektets karaktär har stor påverkan på hur värderingen går till. Tillväxtföretag är 

svårare att värdera med ett större riskmoment. Det leder till att skillnaderna i 

värderingen av företag de två institutionerna sinsemellan växer.  

7.0 Avslutande diskussion 
 

Att enbart fokusera på företagsvärderingen i sig, själva mekanismen, är inte intressant för oss. 

Det skulle inte erbjuda något djup till uppsatsen. Vi valde att fokusera på personerna bakom 

värderingarna, i förhoppning om att erbjuda ett djup och ytterligare en dimension av ett känt 

fenomen. Genom vår uppsats hoppas vi öka förståelsen för företagsvärderingar och krafterna 

bakom dem.  

 

Under arbetets gång har vi insett att företagsvärdering är ett mycket dynamiskt område. Det 

finns inget som är varken rätt eller fel, utan mycket styrs av subjektets preferenser. Här ser vi 

många potentiella områden för framtida forskning. Det hade exempelvis varit intressant att 

undersöka hur sambanden ser ut andra institutioner sinsemellan, men även att tillämpa ett mer 

kundinriktat perspektiv. 
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9.0 Bilaga – intervjumall 
 

1. I vilka olika situationer används företagsvärderingar och hur går värderingen till? 

 

2. Hur behandlas och värderas tillväxtföretag jämfört med mer mogna företag? 

 

3. Hur viktigt är det att analysera företagsledningen och ägarna? 

 

4. Hur ser er handlingsfrihet ut? Vad är era begränsningar? 

 

5. Finns det mycket subjektivitet inblandad i företagsvärdering? 

 

6. Skapas egna strukturer genom sociala interaktioner som är unika för banken/byrån? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 

och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 

marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-

baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 

för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-

användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 

och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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