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Förord 
 
Vi är mycket tacksamma över att samtliga respondenter har hjälpt oss att slutföra denna 
uppsats. Med hjälp av er har vi kunnat få det material som vi har behövt för att få fram det 
resultat vi har idag. Vi är oerhört tacksamma för samtliga intervjupersoners delaktighet. Dessa 
kan vi dock inte nämna med namn då de är anonyma i studien. Vi vill även tacka de personer 
som hjälpt oss under studiens gång. 
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Abstract 

Business valuation is a subject that arouses great interest among both accountants and valuers 
and today it has become increasingly common for buying and selling companies. To evaluate 
companies it is important to have a common definition of value, as this can vary between 
individuals. Valuation of companies consisting of a relatively high amount of intangible 
assets is considered one of the most problematic areas in terms of valuation. An intangible 
asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance. Companies consisting 
of a relatively high amount of intangible assets have today become increasingly prevalent as 
the economy moves forward. The problem is when to evaluate a company like this and there 
is no concrete solution for how they are valued. There are several ways today to valuate a 
company. In our study, we have chosen to study how the valuation processes differs in the 
valuation of companies with relatively high amount of tangible assets and companies with 
relatively high amount of intangible assets. The purpose of this study is to examine and to 
understand the differences in these two valuation processes.  

This papers theoretical framework is based on describing the valuation process. We have 
chosen to describe the fundamental analysis and its parts. These consist of strategic analysis, 
accounting analysis, financial analysis and valuation models. There are a variety of methods 
to apply when it comes to valuation, but in this paper we have studied substance and income 
approach valuation. Substance valuation involves that existing assets and liabilities are 
analysed while the income approach valuation takes future growth into account. Two sub-
categories are studied in income approach valuation, these are discounted cash flow valuation 
and multiple valuation. A qualitative approach was used to conduct this study. This has been 
accomplished by doing interviews. We interviewed appraisers to obtain a deeper 
understanding of how the valuation processes differs between companies with a relatively 
high amount of tangible assets and companies with a relatively high amount of intangible 
assets.  

In the empirical data we describe the respondents and also a presentation of their approach in 
the valuation of companies with a relatively high amount tangible assets and companies with 
a relatively high amount of intangible assets described. The analysis includes a comparison 
between theory and empirical data, which subsequently leads to the conclusions. The 
conclusions show that there are some differences between the valuation processes and 
moreover, they clearly indicates that more research is needed and are demanded in valuation 
of companies that consists of a relatively high amount of intangible assets. The conclusions 
also include discussion and suggestions for further research. Essay language is Swedish. 

Keywords:	  business valuation, tangible assets, intangible assets, valuation process, valuation 
models.
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Sammanfattning	  

Företagsvärdering är ett ämne som väcker stort intresse från bland annat revisorer och 
värderare då det idag har blivit allt vanligare att köpa och sälja företag. För att värdera ett 
företag är det viktigt att ha en gemensam definition på begreppet värde då detta kan skilja sig 
mellan olika individer. Värdering av företag som består av relativt sett mycket immateriella 
tillgångar anses vara ett av de mest problematiska områdena när det gäller värdering. En 
immateriell tillgång är en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk form. Företag som 
består av relativt sett mycket immateriella tillgångar har idag blivit allt mer förekommande då 
ekonomin utvecklas fort. Problematiken finns kring dessa företag då ingen konkret lösning 
finns för hur dessa skall värderas. Det finns idag flera olika sätt att gå till väga för att värdera 
ett företag. I vår studie har vi därför valt att studera hur värderingsprocesserna skiljer sig åt 
vid värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt 
sett mycket immateriella tillgångar.  Syftet med studien är att granska och skapa förståelse för 
skillnaderna i dessa två värderingsprocesser.  

Vi har i denna uppsats valt att i den teoretiska referensramen utgå ifrån att beskriva 
värderingsprocessen. Där har vi valt att beskriva den fundamentala analysen och dess delar.  
Dessa består av strategisk analys, redovisningsanalys, finansiell analys och 
värderingsmodeller. När det gäller värderingsmodeller finns det en mängd olika metoder att 
tillämpa, men i denna uppsats studeras substans- och avkastningsvärdering. 
Substansvärdering innebär att befintliga tillgångar och skulder analyseras medan inom 
avkastningsvärdering tas framtida tillväxt med i beräkningarna. Inom avkastningsvärderingen 
studeras två underkategorier som är kassaflödesvärdering samt multipelvärdering. En 
kvalitativ metod har använts för att genomföra denna studie. Detta har gjorts genom att en 
intervjustudie har använts. Där har vi intervjuat värderare för att få en djupare förståelse för 
hur värderingsprocesserna skiljer sig åt mellan företag med relativt sett mycket materiella 
tillgångar och företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar.  

I empirin beskrivs respondenterna och även en presentation av deras tillvägagångsätt vid 
värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt 
sett mycket immateriella tillgångar beskrivs. I analysen görs en jämförelse mellan teorin och 
empirin vilket senare leder fram till slutsatserna. Slutsatserna visar att det finns vissa 
skillnader mellan värderingsprocesserna. Dessutom visar de tydligt på att mer forskning krävs 
och efterfrågas kring värdering av företag som består av relativt sett mycket immateriella 
tillgångar.  Slutsatserna består även av diskussion och förslag på vidare forskning.  

 

	  

 

 

 

 

Nyckelord:	  företagsvärdering,	  materiella	  tillgångar,	  immateriella	  tillgångar,	  värderingsprocess,	  
värderingsmodeller.	  
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1. Inledning 
	  

I detta inledande kapitel kommer det ges en inblick i vad denna studie omfattar. I bakgrunden 
beskrivs företagsvärdering generellt. Vidare följer problemdiskussionen där problematiken 
med att värdera företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt 
sett mycket immateriella tillgångar diskuteras. Detta leder fram till en specifik 
problemformulering samt syfte. Även rapportens disposition behandlas.  

	  

1.1 Bakgrund 
 

”Apple nu lika mycket värt som Sveriges BNP” 

                                                                              Svenska Dagbladet 1/3 2012 

Detta kunde man läsa på Svenska Dagbladet förra året.  I artikeln av Daniel Kederstedt 
beskrivs hur Apple som är ett världskänt teknikföretag är världens högst värderade företag. 
Apple tillhör även den lilla skara av sex amerikanska bolag som har passerat drömgränsen och 
värderats till över 500 miljarder dollar. Detta motsvarar 3400 miljarder kronor, vilket är 
ganska exakt med hela Sveriges BNP. Trots denna höga siffra hävdar analytiker att företaget 
inte ens är nära sin korrekta värdering, som enligt dem ligger mycket högre (www.svd.se). 
Artikeln påvisar inte bara att Apple är högt värderat utan även oenigheten som finns när det 
gäller att värdera ett företag och vad det är värt. Detta är speciellt svårt vid värdering av 
företag som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar som Apple. Det kan då vara 
svårt att veta vilket värde en värderare skall sätta på tillgångarna i och med att detta är en 
subjektiv uppfattning.  

Företagsvärdering är ett ämne som väcker stort intresse från bland annat revisorer och 
professionella värderare (Al-Rashed & Atyeh, 2012). Enligt Sherman och Milledge (2006) är 
företagsvärdering i många avseenden ett högaktuellt ämne och detta kan bero på att 
företagsförvärv har blivit allt vanligare att genomföra för företag för att nå större 
marknadsandelar eller som finansiell placering (Sherman & Milledge, 2006). Dessutom har 
det blivit viktigare för företag att ha insikt om sitt företags aktuella marknadsvärde och de 
väsentliga värdedrivarna. Historien har präglats av intensiva upp- och nedgångar på världens 
aktiemarknader vilket visar att enskilda företags värden snabbt kan förändras (Örlings 
PricewaterhouseCoopers, 2007). Enligt Crain (2006)  uppkom begreppet företagsvärdering i 
USA för ungefär 25 år sedan i samband med att det blev allt vanligare inom finansvärlden att 
värdera företag. Sedan dess har värderingspraktiken utvecklats och blivit allt mer komplex 
(Crain, 2006). Även affärsvärlden har blivit allt mer framåt och idag strävar företag allt oftare 
efter att maximera sitt värde till exempel genom företagsköp och avyttringar (Tolleryd & 
Frykman, 2000). 

Värdering definieras som en uppskattning eller en prognos av det sannolika försäljningspriset 
(Srinivasa, 2011). Det framräknade företagsvärdet kan skilja sig åt beroende på vem som 
räknar fram det samt i vilket syfte värderingen görs (Yegge, 2002). Till exempel vid en 
försäljning har köparen och säljaren olika preferenser vilket har en stor betydelse. En köpare 
kan ha subjektiva bedömningar samt flera objekt att välja mellan, vilket gör att priset som 
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köparen är villig att betala kan påverkas. Även säljaren kan vara i olika situationer då denne 
skall sälja sitt företag. Detta kan vara bland annat ålder och sjukdom som spelar in och som 
gör att säljaren är beredd att sälja till ett lägre pris än om den personliga situationen vore 
annorlunda. Oavsett situation är det viktigt att både köpare och säljare har realistisk 
uppfattning om företagets värde eftersom affären annars kan få svårt att fortskrida (Hult, 
2003). 

Företagsvärdering har trots sin existens på snart tre decennier inte fått några lagstadgade 
regler eller rekommendationer för hur en sådan bör göras, utan istället är det en subjektiv 
process med vilket menas att värderaren styr tillvägagångsättet (Hult, 2003). På grund av 
bristen av regler är det svårt att värdera företag med relativt sett mycket materiella tillgångar 
men problemet anses vara ännu större enligt Joia (2004) vid värdering av företag med relativt 
sett mycket immateriella tillgångar (Joia, 2004). En immateriell tillgång är enligt IAS 38 en 
identifierbar, icke monetär tillgång utan fysisk form. Exempel på dessa är bland annat patent, 
programvaror och upphovsrätter. Företag med immateriella tillgångar har idag blivit allt 
vanligare och det finns fortfarande inte någon konkret lösning på hur dessa ska värderas (Joia, 
2004). Som nämnt i inledningen av detta kapitel, finns det svårigheter med att värdera Apple 
med tanke på dess unika varumärke. Detta kan förklaras med att redovisningen är relativt 
stark vid värdering av företag med materiella tillgångar och relativt svag när det gäller 
immateriella tillgångar (Bradshaw, 2002).  

 

1.2 Problemdiskussion  
	  

Värdering av företag kan göras av en mängd olika syften vilka även påverkar 
värderingsprocessen. Vanligast är att en företagsvärdering sker vid förvärv eller överlåtelse, 
alltså vid ägarskiften.  Oavsett syftet med värderingen är denna en lång process där många 
olika parametrar måste tas hänsyn till. Företaget anlitar ofta en värderare som hjälper till vid 
värderingsprocessen (Hult, 2003). En fundamental analys är ett verktyg som en värderare kan 
använda sig av vid en företagsvärdering. Denna är uppbyggd av delarna strategisk analys, 
redovisningsanalys, finansiell analys, proformas och värderingsmodeller och utgör på detta 
sett ett förslag på hur värderingsprocessen kan se ut. Dessa utgör grunden för att beräkna ett 
företags värde. Den fundamentala analysen är inte helt objektiv utan värderaren måste ta hjälp 
av vissa subjektiva bedömningar. När denna är gjord finns det bland annat två förhållningssätt 
som värderaren kan använda sig av vid värderingen. Antingen plockas alla element av 
framtida utveckling bort och enbart befintliga tillgångar och skulder analyseras, detta kallas 
substansvärdering. Ett annat sätt är att ta med framtida tillväxt i beräkningarna, så kallad 
avkastningsvärdering (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). Två exempel på vanliga 
modeller inom avkastningsvärdering är kassaflödesbaserad värdering (Discounted Cash Flow) 
och multipelbaserad värdering. Kassaflödesbaserad värdering innebär att framtida kassaflöden 
diskonteras till dagens värde (Tolleryd & Frykman, 2000). Multipelvärdering även kallad 
jämförande värdering, innebär att ett företag analyseras genom att sätta det i relation med 
andra företag inom samma bransch, segment och nisch (Vishwanath & Krishnamurti, 2009). 

Det finns en mängd olika varianter på kassaflödesmetoder som kan tillämpas beroende på vad 
det är som skall värderas.  Vid värdering av företag som till exempel sociala nätverk kan en 
typ av kassaflödesmetod användas.  Sociala nätverk är plattformar där människor bibehåller 
sociala relationer som till exempel, Facebook och Linkedin. Vid värdering av dessa företag, 
anser Gneiser, Heidemann, Klier, Landherr och Probst (2012) att en kassaflödesmetod som är 
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baserad på befintliga samt framtida kunder skall tillämpas. Ju fler kunder ett nätverk har, 
desto mer är företaget värt. Med hjälp av detta tillvägagångssätt kan ett CLV- värde, så kallat 
Kundens livstidsvärde beräknas. Detta definieras som nuvärdet av alla nuvarande och 
framtida kassaflöden som genereras av en viss kund. För att beräkna hela företagets värde 
summeras alla CLV- värden (Gneiser et al., 2012). Speciellt inom IT- företag är kunderna en 
viktig immateriell tillgång som måste hanteras och värderas vid företagsvärdering. Gupta och 
Lehmann (2003) påpekar betydelsen av att värdera kundrelationen och använda sig av CLV- 
värdet. Detta med förklaringen att värderaren måste titta långsiktigt på kundens kassainflöde 
till företaget då de anser att en kund är mer värd än summan vad denne handlar för (Gupta & 
Lehmann, 2003). Sullivan (2000) förespråkar kassaflödesmetoden då beräkning av värdet av 
immateriella tillgångar baseras på deras förmåga att utveckla och upprätthålla kassaflöden. 
Detta görs genom att omvandla idéer och innovationer till intäktsströmmar. Problemet ligger i 
att hitta ett lämpligt sätt att bedöma och sätta ett värde på företag om består av relativt sett 
mycket immateriella tillgångar (Sullivan, 2000). Även Rabe och Reilly (1994), anmärker att 
värderaren måste kvantifiera alla kostnader och intäkter för en immateriell tillgång. 
Värderaren bör då se till viktiga parametrar som den immateriella tillgångens funktion, 
användbarhet samt återstående livslängd (Rabe & Reilly, 1994). 

Rabe och Reilly (1994) förespråkar användning av multipelmetoden vid värdering av företag 
med relativt sett mycket immateriella tillgångar. Värderare måste ha objektiva kriterier för att 
fastställa företag inom samma bransch. Vid jämförelse av företag krävs det att studera hur de 
immateriella tillgångarna används i olika verksamheter, dess storlek samt om företag har olika 
löptider på avtal som till exempel licenser (Rabe & Reilly, 1994). Däremot påpekar Hall 
(2003) att det är viktigt att välja jämförbara företag med liknande kapitalstruktur. Detta med 
tanke på att effekter kan påverka olika branscher olika mycket, till exempel kan en nedgång i 
ekonomin påverka högtekniska företag mer än lågprisbutiker. Därför måste företagen likna 
varandra i det avseendet. Vidare förklarar Hall (2003) att det är svårt att fastställa ett värde på 
ett företag med hjälp av denna metod på grund av den osäkra tillförlitligheten av information 
från de jämförande företagen (Hall, 2003). 

En värderare kan dela upp de immateriella tillgångarna i tre typer. Dessa är det mänskliga 
kapitalet, relationer mellan företaget och den yttre världen samt den organisatoriska 
strukturen. Med den sist nämnda menas bland annat varumärke, immaterialrätt och innovation 
(Bozbura, 2004). Damodaran (2012) påpekar att varumärket är ett av det svåraste att värdera 
vid företagsvärdering. Detta med tanke på att varumärket inte direkt generar i något 
kassainflöde utan istället kan företaget exempelvis ta ut högre priser. På detta sätt kan 
företagets intäkter öka utan att värderaren direkt kan härleda dessa till varumärket 
(Damodaran, 2012).  

Salamudin, Bakar och Muhd (2010) visar som resultat från sin studie empiriska bevis på att 
företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar kräver större uppmärksamhet vid 
företagsvärdering än företag med relativt sett mycket materiella tillgångar. Detta i takt med 
den snabba utvecklingen av ekonomin där fler företag består av relativt sett allt mer 
immateriella tillgångar (Salamudin, Bakar & Muhd, 2010). Gallego och Rodriguez (2005) 
försöker skissa upp en modell för att dokumentera och jämföra företag med immateriella 
tillgångar, men misslyckas med detta. De anser att värderingspraxis behöver utvecklas för 
värdering av dessa företag då värderingsmetoderna är heterogena (Gallego & Rodriguez, 
2005). Oavsett om företag består av relativt sett mycket materiella tillgångar eller om 
företaget består av relativt sett mycket immateriella tillgångar finns brist på värderingspraxis 
då dessa två typer av företag kan värderas på en mängd olika sätt beroende på värderaren samt 
på vilken modell denne utgår ifrån (Hult, 2003).  Al- Rashed och Atyeh (2012) föreslår att 
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värderaren i första hand skall förlita sig på det material som finns tillgängligt om 
värderingsmetoder och sedan bygga sina subjektiva antaganden utifrån detta (Al-Rashed & 
Atyeh, 2012). Vidare måste värderaren välja rätt modell som är anpassad för verksamheten 
för att kunna hantera de risker som är kopplade till modellen och företaget.	  Det som slutligen 
påverkar värderingen mest är tillgången och synen på information om företagets framtida 
utveckling (Hult, 2003).   

Enligt Gregory & Hicks (1996) finns det ett glapp mellan företagsvärdering i teori och 
praktik. Detta påverkar bland annat värderarens arbete i och med att det inte finns några 
tydliga riktlinjer som denne kan värdera utifrån (Gregory & Hicks, 1996). Ett annat problem 
är att det inte finns något speciellt sätt att få fram ett företags värde. Istället finns det snarare 
många faktorer som påverkar det slutgiltiga värdet, som till exempel vilken typ av företag det 
är som skall värderas (Al-Rashed & Atyeh, 2012). Företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar har jämfört med företag med relativt sett mycket materiella tillgångar 
ökat dramatiskt de senaste åren. Dessa verksamheter undervärderas ofta då 
värderingsmodeller siktar på att värdera företaget med relativt sett mycket materiella 
tillgångar. Enligt Sullivan (2000) beror detta på att traditionella värderingsmetoder är 
otillräckliga för att värdera företag som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar. 
Detta leder till att värderingsmannen kraftigt kan underskatta värdet av dessa företag 
(Sullivan, 2000).  Även Damodaran (2012) påpekar att värderingsmodellerna och speciellt 
kassaflödesvärdering misslyckas med att beräkna ett värde på ett företag med relativt sett 
mycket immateriella tillgångar (Damodaran, 2012). Problemet med dessa är att värderare 
måste omvandla kunskap till ett värde. Detta då de immateriella tillgångarna sällan har ett 
upptaget värde samt att de är svåra att ta på vilket gör att större vikt ligger hos värderaren att 
denne omvandlar dessa till ett värde. Enligt Sullivan (2000) finns det inga tydliga modeller 
för att få ett korrekt värde av företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. 
Författaren påpekar att det finns ett behov av att utforska värderingstrategier för värdering av 
dessa företag (Sullivan, 2000). Enligt Green och Julie (2005) måste redovisningen av 
immateriella tillgångar definieras och standardiseras. Även Joia (2004) påpekar att betydelsen 
av immateriella tillgångar är stor vid värdering av företag och påvisar att det är ett område 
som kräver mer forskning.  

 

1.3 Problemformulering 
	  

Med hänvisning till ovanstående problemdiskussion blir vår problemformulering följande: 

• Skiljer sig värderingsprocesserna sig åt vid värdering av företag med relativt sett 
mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket immateriella 
tillgångar, och i så fall hur? 

I denna studie kommer vi att undersöka skillnaderna vid värdering av företag med relativt sett 
mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. 
Fokus i studien kommer dock främst att vara immateriella tillgångar då flertalet forskare 
påpekar att problematiken ligger just på värdering av företag med dessa. Tyngden i arbetet 
kommer ligga på hur de tidigare nämnda värderingsmodellerna tillämpas, substans- och 
avkastningsvärdering. När det gäller syftet med värderingen kommer vår studie att utgå ifrån 
hur en värderingsprocess går till vid företagsförvärv, då det är den vanligaste värderingen som 
görs.  
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1.4 Syfte  
	  

Syftet med denna studie är att vi vill granska och skapa förståelse för om det finns skillnader 
vid värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt 
sett mycket immateriella tillgångar. Detta ska vi göra genom att analysera om och i så fall hur 
de olika värderingsprocesserna skiljer sig åt.  

 

1.5 Disposition 
	  

 

 

 

 

• Kapitel	  2-‐	  Teoretisk	  referensram	  Den	  teoretiska	  referensramen	  efterföljer	  inledningskapitlet.	  I	  detta	  kapitel	  
presenteras	  värderingsprocessen.	  De	  olika	  delarna	  i	  den	  fundamentala	  analysen	  kommer	  att	  presenteras	  i	  relation	  
med	  företag	  med	  relativt	  sett	  mycket	  materiella	  tillgångar	  och	  företag	  med	  relativt	  sett	  mycket	  immateriella	  tillgångar.	  	  

• Kapitel	  3-‐	  Metodavsnitt	  Efter	  den	  teoretiska	  referensramen	  följer	  ett	  metodavsnitt	  där	  valda	  angreppssätt	  samt	  urval	  
kommer	  att	  diskuteras.	  Även	  datainsamling,	  studiens	  trovärdighet	  och	  källkritik	  kommer	  att	  tas	  upp	  här.	  

• Kapitel	  4-‐	  Empiri	  Här	  kommer	  resultatet	  av	  intervjuerna.	  Även	  en	  kort	  	  presentation	  av	  respondenterna	  kommer	  att	  
göras.	  

• Kapitel	  5-‐	  Analys	  Analysavsnittet	  är	  nästa	  kapitel,	  där	  fokuseras	  	  det	  	  på	  att	  förstå	  och	  förklara	  empirin	  med	  hjälp	  av	  
teorin.	  	  	  

• Kapitel	  6-‐	  Slutsatser	  	  I	  slutsatskapitlet	  kommer	  vårt	  resultats	  betydelse	  att	  diskuteras	  i	  relation	  med	  vår	  
problemformulering	  samt	  vårt	  syfte.	  

• Kapitel	  7-‐	  Referenser	  	  I	  detta	  kapitel	  listas	  de	  referenser	  studien	  är	  uppbyggd	  av.	  Referenslistan	  består	  till	  störst	  del	  
av	  vetenskapliga	  artiklar	  och	  litteratur.	  
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2. Teoretisk referensram 
	  

I denna uppsats har vi valt att dela upp företag i två kategorier, företag med relativt sett 
mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. 
Detta på grund av att värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar inte 
framstår som lika problematisk som företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. 
Dessa företag har fått större betydelse i takt med ökad globalisering och utbyten mellan 
företag. Svårigheterna med värdering av immateriella tillgångar är att dessa varken är 
besvarade i teori eller praktik och detta gör att värdering av företag med dessa blir 
komplicerad (Farok, 2001). I den teoretiska referensramen kommer vi att försöka skilja 
företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar sig åt i den mån vi kan.  Först kommer vi att beskriva 
värderingsprocessen i stort och sedan gå in på den fundamentala analysen och dess delar. 
Delarna är strategisk analys, redovisningsanalys, finansiell analys och värdering där valda 
modeller presenteras (Nilsson et al., 2002). Vi fokuserar på att beskriva hur denna analys kan 
göras utifrån företag med relativt sett mycket materiella och företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar. Medvetenhet finns kring att Nilsson et al. (2002) inte är den starkaste 
referensen i studien, men vi anser att den fundamentala analysen är en lämplig och allmänt 
vedertagen process för att visa olika faktorer en värderare bör ta hänsyn till vid en värdering. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

2.1 Värderingsprocessen  
	  

En värderingsprocess handlar om att översätta information till ett värde (Flöstrand, 2006). 
Syften med att göra företagsvärdering kan vara många och det är just avsikten som styr vilken 
definition av värde som skall användas och vara förutsättningen i värderingen. Egenskapen av 
värdet kan även skilja sig mellan olika individer (Örlings PricewaterhouseCoopers, 2007). För 
att bestämma vad ett värde är kan en värderare vara nödvändig att ta hjälp av vid en värdering 
(Elnathan, Gavius & Hauser, 2010). Värderaren har en viktig relevans i värderingsprocessen 
då denne ansvarar för hela processen (Hult, 2003).  Värdering kan enligt Nilsson et al. (2002) 
göras genom en fundamental analys. I denna ingår faserna strategisk analys, 
redovisningsanalys och finansiell analys. Dessa är en förstudie innan själva värderingen sker 
som också är en del av den fundamentala analysen. Vid värdering beräknas företagets värde 
utifrån informationen från de tidigare tre faserna samt utifrån olika framtida scenarier 
(Nilsson et al., 2002). Enligt Flöstrand (2006) finns svårigheten för en värderare i att förstå 
exakt vilken information som är användbar i värderingsprocessen och han nämner även 
betydelsen av tillgång till information i denna. 

	  

2.1.1 Strategisk Analys  
	  

Strategisk analys kan göras vid värdering av företag med både relativt sett mycket materiella 
tillgångar och företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. Analysen görs för att 
studera vilka omvärldsfaktorer som kan påverka företaget och som kan ha betydelse för 
värdet på företaget. Enligt Sevenius (2003) är den strategiska analysen ett av de första stegen 
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vid ett värderingsmoment. Analysen riktar sig till att identifiera samt analysera de faktorer 
och omständigheter som signifikant påverkar ett företags vinst eller förlust (Sevenius, 2003).  
Den strategiska analysen kan göras på en mängd olika sett med hjälp av bland annat en 
SWOT-analys, en PESTEL-analys, Porters fem krafter samt Porters tre basstrategier.  Vi har i 
denna uppsats valt att beskriva lite kort om Porters fem krafter samt SWOT- analysen på 
grund av att dessa nämns mycket i litteraturen samt att vi anser att dessa tar upp de flesta 
viktiga faktorer som kan vara till hjälp vid en företagsvärdering. 

Porters fem krafter 

Vid värdering av ett företag är det som tidigare nämnt viktigt att se till företagets bransch och 
dess effektivitet.  Porter (1990) har utvecklat en modell som består av fem så kallade krafter 
som alla på något vis har en påverkan på branschen och företagets långsiktiga 
lönsamhetsnivå.  Dessa krafter är hot från substitut, hot om nyetablering, leverantörernas 
förhandlingsstyrka, kunders förhandlingsstyrka och rivalitet bland befintliga aktörer. 
Beroende på dessa krafters styrka blir den genomsnittliga lönsamheten i branschen hög eller 
låg. Är branschens genomsnittliga lönsamhet låg finns lägre chanser för dess aktörer att 
inbringa goda vinster än om den var hög (Porter, 2008). 

SWOT- analys 

En SWOT-analys är en omgivningsanalys. I denna undersöks styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot för att göra en strategisk granskning i syfte att kunna anpassa sig till sin omgivning. 
Analysen anses vara betydelsefull för företagets affärsutveckling och strategiutformning. 
SWOT kan användas för att göra en fullständig bedömning av företag eller en analys av en 
speciell produkt/produktgrupp. Styrkor och svagheter är interna faktorer som företaget kan 
påverka. Möjligheter och hot är externa parametrar som företaget inte kan inverka på.  När 
alla fyra analyser sätts ihop syns det tydligt vilka åtgärder som företaget kan anta för att 
förstärka styrkorna, avta svagheterna, använda sig av möjligheterna samt anpassa sig till hoten 
(Valentin, 2001). 

 

2.1.2 Redovisningsanalys  
	  

Redovisningsanalysens syfte är att uppskatta till vilken grad företagets redovisning faktiskt 
fångar dess underliggande verksamhet. Det handlar alltså om att bedöma kvaliteten på det 
redovisade resultatet.  Det huvudsakliga syftet är att avgöra om företagets redovisade resultat 
beskriver företagets faktiska prestation. Detta kan göras genom att studera företagets 
årsredovisning och dess olika delar i form av resultat- och balansräkning, finansieringsanalys, 
förvaltningsberättelse, VD-kommentarer och fotnotinformation. Dessa delar är användbara för 
att studera kvaliteten på de siffror som har publicerats i företagets årsredovisning. En 
värderare bör enligt Nilsson et al. (2002) vid värdering av ett företag bland annat identifiera 
de huvudsakliga redovisningsprinciperna, uppskatta flexibiliteten i företagets årsredovisning, 
utvärdera företagets redovisningsstrategi, utvärdera kvaliteten av företagets kompletterande 
information samt identifiera om det finns några potentiella varningssignaler. Dessa faktorer är 
viktiga för att bedöma kvaliteten hos företagets redovisning vilket i sin tur påverkar värdet på 
företaget (Nilsson et al., 2002). En värderare måste även studera företagets balans- och 
resultaträkning vid varje värdering.  Detta då denne måste justera olika poster i dessa för att få 
de mesta korrekta värdena. Justeringarna kan antingen minska eller öka det slutliga 
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uppskattade värdet. Viktigt är att värderaren har kunskap inom redovisningsteori för att denne 
skall veta hur justeringarna skall göras för att ge en korrekt bild av företaget (Devaney, 2003).  

 

Företag med relativt sett mycket materiella tillgångar 

Enligt Smith (2010) definieras en tillgång genom att tre kriterier måste uppfyllas. Kriterierna 
lyder följande: 

1. Resursen förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden 
2. Resursen skall kontrolleras av företaget 
3. Resursen skall ha uppkommit som en följd av inträffade händelser 

Kohlbeck & Warfield (2007) anser att redovisning av tillgångar är subjektiv på grund av att 
en historisk kostnadsredovisning används som inte avspeglar vissa tillgångar eller verkliga 
värden. När det gäller redovisning av materiella tillgångar är dessa lätta att identifiera jämfört 
med immateriella tillgångar med tanke på att dessa har en fysisk form (Smith, 2010). Vanligt 
är att de materiella tillgångarna delas upp i två kategorier, nämligen anläggnings- och 
omsättningstillgångar. En anläggningstillgång är avsedd att behållas för användning under en 
längre tid, exempel på sådana kan vara byggnader och maskiner. Omsättningstillgångar är 
däremot avsedda att omsättas i verksamheten. Dessa kan delas in på balansräkningen i 
exempelvis varulager, kortfristiga placeringar, kundfordringar samt kassa och bank. Viktigt är 
dock att kunna urskilja de immateriella tillgångarna bland de materiella då dessa kan 
innefattas i exempelvis kundfordringar i form av kundavtal (Sjölund, 1997). Enligt Falkman 
(2001) har redovisning av materiella tillgångar i stora drag inte förändrats utan varit 
detsamma som under 1900-talet, vilket gör att företag med relativt sett mycket materiella 
tillgångar inte har samma problem som de med mycket immateriella tillgångar. Det 
underlättar även att nuvarande redovisningsregler fokuserar mer på materiella tillgångar än 
immateriella (Falkman, 2000). 

Materiella tillgångar kan ofta identifieras med hjälp av köp- eller tillverkningstidpunkten. När 
det gäller redovisning av dessa tillgångar finns det tydliga regler om hur materiella tillgångar 
ska värderas, vilka dessa är samt hur dessa kan delas upp.  Det kan däremot uppstå problem 
för företag med relativt sett mycket materiella tillgångar med att bestämma ett 
anskaffningsvärde. Detta med tanke på att när en tillgång tillverkas eller anskaffas, värderas 
denna till ett anskaffningsvärde och problemet blir då att samla de utgifter som är kopplade 
till tillverkningen eller anskaffningen (Smith, 2010). 

 

Företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar 

En immateriell tillgång är enligt IAS 38 som tidigare nämnt en identifierbar, icke-monetär 
tillgång utan fysisk form. IASC, International Accounting Standards Committée, definierar en 
immateriell tillgång enligt följande: 

1. Tillgången skall vara icke-monetär och utan fysisk substans; och 
2. identifierbar; och 
3. kontrollerad av företaget; och 
4. användas under längre tid än en redovisningsperiod. 
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Enligt Wennestam och Nilsson (1996) är andra och tredje punkter viktiga att poängtera. Att 
tillgången skall vara identifierbar betyder att det existerar en legal rättighet avseende ägandet.  
Om denna rättighet inte finns, måste tillgången kunna separeras från de andra tillgångarna. 
Företag måste även ha kontroll över ekonomiska fördelar till de kvarvarande tillgångarna, på 
grund av att andra företag inte skall kunna ta förmåner av dessa fördelar. Om företag har en 
legal rättighet blir det lättare att ha kontroll över tillgången (Wennestam & Nilsson, 1996).   

Företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar kan ha problem med att identifiera 
dessa immateriella tillgångar på grund att företaget inte anser att de kan klassificeras som en 
sådan. Hur dessa identifieras, påverkar sedan värderingen. Om företag med relativt mycket 
immateriella tillgångar väljer att kategorisera dessa, kan de förenkla värderingsprocessen. 
Enligt Gallego och Rodriguez (2005)  kan värderaren i ett tidigt stadie göra värderingen av 
immateriella tillgångar lättare genom att dela in dessa i olika kategorier utifrån hur svåra de är 
att värdera. Dessa kategorier kan sedan delas upp i olika underkategorier (Gallego & 
Rodriguez, 2005).  De immateriella tillgångarna är oftast de primära skälen till företagets 
intjänade intäkter och det kan därmed vara betydelsefullt att veta vilka tillgångar som 
genererar vilka intäkter och därmed kan en kategorisering av dessa vara nödvändigt (Smith & 
Parr, 2000). 

Enligt Smith & Parr (2000) kan immateriella tillgångar delas upp i olika kategorier som är 
rättigheter, relationer, intellektuella tillgångar och oidentifierbara immateriella tillgångar. 
Syftet till att dela upp de immateriella tillgångarna underlättar bara inte för redovisningen 
utan även för att det då blir lättare att vid en värdering finna en lämplig värderingsmodell för 
att få det mest rättvisande värdet på företaget (Gallego & Rodriguez, 2005). Rättigheter 
uppstår genom att företaget upprättar ett avtal med en annan part. Detta kan vara ett annat 
företag eller enskilda och statliga organ. Alla företag har minst någon form av rättighet, till 
exempel att de får driva sin verksamhet.  Relationer är en viktig immateriell tillgång som 
uppstår mellan företag och utomstående, företag och enskilda. Dessa är inte kontraktsbundna. 
Den viktigaste relationen är mellan företaget och de anställda och ju mer specialiserad 
arbetskraft desto högre värde på företaget. Företag kan även skapa viktiga relationer mellan 
sina kunder och leverantörer vilket gör att de är även viktiga immateriella tillgångar (Smitt & 
Parr, 2000). Kunderna är mycket olika i det långsiktiga värdet de ger företaget och de bästa 
kunderna är oftast många gånger bättre än den genomsnittliga kunden (McDougall, Wyner 
och Vazdauskas, 1997). Rust, Lemon och Zeithaml (2000) anser att kundens varumärke och 
vilka nätverk denne ingår i är viktiga att studera vid en värdering.  

Nästa kategori är intellektuella tillgångar vilka utgörs av varumärken, patent och 
upphovsrätter (Smitt & Parr, 2000). Idag har det enligt Farok (2001) blivit allt vanligare att 
bland annat att sälja och köpa varumärken (Farok, 2001). Varumärke är en strategisk 
mekanism för att nå konkurrensfördelar. Enligt Rust et al. (2000) bestäms varumärkets värde 
av konsumenternas attityder och åsikter kring det och är därmed svårt att beräkna. Mehrazen, 
Foutan och Attaran (2012) visar i sin forskning på ett tydligt samband mellan starkare 
varumärke genom ökad vinst. Med tanke på att de intellektuella tillgångarna är skyddade vid 
lag, anses de vara unika. Ingen annan får utnyttja dem om företaget inte går med på detta 
(Smith & Parr, 2000).  Värdet på immateriella tillgångar är sammankopplade till företags 
förmåga att omvandla dessa till ekonomisk avkastning (Green, 2008).  Den sista gruppen är 
oidentifierbara immateriella tillgångar och de utgörs av skillnaden mellan värdet på ett företag 
och dess identifierbara immateriella tillgångar (Smith & Parr, 2000). För att visa vilka 
tillgångar vi i denna studie studerar har vi konstruerat figuren nedan. Denna figur ger en 
överblick över ett företags eventuella tillgångar de kan äga eller ha rättigheter till. 
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Figur 1. Egen sammanfattning över tillgångar. Egen konstruktion. 

 

Problem med redovisning av immateriella tillgångar kan förekomma när dessa inte skaffas via 
ett företagsförvärv. Om de gör det, är det då lättare att ta reda på anskaffningsvärdet med 
hjälp av priset som kan förhandlas separat eller om en aktiv förhandlingsmarknad är till hands 
(Wennestam & Nilsson, 1996).  Det är viktigt att poängtera att en immateriell tillgång ska ge 
ekonomiska fördelar på samma sätt som alla materiella tillgångar. Det anses vara svårt att 
bevisa om en stor del av immateriella tillgångar inte redovisas i finansiella rapporter, vilket 
gör att det inte är säkert för en värderare se vad dessa genererar i form av intäkter (Kohlbeck 
& Warfield, 2007).  Att det inte finns några tydliga rekommendationer kring redovisning av 
immateriella tillgångar har orsakat att informationen lämnas bristande (Wennestam & 
Nilsson, 1996). Enligt Basu och Waymire (2008) är immateriella tillgångar mycket osäkra 
och tvetydliga framtida fördelar. Även King och Henry (1999) påpekar att immateriella 
tillgångar har en mycket svag tillförlitlighet vid värdering.  

Gauffin och Nillson (2011) hänvisar till en undersökning av redovisning av immateriella 
tillgångar.  Resultatet blev att cirka 40 % av företagens balansräkningar tillhör identifierbara 
immateriella tillgångar och resterande 60 % av de immateriella tillgångarna tillhör 
goodwillposten. Vidare menas det i undersökningen att det borde komma någon form av press 
från externa faktorer för att företag skall börja identifiera immateriella tillgångar på allvar 
(Gauffin & Nillson, 2011). Orsaken till detta kan vara att företag inte anser att immateriella 

Företaget	  

Tillgångar	  

MATERIELLA	  

• Byggnader	  
• Fastigheter	  
• Maskiner	  

IMMATERIELLA	  

• Rättigheter	  
• Relationer	  
• Intellektuella	  

tillgångar	  
-‐ Varumärken	  
-‐ Patent	  
-‐ Upphovsrätter	  

• Oidentifierade	  
immateriella	  
tillgångar	  
-‐ 	  
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tillgångar uppfyller kraven för att klassas som en sådan och därför inkluderas de istället i en 
goodwillpost (Jansson & Rynell, 2004). Marton (2008) hävdar dock att avsaknaden av 
immateriella tillgångar i redovisningen inte behöver anses vara ett problem för exempelvis en 
värderare. Detta gäller då kända varumärken som till exempel Coca-Cola. De omsätter cirka 
140 miljarder dollar och redovisat eget kapital är cirka 20 miljarder. Företaget redovisar 
varken värdet av sitt varumärke eller värdet av sitt globala distributionsnätverk. Coca-Cola är 
stabila och visade ett resultat på sex miljarder dollar år 2007, vilket ger en positiv bild av att 
det går bra för företaget. Marton (2008) anser att varumärkets påverkan speglas i resultatet, 
det vill säga att det är på grund av bland annat varumärket som Coca-Cola har en stor vinst.  

Summeringsvis när det gäller materiella och immateriella tillgångar, kan alltså redovisning av 
immateriella tillgångar vara orsaken till problem med värderingsprocessen. Redovisningen av 
immateriella tillgångar är inte enkel med tanke på att det är svårt att kategorisera och känna 
igen dessa. Om immateriella tillgångar inte kan identifieras, kan det bli problematiskt att 
utföra en företagsvärdering (Godfrey & Ping-Sheng, 2001). En annan svårighet som uppstår i 
värderingsprocessen är när ett företag inte vill skilja på materiella och immateriella tillgångar. 
Cheung, Evans och Wright (2008) påpekar även de att många företag tar bort sina 
immateriella tillgångar ifrån balansräkningen eller lägger samman de med de materiella då de 
har svårt att klassificera och sätta ett värde på dem (Cheung et al., 2008) Anledningen till 
detta kan även vara att de vill ha en konkurrensfördel för att dölja den känsliga informationen 
för offentligheten. Konsekvensen av detta kan bli att immateriella tillgångar inte kommer att 
synas i rapporterna och därmed blir de inte ett viktigt verktyg för värdering eller 
beslutfattande (Chaichan & Chuve, 2008). Konkurrensfördelar har blivit en vanlig orsak till 
att företag blir mer beroende av immateriella tillgångar. På grund av konkurrensfördelarna får 
immateriella tillgångar större påverkan på vinsten och tillväxten än de materiella tillgångarna. 
En konsekvens av detta kan bli att en del företag tillhandahåller andra intressenter och 
kapitalmarknaden med information om värdet på sina immateriella tillgångar i stället för att 
de sätter ett värde på dem i redovisningen (Wennestam & Nilsson, 1996). Rezaee och 
Baghban (2012) påvisar dock att företagets redovisning av immateriella tillgångar inte är av 
stor betydelse då dessa avspeglas i företagets marknadsvärde.  

 

2.1.3 Finansiell Analys 
	  

Att uppskatta företagets framtida finansiella rapporter är den mest osäkra delen av 
värderingsprocessen eftersom den bygger på bedömning av den framtida ekonomiska 
utvecklingen av verksamheten (Al-Rashed & Atyeh, 2012). Sevenius (2003) menar att den 
finansiella analysen har en stark koppling till själva värderingen av ett företag. Det eftersom 
den finansiella analysen fångar upp företagets värdedrivare ur ett historiskt perspektiv vilka 
tillämpas senare i syfte att bedöma företagets utveckling i framtiden. Värderaren bör vid 
analysen ta hänsyn till företagets finansiella utveckling under de senaste fem åren (Sevenius, 
2003). Syftet med den finansiella analysen är att granska nyckeltal genom åren samt jämföra 
de med ett annat företag i samma bransch för att på detta sätt avgöra i vilken riktning 
företaget är på väg. Nyckeltalen ger en mängd information om företaget och är till stor hjälp 
för företagets intressenter när det gäller att avgöra om företaget är värt att satsa på eller inte. 
Till exempel kan information fås om företagets lönsamhet, betalningsförmåga på lång och 
kort sikt och avkastning (Nilsson et al., 2002).	    En finansiell analys utgår ifrån finansiella 
rapporter och den är särskilt viktig i små underutvecklade marknader. En objektiv bedömning 
kan göras utifrån företagsvärdet, som framställs av finansiell analys. Analysen kan hjälpa 
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investerare att förutsäga framtida kassaflöden och granska lönsamheten av företagets 
investeringar (Baresa, Bogdan & Karanovic,  2010).   

Den huvudsakliga avsikten med en finansiell analys är att bedöma lönsamheten av ett företag. 
Den kan uppfattas som avkastning på kapitalet där lönsamheten analyseras med hjälp av 
nyckeltal såsom exempelvis räntabilitet på sysselsatt och eget kapital. Exempel på relevanta 
mått som kan användas är bruttomarginal, vinstmarginal, rörelsemarginal. Skillnaden är att i 
de första nämnda relateras resultatnivåerna till olika kapitalbegrepp, medan i den andra 
relaterar de till företagets omsättning (Sevenius, 2003).  En annan viktig aspekt vid finansiell 
analys är att granska företagets finansiella ställning. Soliditet och skuldsättningsgrad är 
exempel på statiska mått som används. Andra mått som är mer dynamiska kan användas och 
då relateras resultatet till balansposter. Ränteteckningsgrad är ett exempel på sådana mått 
(Hansson, 2001). Övriga mått som är vanligt förekommande vid en finansiell analys är de 
som fastställer likviditeten i ett företag. Därmed är en kassaflödesanalys viktigt verktyg som 
används innan ett företag värderas. Alla förändringar i rörelsekapitalet och 
investeringsutvecklingen bör observeras innan värderaren skall göra en bedömning om 
företagets framtid (Sevenius, 2003).  

Inom forskning finns det ingen tydlig fördelning på olika nyckeltal som används vid 
värdering av företag med relativt sett mycket materiella och företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar. På grund av detta kan det tolkas som att nyckeltalen används på 
samma sätt vid värdering av båda företagen. 

 

2.1.4 Värderingsmodeller 
	  

Som vi tidigare i studien har påpekat kan det finnas problem med att värdera företag då detta 
inte är helt besvarat i varken forskning eller praktik. Farok (2001) påpekar att bra 
värderingsstrategier är efterfrågade av flera parter som till exempel av revisorer, rådgivare 
och advokater. Detta för att aktörerna i ett företag ska kunna göra medvetna beslut om 
framtida förnyelse och tillväxt. Det är särskilt viktigt att göra värderingar för att veta vilka 
tillgångar som genererar mest intäkter i företaget (Farok, 2001). Forskning visar på att det 
finns ett speciellt stort gap vid värdering av företag som består av relativt sett mycket 
immateriella tillgångar. Enligt Green (2006) behövs det en metod som kan hjälpa till att 
värdera immateriella tillgångar. Detta med tanke på att nya tillgångar inte kan värderas av 
gamla metoder som inte tar hänsyn till immateriella tillgångar (Green, 2008). En immateriell 
tillgång är en viktig variabel i en företagsvärdering då den bidrar till det ekonomiska värdet 
inom verksamheten (Green, 2006).  

För att kunna värdera ett företag, oavsett om det har relativt sett mycket materiella tillgångar 
eller företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar, finns det bland annat två allmänt 
accepterade värderingsmetoder för att hjälpa till att räkna ut ett företags värde. Dessa är 
avkastnings- och substansvärdering och det är just dessa två som forskning hänvisar till vid 
företagsvärdering (Al-Rashed & Atyeh, 2012). Det finns en mängd varianter på dessa, men vi 
kommer att beskriva dessa i generella drag för att ge en allmän bild om vad de handlar om. 
Var och en av dessa två metoder har specifika modeller som både har för- och nackdelar. 
Dessa används på olika omständigheter, beroende på tidpunkten för värderingen samt 
beroende på just det företaget som skall värderas (Lunden, 2007).  Även företagets storlek kan 
påverka vilken metod som används vid värderingen (Gabehart & Brinkley, 2002). Flera 
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författare påpekar att kunskap om företagsvärdering är mer avgörande än själva metoden för 
att en värdering skall bli bra (Erchinger & Rowles, 2006).  Hagan (2011) anmärker att oavsett 
vilken metod värderaren använder sig av och hur ordentligt en företagsvärdering utförs, är en 
värdering alltid en uppskattning, som i möjliga fall skapar potentialer för vidare värderingar. 

 

Substansvärdering 

Inom substansvärderingen räknas skillnader ut mellan värdet på ett företags tillgångar och 
skulder samt avsättningar. Denna metod är förnuftig om värdet på substansen är positiv, det 
vill säga att tillgångarna är större än skulderna och avsättningarna (Devaney, 2003).  

 

   

 

 

Substansmetoden är lämplig för företag som använder tillgångar som grund i produktionen för 
att kunna producera verksamhetens produkt eller tjänst (Devaney, 2003).  Även Lundén och 
Ohlsson (2007) anmärker att substansvärdering tillämpas på företag där stort intresse ligger på 
tillgångar (Lundén & Ohlsson, 2007). Substansvärderingen används även på företag som visar 
dåliga resultat eller som behöver upprätta en kontrollbalansräkning. (Smith, 2012). Metoden 
grundas på analys av företags värden från balansräkningen. I vanliga fall brukar värderaren 
justera över- eller undervärden i materiella tillgångar, exempelvis varulager och fastigheter 
(Nyllinge, 1999). Fördelen med tillvägagångssättet är att den är relativt enkel att göra samt att 
det inte behövs några antaganden eller gissningar (Lundén & Ohlsson, 2007). Inom metoden 
är det nödvändigt att göra en genomgripande analys av olika typer av tillgångar och skulder 
som finns i verksamheten (Smith, 2012). Värderaren bör värdera varje tillgång för sig för att 
få ett korrekt värde (Lundén & Ohlsson, 2007).  Det största problemet med substansvärdering 
är att beräkna faktiska värden på tillgångs- och skuldposter. Tillgångar kan även värderas 
utifrån framtida efterfrågan, effektivitet och användbarhet medan skulderna anses svåra när 
det bland annat gäller utlandslån, skadeståndsrisker, garantiåtgärder och pensionsåtgärder 
(www.farkomplett.se). Substansvärdering har dock en tendens att ge ett relativt lågt 
marknadsvärde (Skatteverket, 1998). 

 

Avkastningsvärdering 

Vid avkastningsvärdering avgörs ett företags värde av nuvärdet av de framtida 
betalningsflöden som företaget förväntas generera. Enligt Hult (2003) är det viktigt att tänka 
på att avkastningsvärdering är baserat på prognoser och vissa antaganden. Enligt Nilsson et al. 
(2002) förekommer avkastningsmetoden vid värdering av företag som inte har många 
tillgångar på balansräkningen, men som har vinster baserade på bland annat personal eller 
affärsidé (Nilsson et al., 2002). Fördelen med tillvägagångsättet är att detta fungerar i nästan 
alla företagsformer och branscher. Nackdelen är att en del antaganden och gissningar 
förekommer i denna metod, både när det gäller den framtida avkastningen samt vilken 
kalkylränta som är lämplig (Lundén & Ohlsson, 2007). Till skillnad från substansvärderingen 
kan denna metod ge ett för högt marknadsvärde (Skatteverket, 1998).  

Substansvärdet	  =	  Tillgångarnas	  värde	  –	  Skuldernas	  värde	  
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Det finns en mängd olika modeller inom avkastningsvärdering, men två av de vanligaste 
metoderna är kassaflödesvärdering och multipelvärdering (Lundén & Ohlsson, 2007). Dessa 
är de mest förekommande inom forskningen och därför kommer vi att beskriva dessa nedan. 
Det finns en mängd varianter på dessa metoder, men vi kommer att beskriva dem generellt.  

 

• Kassaflödesvärdering 

Ett av de vanligaste tillvägagångssätten inom avkastningsvärdering är diskonterat kassaflöde 
(Discounted Cash Flow). Denna metod innebär att värdet av ett företag är lika med ett 
företags förväntade framtida kassaflöden vilka diskonterades till ett nuvärde på vägda 
genomsnittliga kapitalkostnaden (Luerman, 1997).  

 

 

 

Förklaring till ekvationen är följande, ”V” står för uppskattat värde på eget kapital vid 
värderingspunkten, ”KF” är de framtida kassaflöden för respektive period samt ”r” är 
avkastningskravet eller diskonterad ränta. Med hjälp av denna formel räknar värderaren fram 
ett värde på företaget baserat på de framtida kassaflödena samt viss risk (Nilsson et al., 2002) 

Syftet med diskonterade kassaflöden är att hitta nuvärdet av de förväntade framtida 
kassaflödena. För att kunna använda denna metod måste värderaren ha kunskap om förväntad 
livslängd hos tillgångarna, vilka inflöden de inbringar och denne måste även finna en lämplig 
diskonteringsränta. Diskonteringsräntan speglar risknivån som finns i kassaflödena (Perek & 
Perek, 2012). Kassaflödesvärdering fungerar bäst då kassaflödena ifrån tillgångarna är 
positiva (Damodaran, 2012). Diskonterat kassaflöde kan tillämpas på olika sätt. Vanligast är 
att värderaren värderar företaget som helhet genom att diskontera de fria kassaflödena i 
företaget med det vägda genomsnittliga kapitalkostnaden med hänsyn till diskonteringsräntan 
(Perek & Perek, 2012).  

Metoden kan vara svår att använda på företag som har en liten eller ingen vinsthistoria samt i 
de branscher som är stabila. Utan ett tidigare resultat kan ett företag inte jämföras med andra, 
det vill säga att värden som framtas på börsen inte är tillräckliga (Goldwasser, 2000). Enligt 
Rodoy och Leliaert (2002) är ett vanligt problem med denna metod att det vid nystartade 
projekt eller nya tillgångar sällan finns några kassaflöden att stödja sina beräkningar på 
(Goldwasser, 2000). Enligt Luerman (1997) ligger problemen i att kunna uppskatta framtida 
investeringar och kunna se hur dessa påverkar värdet på företaget i nuläget. Ett annat vanligt 
förekommande värderingsproblem som författaren påpekar är möjligheter, som anses vara 
tänkbara framtida verksamhet. Svårigheten ligger då i att företaget kan skapa utgifterna 
mycket tidigare än de kan generera vinsten. Exempel på en sådan kan vara marknadsföring 
som kan skapa ett starkare varumärke i framtiden. Även framgångsrika företag kan bland 
annat på grund av sin unika teknik eller produktutveckling vara problematiska att värdera. 
Detta med tanke på att värderare kan undervärdera dessa möjligheter. Ett annat problem 
uppstår när ett företag deltar i joint ventures, partnerskap eller strategiska allianser eller gör 
stora investeringar med projektfinansiering och delar det ägandet av företaget med andra 
parter, ibland många andra. Värderare måste då förstå värdet av satsningen i detta och även 
värdet av företagets intresse i det (Luerman, 1997).  
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Rodoy och Leliaert (2002) anser att kassaflödesmetod ska kombineras med andra metoder för 
att få fram ett korrekt värde. De skriver att kassaflödesvärdering skall kompletteras med 
multipelvärdering för att värderaren ska kunna identifiera och bedöma ett korrekt värde. En 
viktig förutsättning för värdering av immateriella tillgångar är att de ska generera framtida 
ekonomiska fördelar vilket gör att författarna betonar vikten av att använda 
kassaflödesmetoden i varje värdering som görs för att få ett korrekt värde. Endast denna 
metod saknar rationella uppskattningar. Även om kalkylerna och beräkningarna visar på ett 
värde bör ändå beaktas om värdet verkligen är rationellt. Därför är metoderna ett verktyg för 
att kunna komma fram till ett rättvisande värde, men enligt författarna måste även det 
framräknade värdet bedömas utifrån huruvida det är rimligt eller inte (Rodoy & Leliaert, 
2002).  

Enligt Wennestam och Nillson (1996) anses kassaflödesvärdering inte vara en lämplig metod 
för att värdera företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar med förklaringen att 
det är svårt att dela upp ett företags tillgångar på materiella och immateriella, vilket kan vara 
nödvändigt vid en kassaflödesvärdering (Wennestam & Nillson, 1996). Sullivan (2000)  anser 
att kassaflödesmetoden kan användas på alla typer av företag så länge värderaren kan 
omvandla tillgångarnas värde till intäktströmmar (Sullivan, 2000). En annan förklaring till att 
metoden föredras framför andra värderingsmetoder är att värderaren är tvungen att granska 
egenskaper och marknadsläget hos företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. 
Ett annat argument för kassaflödesmetoden är att denna tar hänsyn till risker (Schauten, 
Stegink & de Graaff, 2010). Rabe och Reilly (1994) anser dock att metoden är för subjektiv 
och istället ska multipelvärdering användas.  

 

• Multipelvärdering 

Till skillnad från de andra metoderna krävs det inte inom multipelvärdering några 
detaljerande fler års prognoser för exempelvis tillväxt, lönsamhet och kostnad för eget kapital 
(Yoo, 2006). Multipelvärdering innebär att företag jämförs med andra till exempel genom att 
olika multiplar, nyckeltal används. Företaget kan jämföras med antingen ett eller en grupp av 
liknande företag (Sehgal & Pandey, 2011). Jämförbara företag bör ha liknande framtida 
investeringar samt risker som det värderande företaget (Yoo, 2006). Genom att välja ut en 
grupp av jämförande företag kan värderaren till exempel räkna ut ett genomsnittligt PBV-
värde (Price-to-book ratio) för gruppen som sedan kan användas för att värdera det egna 
företaget. PBV- värdet kan räknas ut som resultatet av divisionen, marknadsvärdet på eget 
kapital genom bokfört värde av eget kapital. Med denna metod är det viktigt att värderaren 
kan reflektera över skillnader mellan företaget som skall värderas och de i den jämförande 
gruppen (Damodaran, 2012). 

Inom multipelmetoden används lämpliga nyckeltal för att jämföra företaget med liknande 
företag för att sedan fastställa ett ungefärligt företags värde. Ett exempel på ett sådant är som 
tidigare nämnt PBV-värde (Devaney, 2003). Några andra viktiga multiplar som bör tas 
hänsyn till är bland annat ett så kallat P/E tal som uppskattas som nuvarande vinst per aktie 
(Sehgal & Pandey, 2011). Ett högt P/E anses tala bättre för värdeökning medan ett lågt P/E 
orsakar en mindre värdeökning på sikt (Vishwanath & Krishnamurti, 2009). En annan 
multipel är P/S tal som är en kvot av värdet på en tillgång i förhållande till intäkter som 
genereras. P/S tal är kort sammanfattat priset i förhållande till försäljning (Sehgal & Pandey, 
2011). För att multiplar ska vara användbara på bästa sätt skall de baseras på 
resultatutveckling och inte på försäljningen (Sehgal & Pandey, 2010). Användning av mer 
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nutida multiplar ger högre värdering, jämfört med användning av historiska multiplar (Yoo, 
2006). Detta håller även Lie och Lie (2002) med om och tillägger att jämförbara bolag bör 
väljas av specialiserade personer inom ämnet.  

Enligt Damodaran (2012) finns det flera problem med denna värdering och det största ligger i 
att det är en subjektiv bedömning hos värderaren att hitta jämförande företag. Detta då företag 
inom samma bransch kan ha olika affärslösningar, risker och tillväxtprofiler. Dessutom ligger 
stor vikt på värderaren då denne skall jämföra det egna med företagen inom branschen, 
bedömningarna blir bara så bra som värderaren gör dem (Damodaran, 2012). Inom 
multipelvärdering är det lättare för en värderingsman att ta fram mer ingående information om 
intäkter och marknadsinformation än andra mer ingående uppgifter. Om företag har negativa 
resultat, kan det innebära mer subjektiva bedömningar för att komma fram till ett ekonomiskt 
mått. Ju mer homogen branschen är, desto mer relevant är multipelvärderingen. Detta med 
tanke på att en produkt eller ett bolag kan ha likartad kostnadsstruktur och vinstmarginal. 
Enligt Devaney (2003) är metoden mest tillförlitlig om den används med löpande nyckeltal 
och bruttomarginaler. Företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar kan ha större 
nytta av metoden med tanke på att någon lämplig metod för dessa företag är inte funnen. 
Viktigt är då att det jämförande företaget finns inom samma bransch och har sina aktier på 
börsen för att en multipelvärdering ska kunna göras (Devaney 2003). Sammanfattningsvis 
innebär multipelvärdering att hitta liknande företag på marknaden, fastställa ett standardiserat 
värde genom multiplar och kontrollera skillnader mellan det företag som värderas och 
liknande företag (Perek & Perek, 2012).  

 

2.2 Sammanfattning av teoretisk referensram 
	  

Syftet med denna studie är att granska och skapa förståelse för vilka skillnader som finns i 
värderingsprocesserna vid värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar 
och företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. Detta speciellt med utgångpunkt 
ifrån de olika värderingsmodellerna, substans- och avkastningsvärdering.  

Den teoretiska referensramen beskriver först värderingsprocessen generellt och sedan går den 
in på den fundamentala analysen. Med detta avsnitt beskrivs de olika delarna strategisk 
analys, redovisningsanalys, finansiell analys samt värderingsmodeller. I dessa delar diskuteras 
analyserna i relation till företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med 
relativt sett mycket immateriella tillgångar i den mån forskning nämner något om dessa två 
typer av företag. Det som värderaren bör tänka på i den strategiska analysen är att hitta rätt 
omvärldsfaktorer som påverkar det enskilda företaget och för att göra detta kan denne 
använda sig av Porters fem krafter och en SWOT-analys. Forskningen påpekar här inte någon 
skillnad på hur en strategisk analys kan avvika mellan företag med relativt sett mycket 
materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar.  

I redovisningsanalysen beskrivs vikten av att en värderare är insatt i företagets finansiella 
rapporter. Här nämns även bland annat svårigheten med att klassificera immateriella 
tillgångar, vilket leder till att det kan bli svårt att skilja på materiella och immateriella 
tillgångar vid en värdering. Företag med relativt sett mycket materiella tillgångar har inga 
svårigheter med att identifiera sina materiella tillgångar med tanke på att dessa har en fysisk 
form. Företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar har det mer komplicerat då 
deras immateriella tillgångar måste identifieras. Dessa företag anser då, enligt forskning, att 
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deras immateriella tillgångar inte uppfyller kraven för att rankas som en immateriell tillgång. 
Detta leder till att många företag som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar 
inte har dessa tillgångar balanserade. När det gäller den finansiella analysen visar forskning 
inga tecken på skillnader när det gäller tillämpning av olika nyckeltal vid värdering av företag 
med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar.  

Efter de tre första analyserna följer ett avsnitt där de olika värderingsmodellerna beskrivs och 
diskuteras. Det finns oenighet i forskning om vilka värderingsmodeller som är bäst anpassade 
för värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt 
sett mycket immateriella tillgångar. Här är forskningen mycket svag då denna inte ger några 
tydliga riktlinjer om vilka värderingsmodeller som bör tillämpas vid företag med relativt sett 
mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. 
Substansvärdering rekommenderas att användas på företag som använder mycket materiella 
tillgångar i sin produktion, alltså kan det tolkas som företag som består av relativt sett mycket 
materiella tillgångar. Denna metod kan även tillämpas på både företag med relativt sett 
mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar om 
dessa bolag skall likvideras. Kassaflödesvärdering kan tillämpas på både företag med relativt 
sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. 
Däremot talar forskning till viss del emot att denna metod används vid värdering av företag 
som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar då företagets tillgångar i dessa fall 
måste delas upp på materiella och immateriella för att metod skall kunna tillämpas. En annan 
forskare påstår att denna metod handlar om att omvandla tillgångarnas värde i 
intäktsströmmar och att ingen uppdelning av tillgångarna behöver göras. Till 
kassaflödesvärdering rekommenderas det att tillämpa en kompletterande metod för att stämma 
av värdet. När det gäller multipelvärdering kan detta tillvägagångssätt tillämpas på både 
företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar. Däremot talar forskning för att värderingsmetoden skall tillämpas vid 
värdering av företag som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar då de anser att 
det ännu inte finns någon lämplig värderingsmodell för dessa företag. 

På grund av dessa olika synpunkter inom forskningen har vi i denna studie valt att studera 
detta vidare genom att granska vilka värderingsmodeller våra respondenter använder sig av 
vid värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt 
sett mycket immateriella tillgångar. Nedan följer en egen konstruerad modell över hur vi ser 
på en värderingsprocess utifrån den teoretiska referensramen. Denna modell kommer vi att 
utgå ifrån i både vår empiri och analys.  Våra frågor i vår intervjumall kommer att 
kategoriseras efter denna modell samt att vi sedan även kommer att bygga vår analys kring 
modellen då uppsatsens problemformulering skall diskuteras. MT står i modellen för företag 
med relativt sett mycket materiella tillgångar medan IMT står för företag med relativt sett 
mycket immateriella tillgångar. 
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Figur 2. Sammanfattande egen modell. Egen konstruktion. 
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3. Metod 
 

Syftet i studien är att granska och skapa förståelse för hur värderingsprocesserna skiljer sig åt 
vid värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt 
sett mycket immateriella tillgångar. I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt studien har 
grundats på. Först diskuteras och motiveras den val av metod vi har använts oss av sedan 
följer studiens ansats och design, urval, studiens trovärdighet och kvalitet samt källkritik. 

 

3.1 Val av metod 
	  

Problemformuleringen som vi har valt att undersöka baserades på bakgrund och 
problemdiskussion ovan. För att angripa ett problem finns det olika forskningsmetoder att 
utgå ifrån, exempel på två av dem är kvalitativ eller kvantitativ metod. Enligt Bryman och 
Bell (2011) betonar studier av både kvalitativ och kvantitativ karaktär insamling och analys 
av data. Skillnaden mellan dessa är att fokus inom kvalitativ metod ligger på ord, medan inom 
kvantitativ forskning är tyngden på siffror. Kvalitativ data har potential att ge undersökaren 
mycket information när data tolkas och analyseras (Bryman, 2009). En kvalitativ 
undersökning erbjuder även flexibilitet då författarna ges en frihet att omformulera sin 
frågeställning under arbetets gång så att den i slutskedet matchar den kunskap som framställts 
(Jacobsen, 2002). Kvalitativa studier kan göras på olika sätt, till exempel genom intervjuer, 
fältanteckningar och fokusgrupper (Bryman, 2009). Nackdelar med kvantitativ metod kan 
vara att forskaren har ställt svaga frågor och använt sig av en dålig insamlingsmetod, vilket 
leder till att studien kan få ett sämre resultat. Enligt Denscombe (2000) är det även lätt att 
forskare litar för mycket på de olika analysteknikerna och glömmer det verkliga 
undersökningssyftet. Dessutom måste forskaren tänka på att inte använda sig av för många 
variabler och faktorer, vilket kan leda till att studien blir för komplex (Denscombe, 2000). 
Enligt Kvale (1997) ges ofta resultatet av en kvantitativ metod i form av diagram och tabeller, 
vilket gör att kvantitativ forskning inte passar vår studie. Vi ville i studien ha en tolkande 
ansats som en kvalitativ metod ger möjlighet till (Merriam, 1994).  

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden då vi ville komma närmare våra 
respondenter och få en djupare förståelse då vi har valt att genomföra intervjuer med erfarna 
värderare. Om vi hade använt oss av den kvantitativa metoden hade vi inte kunnat få denna 
förståelse. Detta på grund av att denna undersökningsform ger kvantitet istället för kvalitet. 
Genom att intervjuer väljs ligger fokus inom denna forskningsmetod på samspelet mellan 
intervjuaren och respondenten. På detta sätt skapas närhet till forskningsfrågan, vilket leder 
till att en ökad förståelse för problemet kan uppnås (Holme & Solvang, 1997). Vi ville veta 
hur respondenterna relaterar till olika värderingsmodeller och hur de arbetar med värdering av 
företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar (Bryman, 2009). Ett val av kvantitativ forskningsmetod hade då inte 
varit aktuellt i och med att det hade varit svårt att fånga respondenternas tillvägagångssätt vid 
en värdering exempelvis med en enkätundersökning. Vi valde inte enkätundersökningar med 
tanke på att vi ville ha diskussion med respondenterna och kunna ställa frågor som uppkom 
under intervjuns gång. På detta sätt kunde vi fånga mer information och få en djupare 
förståelse för ämnet företagsvärdering jämfört med vad vi skulle ha fått genom enkäter 
(Bryman, 2009).  
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Hinder med den kvalitativa metoden är att denna är subjektiv och att hänsyn måste tas till att i 
slutsatsen reflekteras forskarnas subjektiva tolkningar (Christiansen & Askegaard, 2001). Vi 
var medvetna om att begränsningar med denna metod fanns. I vår studie kan dessa ha 
förekommit då respondenter kanske inte ville dela med sig av sina åsikter. De kan ha svarat 
efter det de trodde var ett relevant svar istället för deras egna tankar kring frågorna. Trots sina 
begräsningar fann vi att denna metod lämpade sig bäst för oss (Christiansen & Askegaard, 
2001). Ett annat hinder med studien kan vara att intervjupersonen inte har tillräckligt med 
erfarenhet om exempelvis immateriella tillgångar, men detta kan vara ett problem i vilken 
metod som helst. Valet av den kvalitativa metoden har påverkat vår studie positivt. Detta med 
tanke på att vi fick träffa respondenterna som dagligen jobbar med företag med relativt sett 
mycket materiella och mycket immateriella tillgångar och vi kunde skapa oss en 
verklighetsbild av företagsvärdering.  
 

3.2 Studiens ansats och design 
	  

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det två olika forskningsansatser att tillgå, nämligen 
deduktiv och induktiv. Deduktiv ansats handlar om att en befintlig teori testas genom att göra 
vissa antaganden i en hypotes och sedan med hjälp av, ofta kvantitativ metod prövas teorin 
(Bryman & Bell, 2011). Enligt Olsson och Sörensen (2008) handlar induktiv forskningsansats 
inom kvalitativa studier om att utgå ifrån observationer och resultat och utifrån detta formas 
en teori. Bryman och Bell (2011) menar dock att detta leder till en mer generell tes istället för 
en ny teori. För att göra denna studie möjlig har en blandning av både deduktiv och induktiv 
ansats använts. Anledningen var att det fanns brister inom forskningen om vårt uppsatsämne 
samt att det fattades tidigare teori och därför ville vi hitta ny information (Bryman & Bell, 
2011). Att en blandning av ansatserna användes beror på att vi började med att samla 
information i form av artiklar och viss litteratur för att kunna utföra intervjuerna, vilket är en 
deduktiv ansats. Sedan utifrån den insamlade empirin samt teoretiska referensramen, försökte 
vi analysera allt material för att skapa vår egen modell, vilket är en induktiv ansats.  

Det finns två olika sätt att samla in data på. Den första är primärdata då information samlas in 
för första gången och den andra är sekundärdata, vilket innebär användning av tidigare 
insamlade data (Holme & Solvang, 1997). Inom primärdata kan bland annat enkäter och 
intervjuer göras. Vi valde att fokusera på att använda oss av primärdata i vår studie. 
Primärdata samlades in genom intervjuerna. Detta med tanke på att vi använde oss av den 
kvalitativa forskningsmetoden för att få information som kunde öka vår förståelse istället för 
att mäta den fakta som avses i den kvantitativa metoden. Vi ville även kunna tolka och 
analysera det material som vi fick ifrån våra respondenter. Medvetenhet fanns hos oss om att 
det fanns andra metoder som var lämpligare än intervjuerna. Dessa var exempelvis att vi 
kunde göra en fallstudie som syftar på att vi skulle kunna ta del av praktiska fall som 
värderare har värderat. Dessa fall skulle kunna vara hälften från företag med materiella 
tillgångar och mycket immateriella tillgångar. På detta sätt skulle vi ha kunnat studera 
skillnader mellan fallen och se hur värderare arbetar med respektive företag. Detta 
tillvägagångsätt var tyvärr inte möjligt för oss då vi inte fick tillgång till sådant material, då 
värderare inte vill och inte får lämna detta ifrån sig. Detta fick vi veta genom att vi kontaktade 
värderarna innan vi påbörjade intervjuerna. I och med att värderaren är anlitad av ett företag 
har denne tystnadsplikt och får inte avslöja ekonomiska angelägenheter. En annan möjlighet 
skulle ha varit att vi skapade två fiktiva fall som vi sedan skulle ha låtit intervjupersonerna 
värdera. På detta vis skulle vi ha kunnat se hur värderarna handskas med problematiken kring 
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värderingar med fokus på företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. På grund 
av tidsbrist samt att idén slog oss för sent i uppsatsprocessen, kunde vi inte genomföra detta.  

På grund av det ovan nämna valde vi som sagt en intervjustudie. En intervju, är enligt Patel 
och Davidson (2003) grundad på en eller flera intervjuare som ställer frågor till en eller flera 
personer. Det finns olika sätt att få möjligheter till en intervju. Det vanligaste är att 
intervjuaren träffar respondenterna, men även en telefonintervju eller e-postintervju är vanligt 
(Patel & Davidson, 2003). Med tanke på att fokus i vårt arbete ligger på företagsvärdering, 
vilket är ett praktiskt utförande som kan variera vid värdering av olika företag, ville vi fråga 
erfarna värderare om hur deras arbete går till. Enligt Bryman och Bell (2011) finns det två 
olika former av intervjustudier som lämpar sig för kvalitativa studier, nämligen öppna 
(ostrukturerade) eller delvis (semi) strukturerade intervjuer. En öppen intervju innebär att 
intervjuaren ställer en fråga och låter respondenten fritt svara på frågan. Samtalet liknar en 
konversation i karaktären. Den delvis strukturerade intervjun är lik den öppna intervjun med 
den enda skillnaden att intervjuaren är insatt i ämnet som behandlas i frågesamtalet och denne 
har förberedda frågor med sig in i frågestunden. De förberedda frågorna ställs på liknande sätt 
till alla respondenter. Öppna och delvis strukturerade intervjuer erbjuder båda flexibilitet i 
dess utförande, vilket gör att de är lämpliga för kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2011).  

Vid insamling av data tog vi hjälp av semistrukturerade intervjuer, med vilket menas att olika 
teman sattes ihop med olika frågor i en intervjumall. Frågorna samt följden av dessa gick att 
ändra på under samtalen med respondenterna (Bryman, 2009). Vår intervjumall bestod av 
frågor som var kopplade till vår problemformulering, vårt syfte samt vår teoretiska 
referensram. Detta med tanke på att vi senare skulle kunna sammanknyta det insamlade 
materialet med teorin ifrån den teoretiska referensramen i analysen. Vi skickade frågorna till 
de respondenter som efterfrågade dessa i förväg. Vi ansåg att det inte påverkade vår studie 
något negativt om de fick ta del av frågorna och kunna förbereda svararen innan vi kom. 
Värderarna kunde då diskutera svaren med sina kollegor innan och dessutom kunde de ta fram 
lämpligt material som vi kunde ta del av när vi träffades. Värderarna var på detta sätt mer 
förberedda på vad vi skulle fråga om. Även om vissa respondenter inte hade tydliga svar när 
det gäller företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar kunde de svara på andra 
frågor och fylla ut dessa kring, exempelvis värderingsprocessen eller företag med relativt sett 
mycket materiella tillgångar. På detta sätt bidrog de med sin kunskap och kompletterade andra 
frågor. 

Intervjuerna spelades in för att kunna fokusera på respondenten och risken för att gå miste om 
viktiga detaljer minskade på detta sätt. Dessutom gjorde detta att vi som intervjupersoner 
kände oss mer avslappnade. Vi delade upp frågorna ifrån intervjumallen så att vi ställde några 
var och om det uppkom följdfrågor ställde vi dem med jämna mellanrum. Frågorna ställdes 
öppna och inte ledande för att inte kunna styra respondentens svar. Vi valde att ställa konkreta 
frågor som hade flera olika svarsmöjligheter (Ekholm & Fransson, 1987).  

Bearbetning av data har skett genom att vi har transkriberat samtliga intervjuer. 
Transkriberingarna skickades till samtliga respondenter för att de skulle få godkänna dessa. 
Med hjälp av dessa dokument skapade vi ett underlag att utgå ifrån när vi började leta olika 
teman att sammanställa vår empiri efter. Vi har lagt stort fokus på att finna empirinära 
rubriker för att ge en så korrekt bild av verkligheten som möjligt. Empirin tillsammans med 
den tidigare forskningen samt teoretisk referensram knöts sedan samman i analysen.  
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3.3 Urval  
	  

Fokus i vår studie ligger på hur värderaren går tillväga när denne utför värdering på företag 
med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar. Det är värderaren som har kunskaper kring värdering av dessa företag 
och därmed väljer vi att intervjua denne. När urval av värderare skulle väljas, visste vi redan 
från början att vi ville intervjua personer som har en viss erfarenhet från värdering av företag 
med relativt sett mycket materiella tillgångar och med relativt sett mycket immateriella 
tillgångar. Detta för att vi har ett specifikt problem och vem som helst skulle inte kunna ge oss 
relevanta svar på våra frågor. Vi har valt att både intervjua revisorer och företagsvärderare för 
att få en bredare bild om hur de arbetar med dessa typer av företag, men som vi tidigare har 
nämnt ser vi värderarna som en yrkeskategori och kommer inte lägga någon vikt i studien att 
skilja dessa sig åt. Vi fick en del avslag ifrån revisionsbyråerna på mindre orter, då 
individerna inte hade mycket erfarenhet om värdering av företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar. På senare tid har det vuxit fram en rad nischade företag som har fokus 
på företagsvärdering. Dessa företag består av personer som kallar sig för företagsvärderare.  

Sammanlagt fick vi sju intervjuer med revisorer och företagsvärderare. Dessutom fick vi via 
en intervju kontaktuppgifter till en advokat som är specialist på immateriella rättigheter vid 
företagsförvärv. Denna advokat arbetar parallellt med företagsvärderarna vid en värdering. Vi 
fick genom intervjun möjlighet att träffa och boka in en intervju med denne. Vi ansåg att detta 
var relevant då stor tyngd i vår studie ligger på företag med relativt sett mycket immateriella 
tillgångar. Vår studie består alltså av sammanlagt åtta intervjuer, vilket vi anser är lämpligt för 
denna typ av studie. Vi valde värderare i södra och västra Sverige då stort fokus låg på att 
träffa dem öga mot öga. Sju av respondenterna besökte vi på deras arbetsplats, men vi gjorde 
även en telefonintervju med tanke på att vi hade svårt att boka in någon gemensam tid då vi 
kunde träffas samt att avståndet var långt mellan oss och respondenten. Vi ansåg inte att detta 
fick någon påverkan på intervjun då vi fortfarande kunde ställa våra frågor och respondenten 
kunde ge oss sina svar. Varje intervju var ungefär en timme vilket var nödvändigt för att ställa 
alla våra frågor ifrån vår intervjumall. Respondenterna behandlas anonymt i studien då en av 
respondenterna ville vara anonym. På grund av detta har vi valt att inte skriva ut deras namn. 
Detta har inte fått någon påverkan på studien på grund av att deras identitet inte har något att 
göra med vår forskningsfråga.  

 

3.4 Studiens trovärdighet och kvalitet 
	  

Validitet och reliabilitet är två inslag i kvalitativ forskning som hjälper till att mäta 
forskningens kvalitet och vidare potential (Bryman & Bell, 2011). Validitet innebär att man 
kan förstå och tolka samt kunna beskriva uppfattningar eller en kultur. Hela 
forskningsprocessen står i fokus när det gäller validitet inom kvalitativ forskning (Patel & 
Davidson, 2003). I vår studie försöker vi uppnå validitet genom att beskriva utförligt vår 
forskningsprocess. Det finns två typer av validitet, en extern och en intern. Vår studie 
fokuserade på intern validitet, vilken handlar om att det skall finnas en god likhet mellan 
begrepp och observationer (Bryman, 2009). Reliabilitet är också ett begrepp som är viktigt 
inom forskningsprocesser. För att förklara begreppen närmare handlar reliabilitet om i hur 
stor utsträckning resultaten i en studie är repeterbara (Olsson & Sörensen, 2008). Detta 
begrepp ser till att studien är tillförlitlig. Inom kvalitativa studier betyder reliabilitet att det 
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alldeles särskilda i situationer fångas upp (Patel & Davidson, 2003). Enligt Bryman och Bell 
(2011) kan reliabilitet även kopplas till replikerbarhet. Validitet innebär att kunna förstå och 
tolka och att tillvägagångssättet bör vara så pass väl beskrivet att det vid ett senare tillfälle är 
möjligt att göra en likadan studie utan större skillnader i resultatet (Bryman & Bell, 2011). 
Replikerbarhet kan vara svårare att applicera på kvalitativa studier, speciellt om intervjuer 
används för att samla information. Detta då åsikter och uppfattningar kan ändras med tiden 
och det är inte säkert att en senare studie får samma resultat som den tidigare. Dessutom 
påverkar vi som författare bedömningen av studien (Bryman & Bell, 2011). 

 

3.5 Källkritik 
	  

Största fokus i studien när det gäller problematiseringen och teorin har varit att finna relevanta 
vetenskapliga artiklar av forskare som har varit eller är aktiva inom ämnet företagsvärdering. 
Vi har försökt i stor mån att bygga upp teorin utifrån dessa men vi har även använt oss av 
andra artiklar som till exempel Balans. Dessutom har vi använt oss av viss litteratur som är 
skriven av betydelsefulla författare inom ämnet. Vi har varit noga när vi har valt ut våra 
referenser och ständigt haft ett kritiskt tänkande genom hela forskningsprocessen. Därutom 
har stort fokus legat på att träffa respondenterna öga mot öga för att få en så ökad tillförlit i 
studien som möjligt.  
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4. Empiri 
	  

I empiriavsnittet kommer vi först göra en presentation av respondenterna i	   studien. Detta för 
att ge en inblick i vad de arbetar med samt dess erfarenhet. Som tidigare nämnt kommer vi 
inte att göra någon skillnad mellan yrkeskategorierna, men för att göra det lättare för läsaren 
har vi valt att benämna dem olika för att få en bättre vetskap från vilken källa informationen 
kommer ifrån. Anonymiseringen i detta avsnitt kommer att beaktas extra noga vid resultatet 
av den information som kommer ifrån den respondent som efterfrågade detta. Efter 
presentationen av respondenterna följer ett kort avsnitt generellt om värderingsprocessen. 
Empirin kommer sedan vara uppbyggd efter två avsnitt, företag med relativt sett mycket 
materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. Detta för att 
lättare kunna åskådliggöra skillnaderna mellan företagen. I avsnittet om företag med relativt 
sett mycket materiella tillgångar kommer en mer generell bild av värderingsprocessen visas 
då större delen av företag består relativt sett av mer materiella tillgångar. I avsnittet om 
företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar kommer det mest unika med deras 
värderingsprocess att behandlas. Dessa två avsnitt kommer följa den fundamentala analysens 
delar, strategisk analys, redovisningsanalys, finansiell analys och värderingsmodeller.  Att vi 
valde denna uppbyggnad beror på att vi vill hålla samma struktur som i den teoretiska 
referensramen samt göra det lätt för läsaren.  

 

4.1 Presentation av respondenter 
	  

Intervju med företagsvärderare 1, F1, 13/05 - 2013. 
Censor i Göteborg. VD, har över 20 års erfarenhet av företagsvärdering.  
Intervju med företagsvärderare 2, F2, 13/05 - 2013.  
Censor i Göteborg. Har jobbat med företagsvärdering i två år. 
Telefonintervju med företagsvärderare 3, F3, 14/05 - 2013.  
Länia Företagsförmedling i Växjö. Har jobbat med just värdering i fem år. 
Intervju med företagsvärderare 4, F4, 22/05- 2013.  
Svensk FöretagsFörmedling i Jönköping. Regionchef och delägare. Har över 10 års erfarenhet 
av företagsvärdering. 
Intervju med revisor 1, R1, 15/05 - 2013. 
KPMG i Göteborg. Jobbar med företagsförvärv och försäljning. Har jobbat inom Transactions 
and Stracturing avdelning på KPMGs avdelning i 13 år. 
Intervju med revisor 2, R2, 16/05 - 2013. 
Ernst & Young i Jönköping. Jobbar som rådgivare vid försäljning, närmare företagsköp. Har 
jobbat med företagsvärdering i cirka sju år.  
Intervju med revisor 3, R3, 21/05 – 2013. 
BDO i Göteborg. Sverigeansvarig för BDOs Corporate Finance avdelning. Har över 30 års 
erfarenhet av värderingar. 
Intervju med advokat 1, A1, 21/05 - 2013. 
Delphi i Göteborg. Delägare, specialiserad på frågor rörande immateriell rätt vid 
företagsförvärv. Har jobbat med detta i cirka 15 år. 
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4.2 Resultat av intervjuerna 
	  

4.2.1 Generellt om värderingsprocessen 

Gemensamt för respondenterna är att alla ser företagsvärdering som en subjektiv process. F1 
påpekar att värdering inte bara är matematik utan att det finns andra saker som spelar stor roll 
inom värdering. Denne påpekar att de säljer ett konstverk som består av mycket känslor och 
uppfattningar samt företagskultur. R3 säger att det inte finns några objektiva värderingar utan 
att han har ett uppdrag som han ska följa. Alla respondenter har erfarenhet från 
företagsvärdering vid ett företagsförvärv och håller med om att det finns andra syften som är 
anledningar till att vilja värdera sitt företag. R2 säger att det kan vara på grund av till exempel 
en skilsmässa eller bodelning. R1 tillägger att det även kan finnas skattemässiga skäl och R3 
nämner syften som tvister, köpa ut en delägare eller när ett bolag ska slåss samman. Avsikten 
med företagsvärdering spelar en betydande roll när en värderingsmodell ska väljas. Detta 
påpekar F1 och F2 som bland annat nämner att dubbelsubstans är en vanlig värderingsmetod 
då en delägare ska köpas ut. Dubbelsubstans innebär att delägare får vara med på det värde 
som denne har skapat historiskt och lite för det framtida värdet, ungefär två år. Däremot säger 
R1, R2 och R3 att det inte spelar någon roll vilket syfte det är med värderingen då samma 
tillvägagångsätt tillämpas. En viktig faktor för att genomföra en värdering är att ha en tydlig 
definition på företags värde. Samtliga respondenter svarar att det är svårt att definiera detta 
begrepp. Alla är överens om att ett värde är alla intäkter som företaget förväntas att generera i 
framtiden. Dock är de eniga om att det i slutändan är marknadsvärdet som styr köpeskillingen, 
alltså det värde köparen och säljaren kommer överens om. Till exempel säger R3 att de räknar 
fram ett värde men att det inte är samma sak som priset som företaget säljs för. F4 påpekar 
även denne att värde och köpeskilling kan vara två helt olika saker.  

 

4.2.2 Företag med relativt sett mycket materiella tillgångar  
 

Värderingsprocessen startar generellt med att värderaren samlar in information om det 
aktuella företaget. Denna information handlar bland annat om årsredovisningar, budgetar och 
att i det flesta fall träffar de företagets ägare och nyckelpersoner. F3 påpekar att det är viktigt 
att prata med ägaren för att diskutera dennes syn på bolaget, branschen och hur denne ser på 
framtiden. Sedan analyseras data och det är där värderingsprocesserna kan skilja sig åt mellan 
respondenterna.  

 

Strategisk analys  

Samtliga respondenter förutom F4 gör någon form av strategisk analys vid en 
företagsvärdering. F1 och F2 anser att det är viktigt att göra en SWOT analys för att verkligen 
kunna se vilka styrkor och svagheter samt vilka möjligheter och hot ett företag besitter. Detta 
för att företaget måste ha en god självinsikt i förhållande till köpare eller neutralt.  
Svagheterna och hoten blir vad de kallar en riskprofil. Det är det som köpare tittar på för att 
driva ner prisbilden vid ett eventuellt förvärv. Enligt F1 och F2 används SWOT analys vid 
värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar som ett enkelt verktyg för 
att fördela risk mellan köparen och säljaren så gott som det går. F3 bygger sin strategiska 
analys på att göra en konkurrensanalys där olika omvärldsfaktorer ingår. Denne påpekar att 
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det är särskilt viktigt att studera företagets kunder och leverantörer samt strukturen på dem. 
F4 gör inte någon strategisk analys längre då de anser att det inte är deras grej att göra så 
djupa analyser. Enligt honom är det viktigt, men denne anser att den bör göras av en 
oberoende part. Samtidigt påpekar denne i intervjun att det är betydelsefullt att värdera kund- 
och leverantörsstruktur.  

R1 tittar på den marknad som bolaget befinner sig på, hur den har utvecklats, hur den kommer 
att se ut i framtiden alltså vad som har drivit intäktsutvecklingen. Enligt denne är det viktigt 
att vid värdering av företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar få en bild av 
marknaden som helhet samt vilken position bolaget har på denna marknad. R2 förlitar sig på 
det aktuella företagets affärsplan där ofta bitar från en strategisk analys går att urskilja. De 
utgår endast ifrån denna information vid en värdering, till exempel har de inte med en 
möjlighet i affärsplanen kan de inte väga in den i värderingen. R3 gör en övergripande 
SWOT-analys där denne undersöker starka och svaga sidor som bolaget kan påverka, till 
exempel hur mycket de är beroende av nyckelpersoner. Medan vid möjligheter och hot, 
granskar denne om dessa till exempel är skalbara eller inte. 

R3 påpekar en viktig faktor och denne anser att det finns en risk att värdering av företag med 
relativt sett mycket materiella tillgångar har blivit en allt för standardiserad produkt. Detta 
med tanke på att det är många aktörer som utför en värdering och frågan är vad som skiljer 
dessa ifrån varandra mer än priset. R3 syftar på värderingar som kan göras på internet av 
företag för endast några tusenlappar. Dessa skapar en felaktig bild för säljaren då dessa 
företag tror att det är värt mer än i verkligheten. F4 erhåller samma resonemang som R3 och 
menar att detta skapar förvirring inom värderingsbranschen. Dessa värderingar tar inte någon 
hänsyn till omvärldsfaktorer utan givna siffror knappas in i en excelfil som räknar ut en 
framtidsvänlig avkastning som inte tar hänsyn till exempelvis några konjunkturcykler. 

 

Redovisningsanalys 

Inom redovisningsanalys är det nödvändigt att kunna definiera en materiell tillgång. Samtliga 
respondenter uppger en gemensam definition. R2 säger till exempel att en materiell tillgång är 
en fysisk materia som till exempel en hammare eller maskin samt att det kan kopplas ett 
kassaflöde till den. De vanligaste materiella tillgångarna som respondenterna stöter på vid 
värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar är byggnader, maskiner och 
fastigheter.    

Vid en redovisningsanalys är det viktigt att studera vilken redovisningsmetod företaget 
tillämpar i sin redovisning. Detta kan sedan få påverkan på vilken värderingsmodell som skall 
tillämpas. R1 påpekar att ett vanligt förekommande problem med redovisningen är att olika 
redovisningsteorier tillämpas mellan två jämförande företag. R2 upplyser att när det gäller 
multiplar kan redovisning mellan länder bli orsaken till problem, med tanke på att det finns 
länder som har olika sätt att redovisa. Detta gör att vinsterna blir höga eller låga och 
multiplarna blir missvisande. R2 menar vidare på att ”vid kassaflödesvärdering så spelar det 
ingen roll vilken redovisningsmetod ett företag använder sig av på grund av att det är bara 
pengar in och ut som räknas”. R3 hävdar att redovisning har börjat ”spåra ur” på grund av att 
den har blivit för komplicerad. Denne menar på att investerare inte längre kan läsa ut vad ett 
bolag tjänar pengar på eller vad resultatet i är resultaträkningen. Detta med tanke på att många 
poster blir bokförda mot eget kapital, vilket gör att det blir svårare att förstå hur resultatet är 
uppbyggt. Balansräkningen har enligt R3 ”förlorat sin roll i redovisningen”. Ett exempel på 
detta är att inom fastighetsbolagen. Grundmodellen som där används är en 
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komponentavskrivning på fastigheter, men det finns ett alternativ i IFRS. Detta går ut på att 
istället för att göra denna avskrivning, värderas fastigheten till marknadsvärde och då behövs 
den inte skrivas av. Då blir resultaträkningen ”slarvigare”. R3 tycker att mer fokus bör läggas 
på kassaf1ödesanalys då denna förklarar vad ett företag har i början och i slutet av året samt 
vad som händer under tiden. 

 

Finansiell analys 

Finansiell analys används för att ta fram olika nyckeltal som senare kan användas vid 
kassaflödes- och multipelvärdering. R1 och R2 säger att nyckeltalen är mycket användbara 
vid en multipelvärdering medan F1, F2 och F3 påstår att dessa är användbara vid 
kassaflödesvärdering. 

F1 och F2 påstår att de inte använder sig av några nyckeltal vid en värdering av företag ed 
relativt sett mycket materiella tillgångar utan istället ser de mer på risk. De väljer istället att 
studera konkurrenternas tillväxttakt, lönsamhet över tid samt exempelvis intäkt per person. R2 
använder inte heller mycket nyckeltal med förklaringen att dessa endast ska vara som ett 
hjälpmedel för att veta om man är på rätt spår. Vidare säger denne att nyckeltalen är en effekt 
av det man har värderat. F3 anser att nyckeltal är något som denne fastställer speciellt vid 
avkastningsvärderingar. Då studerar denne till exempel vad de har haft för soliditet, vad de 
kommer att få samt vad har de har klarat sig på historiskt. Denne använder även dessa 
nyckeltal vid en konkurrensanalys. F3 påpekar även att det är viktigt att göra denna typ av 
analys för att kunna bedöma om det finns ett stort investeringsbehov, vilket kommer påverka 
den framtida avkastningsvärderingen. F4 använder en hel del nyckeltal men påpekar att 
arbetskraftskostnaden är det viktigaste enligt honom. Detta då det är en stor del av 
rörelsekostnaden. R1 studerar mest resultatet innan avskrivningar, då det nyckeltalet används 
mycket när de gör kassaflödesprognos. Andra nyckeltal som är intressanta är investeringar i 
förhållande till försäljning och rörelsekapital. Även R3 använder sig av liknande nyckeltal 
som R1 men denne anmärker att överlikviditet är också angeläget att studera.  

 

Värderingsmodeller 

Gemensamt för respondenterna är att samtliga gör en bedömning av företagets värde utifrån 
vad företaget genererar för kassaflöden i framtiden. Tillvägagångssättet kan däremot variera.  
F1 och F2 har skapat sig en egen värderingsmodell som har ambitionen att skapa ett 
värderingsunderlag som både köpare och säljare kan förstå och resonera till. Modellen består 
av en analys som är en blandning av bolagets finansiella samt industriella värden och 
dessutom jämförs bolaget med dess konkurrenter. Modellen utgår ifrån att kunden har ett 
förväntat värde vad denne skall få för bolaget. F1 och F2 använder sig av denna modell för att 
se om detta värde är möjligt och de studerar då en mängd olika faktorer. Inom den finansiella 
analysen undersöks bolagets resultat och tillgångar genom att studera bolagets historiska 
resultat, bolagets prognoser samt om det finns över- eller undervärden i bolaget. Med hjälp av 
dessa framtagna värden gör de sedan en kassaflödesvärdering, substansvärdering samt en 
värdering som är baserad på finansiella nyckeltal. 

Värderarna utforskar även värdepåverkande faktorer vilka enligt F1 och F2 utgör en 
betydande del av företagets värde. Det är även ofta de som är huvudskälet till att en 
förvärvare visar intresse för bolaget. Anledningen till att dessa bör analyseras är att de har ett 
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generellt värde men som kan värderas ännu högre ur en specifik köpares synvinkel. Exempel 
på värdepåverkande faktorer är marknadskapital, humankapital, strukturkapital och finansiellt 
kapital. Ytterligare en viktig faktor är benchmark, vilket innebär en extern analys där bolaget 
jämförs med den övriga marknaden. Då görs en konkurrent- och förvärvsanalys. Utöver dessa 
tre beskrivna faktorer studerar man även styrkor och möjligheter, svagheter och hot samt 
riskprofil. Bland styrkor och möjligheter studeras vad bolaget kan utveckla och förädla medan 
vid svagheter och hot bedöms troliga effekter i form av svagheterna och hotens inverkan på 
köparens värdering. I en riskprofil bedöms bolagets risker utifrån vad varje intressent har för 
uppfattning. F1 och F2 påpekar att riskprofilen är en mycket viktig del i värderingsmodellen. 
Nedan visas modellen: 

 

 

 

 

	  

 
	  

	  

	  

Figur 3. Censors modell och metod för bolagsvärdering (Ur material delgivit från 
respondenterna).  

F3 bygger sin värdering på tre olika metoder, substansvärdering, historisk- och framtida 
avkastning. Denne börjar alltid i regel med att göra en vanlig substansvärdering som utgår 
ifrån balansräkningen. Dock påpekar F3 att det är mycket viktigt att se över och göra 
justeringar i balansräkningen innan en värdering påbörjas. F3 anmärker att substansvärdering 
görs vid alla värderingar, men hur stor vikt denne lägger på denna beror på lönsamheten i 
företag och hur uppenbart det är att substansvärdet kommer styra värderingen. Ofta läggs 
större tyngd på substansvärderingen om ett företag har lägre lönsamhet eller om värderaren 
tror att substansvärdet i slutändan kommer att bli det mest korrekta värdet. Vidare tillämpar 
F3 en historisk avkastningsmetod där denne genom beräkning av historiska resultat räknar 
fram ett värde. F3 utgår ifrån de senaste tre årens resultat och viktar dessa. Sedan tillämpar F3 
en framtida avkastning som enligt denne i många fall är den mest korrekta. Då matar F3 in 
resultaten framåt och bakåt i tiden i en programvara denne använder sig av. Svårigheten anses 
vara att bestämma en lämplig och korrekt diskonteringsränta då detta innefattar en mycket 
subjektiv uppgift. Den framtida avkastningsmetoden tillämpar denne på olika tidsperspektiv 
som är tre, fem och åtta år. När det gäller både historisk- och framtida avkastning får F3 tre 
olika värden att välja på vid varje metod. Tillsammans med dessa och att denne gör en 
känslighetsanalys bestämmer F3 sedan företagets värde. En känslighetsanalys innebär att 
värderaren varierar någon av parametrarna för att se hur det kan slå upp eller ner på värdet om 
någon faktor skulle förändras i någon riktning.  

F4 fick ett tips från en revisor för många år sedan om en värderingsmodell som kallas 
Göteborgsmodellen. Denna innebär att man tar de tre senaste årens resultat och delar på tre, 
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vilket innebär att värderaren får ett snittresultat över de senaste tre åren. Detta multiplicerar 
denne med fem. Sedan tars substansen i företaget och adderar till. Då anser F4 att denna 
mellan tummen och pekfingret får ett mycket bra värde. Detta är ingen modell som denne får 
bygga sin värdering utifrån men i de allra flesta fall visar metoden ungefär samma värde som 
vid en utförlig substans- eller kassaflödesvärdering. F4 påpekar att denne brukar börja sin 
värdering med att använda sig av en enkel värderingsmodell som bygger på 
avkastningsvärdering. Denna görs ofta redan innan första mötet med kunden. Om kunden 
väljer att gå vidare gör F4 ett större djupdyk där ett större frågeformulär ingår. Detta 
innefattar frågor för att kunna göra en mer arbetad värdering. Förutom att F4 då gör en mer 
avancerad avkastningsvärdering tillämpar denne även en substansvärdering. Vid 
substansvärdering finns det enligt denne mer givna parametrar, vilket gör att denna metod är 
lättare att tillämpa än avkastningsvärdering. F4 påpekar att det dock är viktigt att justera 
tillgångar och dess eventuella över- och undervärden. Detta är speciellt viktigt inom 
tillverkningsindustrin där det ofta finns stora övervärden i maskiner och fastigheter. Enligt 
denne är det enkelt att få upp ett högt substansvärde men det gäller att kunna realisera detta så 
att det går att sälja vidare.  

R1 säger att denne använder sig av två värderingsmodeller i kombination av varandra. Dessa 
är kassaflödesvärdering och multipelvärdering. Kassaflödesvärdering är den mest 
fundamentala värderingsmetoden då ”den är mest konkret att hålla i handen”. En generell 
kassaflödesmetod tillämpas då R1 anser att det finns för många olika variationer på dessa som 
är helt onödiga. Dessutom gör de en multipelvärdering då denne hittar ett jämförande bolag 
för att stämma av. Enligt R1 är det idealiskt om dessa två metoder får samma resultat, men det 
händer mycket sällan. Denne gör då en typ av felanalys då det undersöks vilken av 
modellerna som visar det mest korrekta värdet. Substansvärdering tillämpas endast om 
bolaget beräknas ha kortfristig livslängd eller om det går med förlust. Enligt R1 är 
substansvärdet en bottennivå med tanke på att värdet på företaget är lägre än substansvärdet.  
R2 använder sig även som utgångspunkt av ett diskonterat kassaflöde. Denna metod 
kompletteras med antingen en multipelvärdering eller en substansvärdering. R2 utgår ifrån 
värdet denne får genom kassaflödesanalysen och kontrollerar detta sedan genom att räkna 
fram exempelvis ett substansvärde. Multipelvärdering förespråkar R2 som komplement vid 
värdering av noterade bolag, då det är lättare att hitta liknande bolag. Enligt R3 handlar 
värdering mycket om argumentation och retorik samt att kunna tala för de antaganden man 
har gjort. Detta är på detta sätt nästan viktigare än val av värderingsmodell. R3 använder sig 
alltid av en kassaflödesvärdering som även denne kompletterar med en multipelvärdering. 
Substansvärdering tillämpas endast vid likvidation. Anledningen till att denne inte tillämpar 
substansvärdering mer är att denna metod endast tar hänsyn till maskiner och inventarier och 
inte exempelvis personal. R3 påpekar även att värdering är mycket subjektiv även fast denne 
har en modell att utgå ifrån. Denne ger följande exempel på hur subjektivitet kan påverka en 
värdering: 

  Jag företräder en näringsidkare i Stockholm. Jag och en till gjorde en 
värdering av företaget, utan att veta om varandra och vi fick samma 
belopp, 150 miljoner. Då företräde vi parten som har stämt den andra 
parten, som är fastighetsägare. Sen hade denna anlitat två andra 
konkurrenter till oss, också ovetande om varandra. Den ena kom på 40 
miljoner och den andra 100 miljoner. Och vi som hade mer grundfakta 
kom på 150 miljoner, det skiljer alltså 110 miljoner. Det är en tvist. Nu har 
man även satt in femte värderaren. De som blivit stämda försöker att hitta 
på alla möjliga sätt att skruva på rörelsekapitalet med mera. (…) Alla vi 
fyra hade använt samma metod. 
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Summeringsvis har F1 och F2 har skapat sin egen värderingsmodell, då de hade tröttnat på 
revisorernas stereotypa bild av att se och värdera bolag. Enligt dem handlar det inte bara om 
kassaflödesvärderingar då dessa är känsliga om budgeten eller prognosen inte håller. De anser 
att kassaflödesvärderingen inte är anpassad för snabba och plötsliga förändringar. R1, R2, R3 
och F4 håller inte med F1 och F2 utan de baserar sina värderingar på framtida kassaflöden då 
de anser att företagets värde ligger på vad det genererar för intäkter i framtiden. 
Substansvärdering anses användas främst vid likvidation av företaget, men det finns även de 
respondenter som anser att det är en viktig metod att komplettera med. De flesta respondenter 
använder även multipelvärdering som ett komplement till kassaflödesvärderingen, dock anser 
vissa att det är svårt att hitta jämförande företag. 

 

4.2.3 Företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar 
	  

Strategisk analys 

Samtliga respondenter menar på att samma strategiska analys görs oavsett om företaget består 
av relativt sett mycket materiella eller relativt sett mycket immateriella tillgångar. F2 säger 
dock att om ett företag förväntas få en raketutveckling, beror denna snabba utveckling ofta på 
dess immateriella tillgångar. Vidare påpekar denne att detta kan få en betydelse i den 
strategiska analysen då andra omvärldsfaktorer i det fallet bör studeras. F1 visar på ett 
exempel som har att göra med hur en värdering påverkas av omvärlden:  

Det var ett företag för 12-13 års sedan som hette Altitan. De hade en otrolig 
algoritm för telekom industrin. De fick åtta miljarder kronor i betalt för det, 
vilket var vansinnigt. Sex år senare gick bolaget i konkurs. Hur gör man den 
beräkningen? Svårt för oss att förstå, men det fanns någon form av potential 
där. Det var skickliga köpare. Där kan man prata om förväntan på någonting 
som inte hade en historia, men i rätt miljö skulle det kunna uppstå. 

R3 anmärker att allt inte går att få fram via en omvärldsanalys. Denne menar på att det kan 
uppstå andra oförutsedda faktorer som kan påverka företaget och dess värde.  R3 nämner: 

 Till exempel Apples börskurs förändrades snabbt när deras iPhone5 inte 
slog väl när Steve Jobs gick bort. Deras aktiekurs gick ner från 700 dollar 
till 400 dollar. Man hade även en tvist med Samsung. Detta är svårt att 
förutse och det krävs nya produkter samt att dessa hittar rätt.  Denna bransch 
är jättesvår. 

När det gäller företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar inom den strategiska 
analysen, reflekterar de flesta respondenter till kund- och leverantörsavtal. R1 säger till 
exempel att om ett företag har ett kundavtal med fåtal kunder, löper det en större risk vilket 
gör att värdet på företag kan minska. Detta på grund av att företag kan förlora avtalet eller bli 
under en prispress. Denne anmärker även att det är lämpligt att studera kunder för att gör en 
framtidsprognos, alltså hur mycket bolaget har sålt till denna kund förra året och hur mycket 
de tror att de kan sälja till dem nästa år. F2 säger att en kundrelation med avtal på till exempel 
tio år är en mycket riskreducerande faktor som gör att en köpare kan känna sig trygg och är 
villig att betala mer för företaget. A1 påpekar dock att det är viktigt att studera dessa avtal 
innan ett ägarbyte då risken finns att avtalet inte gäller för de nya ägarna. F4 uppmärksammar 
att det är viktigt att lägga in bedömningen att starka kundrelationer inte automatiskt övergår 
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till de nya ägarna. Ett exempel som F4 nämner är att denne just nu arbetar med en stor 
möbeltillverkare som har IKEA som kund. IKEA har en så kallas Changing of Control 
klausul, vilken innebär att IKEA måste informeras innan ett ägarbyte sker. Detta måste göras 
så fort som möjligt i processen då detta är faktorer som påverkar det slutgiltiga värdet på 
företaget.  

 

Redovisningsanalys 

Respondenterna hade gemensam definition på en immateriell tillgång. F2 säger att 
immateriella tillgångar är allt som inte är materiella tillgångar, men som erhåller ett värde i 
bolaget. De flesta ger samma exempel på immateriella tillgångar som kundrelationer, 
varumärken, patent och goodwill. R2 påstår att det är forskningsutveckling samt rättigheter 
som denne stöter på mest.  

Samtliga respondenter förutom R3 höll med om att det största problemet med värdering av 
företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar är att dessa immateriella tillgångar 
inte finns upptagna på balansräkningen. R1 säger att det inte gör något att de inte finns på 
balansräkningen då alla tillgångar generar ett värde genom att en kassaflödesanalys görs. 
Vidare menar denne att det är främst i redovisningssammanhang som denne måste sätta ett 
värde på immateriella tillgångar. F2 påstår att värdet på en immateriell tillgång åskådliggörs 
genom att denne ser på vad företaget skall generera framöver. Då syns det tydligt om 
företaget skulle kunna generera några vinster framöver utan sitt varumärke eller sina 
kundrelationer. Då de inte ser några upptagna immateriella tillgångar på balansräkningen är 
det vanligt att det ligger en stor goodwillpost. F1 påpekar att de inte delar upp goodwillen på 
exempelvis varumärket eller kundrelationer för att det vore alldeles för hypotetiskt. F2 säger 
att det inte är någonting som deras köpare efterfrågar och påpekar att om inte kan omsätta 
immateriella tillgångar då är frågan vad de verkligen är värda. R3 påpekar dock att de delar 
upp goodwillen på olika tillgångar och att det inte verkar problematiskt. F3 anser att den enda 
gången problematiken kommer upp med företag som har relativt sätt mycket immateriella 
tillgångar är när dessa tillgångar är upptagna på balansräkningen. Då får denne göra en egen 
bedömning om vad som är rimligt. Däremot om de inte finns på balansräkningen tar denne 
inte hänsyn till dem. F1 tycker att ett stort problem är: 

 När vi pratar om immateriella rättigheter kan man ofta komma in på 
konsultföretag och tjänsteföretag och där är det ju extremt riskorienterat för 
då balansräkningen inte består av några människor eller IP rättigheter, vad 
händer då? Till exempel om tre konsulter skulle lämna företaget och tar med 
sig kunder, då är det tomt. Versus då man har en fabrik med maskiner som 
bara står och bockar plåt i långa serier. 

 

Finansiell analys 

F2 anser att det är generellt svårt att beräkna nyckeltal om företaget inte har ett upptaget värde 
på exempelvis sitt varumärke. F1 säger att det inte finns några nyckeltal som direkt skiljer sig 
mellan företag med relativt sett mycket materiella och immateriella tillgångar utan denne 
påpekar att det är en mycket större priskänslighet hos företag som bygger hela sin verksamhet 
på immateriella tillgångar.  Ett exempel denne nämner är: 
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Att köpa en stekhet reklambyrå i Stockholm är bland det farligaste man kan 
göra. Det är ett kompentensstarkt tjänsteföretag som är kundberoende. Att 
köpa ett stålföretag i Värnamo är inte så farligt. Där har man maskiner som 
gör jobbet, en arbetsmarknad att folk inte vill sluta.  Det är som två 
ytterligheter i sig. Det påverkar såklart prisbilden. 

På grund av att F3 inte värderar företag som består av relativt sett mycket immateriella 
tillgångar använder denne inga nyckeltal. F3 påpekar att deras värden istället återspeglas i 
företagets resultat. F4 anmärker att det vid värdering av företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar bör studeras vilka avtal de har istället för nyckeltal. Då studerar denne 
vad avtalen ger i omsättning och resultat. Detta är speciellt viktigt i tjänsteföretag då den 
viktigaste biten är att veta hur avtalen ser ut. När det gäller företag med mycket immateriella 
tillgångar påpekar R1 att det kan vara intressant att titta på försäljning per person. Vidare 
menar denne att man inte kan hitta på egna nyckeltal, till exempel: 

Vid millenniumskiftet, hittades det på massa nyckeltal i samband med att 
det startades en del IT företag. Dessa kanske var värda 50 miljoner och det 
gjordes värderingar per konsult. Till exempel om ett bolag hade 20 
konsulter och varje var värd 3 miljoner, då är bolaget värt 60 miljoner 
istället. På det sättet tappar man kopplingen till det fundamentala vad varje 
person drar in. Det går inte att hitta på massa nya nyckeltal för att förklara 
värden utan man måste komma tillbaka till det fundamentala, alltså hitta det 
som generar bolaget och kassaflöden. 

R2 påstår att det kan vara bra att undersöka intäkt per person. Även lönsamhet per kund då det 
förekommer ofta att kunder består av en stor del av lönsamheten.  

 

Värderingsmodeller 

Gemensamt för respondenterna är att samtliga anser att det är svårt att värdera företag som 
består av relativt sett mycket immateriella tillgångar. Vanligaste orsaken är att de inte finns 
upptagna på en balansräkning.  

F1 och F2 påpekar att deras modell även tar hänsyn till företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar. Att företaget är av den sorten påverkar flera faktorer i dess modell. I 
den finansiella analysen görs som tidigare nämnt en kassaflödesvärdering och i denna anser 
F1 och F2 att värdering av immateriella tillgångar ligger. F2 påpekar att vid värdering av 
företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar använder de sig av en annan typ av 
riskränta vid beräkning av kassaflöden. Dessutom kan riskprofilen se annorlunda ut om 
företaget består av relativt sett mycket immateriella tillgångar.  Tas till exempel ett 
industriföretag är ofta riskprofilen på ett speciellt sätt medan ett konsultföretag som består av 
mycket immateriella tillgångar, där ser den ut på ett helt annat sätt. F1 påpekar att de måste 
göra en helhetsbild.  F2 säger att de bara värderar utifrån vad de tror att tillgångarna kan 
generera. F1 påpekar att de immateriella tillgångarna måste frambringa någon form av vinst 
för att kunna värderas. Denne nämner ett exempel som påvisar problematiken med att värdera 
ett starkt varumärke som inte genererar några intäkter:  

Ett exempel, jag var med och köpte och sålde ett företag som heter Poseidon 
Diving System, som är i sin nisch fullständigt briljant. Ett av de finaste i 
världen. När vi skulle sälja det var vi tvungna att jobba mycket med 
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företagets varumärke. Men problemet var att de inte tjänande några pengar. 
Hur skall man då värdera företagets varumärke i förhållande till något 
annat? Det är inte lätt och det blir en paradox. Hur kan ett företag och 
varumärke vara så fint, men inte tjäna några pengar? Det är en management 
fråga. Men de har ju förtjänat detta över tid. Men det är alltid en fråga för 
diskussion. Man värderar alltid sitt eget företags varumärke på ett speciellt 
sätt. När man är i en viss nisch och varit i branschen i 30 år. Det är ingen 
tvekan att det är en attraktionskraft när man skall köpa bolaget, men tjänar 
de inga pengar blir det svårt. Då får du en liten tyngd i ena vågskålen.  

F1 och F2 tar även hänsyn till företagets immateriella tillgångar när de studerar de 
värdepåverkande faktorerna då dessa tillgångar ingår i strukturkapitalet. F2 påvisar ytterligare 
ett exempel: 

Vi hjälpte till vid en värdering av ett jättefint konsultföretag, gammalt, fint 
men de hade en självbild som var rätt hög. De var dokumenterat jätteduktiga 
med mycket fint strukturkapital och det fanns inget annat att tänka på. Men 
deras värderingsförväntan var en miljon per konsult. Men då sa jag att det 
kan ni glömma. Möjligtvis inom IT-branschen. Vi gav dem ett intervall och 
däremellan hamnade budgivningen. Detta var en chock för dem, men det var 
deras självbild som var sneddriven. Men den kom ju ifrån att de var så 
duktiga. Sen har de inte tjänat så speciellt mycket pengar men det spelar ju 
inte för immateriella tillgångar så stor roll. Så länge du inte kan gestalta att 
de tjänar pengar. Det är det som i slutändan avgör. 

F3 säger att dennes värdering inte skiljer sig mycket åt beroende på om det aktuella företaget 
består av relativt sett mycket materiella eller immateriella tillgångar. Däremot påpekar denne 
att det ingår vid bestämmandet av diskonteringsräntan, alltså vid val av riskmultiplikator. Vid 
värdering av till exempel företagets varumärke studerar denne hur starkt det aktuella företaget 
är i sin bransch samt vilken position det har. F3 påpekar att det är en självklarhet att 
marknadsledande företag innehåller ett stort värde i sitt varumärke. Vid värdering av företag 
med relativt sett mycket immateriella tillgångar bör enligt denne dessa tillgångar ha 
avspeglats i historiska och framtida resultat. F1 och F2 säger emot F3 då de anser att ett starkt 
varumärke inte behöver betyda automatiskt ett högt värde på bolaget. F1 nämnder till 
exempel: 

Ett exempel är Sandbergs tapeter. De är ett jättefint bolag, men de omsätter 
50 miljoner och tjänar fem. Och frågar man någon på stan kanske de hade 
gissat på mellan 300- 400 miljoner i omsättning. Det är lite speciellt, vad 
gestaltar varumärket? Hur har det fått denna position? Hur tjänar de pengar? 
Återigen det är bara ett varumärke. Det är bra marknadsinvesteringar som 
skapar ett sådant varumärke och sedan vad det faktiska värdet är det svårt att 
säga.   

Enligt F4 består 99 av 100 företag av någon form av immateriell tillgång. Denne har dock 
ingen större erfarenhet av att värdera företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar, 
men denne tror att dessa företag kommer att bli vanligare. Rätt nyligen fick denne förfrågan 
om att värdera ett bolag som har ett högt immateriellt värde. Bolaget består av en IT lösning 
som säljaren ska sälja vidare då denne inte kan utveckla den mer. F4 nämner då att denne 
kommer värdera företaget utifrån framtida avkastning samt att det är unikt på marknad. Denne 
anser att problem med företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar är att dessa 
tillgångar blir för ”uppspeedade, de kan inte vara normalt bra utan är alltid extremt bra”. F4 
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påstår att företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar kräver mycket mer arbete 
och det är en mycket subjektiv process. R2 påpekar att man aldrig använder sig av multiplar 
när man värderar företag som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar. 

F4 anmärker att immateriella tillgångar som immateriella rättigheter är viktiga att studera vid 
en företagsöverlåtelse.  Dessa kan innefatta att värderaren måste studera avtal och olika 
dokument för att kunna läsa ut exempelvis vilka rättigheter ett företag har.  Enligt A1 är det 
mycket vanligt att företag inte har de rättigheter de tros sig ha.  Detta påverkar självklart 
värderingen av företaget då ett mycket lägre värde kan erhållas. A1 berättar att denne arbetar i 
princip med alla företagsöverlåtelser av företag som består av relativt sett mycket 
immateriella tillgångar. Värderaren eller ägaren av det aktuella företaget kontaktar då denne 
för att studera alla avtal och dokument som finns inom verksamheten. A1 gör aldrig någon 
värdering av det ekonomiska värdet utan denne ser till det faktiska värdet i företaget, alltså 
vad företaget har och inte har.  Denne ser till vad bolaget sysslar med och vad som kan vara 
extremt viktigt för att detta bolag ska kunna leva vidare med den nya ägaren. Till exempel ett 
läkemedelsföretag är mycket beroende av sitt patent och då måste A1 studera detta för att se 
hur det ser ut samt vad det är för patent. En annan mycket viktig immateriell rättighet är om 
de anställda har överlåtit sina rättigheter till företaget. Då måste en bedömning göras om 
bolaget är beroende av dessa i sin verksamhet. När det gäller just upphovsrätter måste det 
finnas ett avtal som säger att de anställda faktiskt har upplåtit rättigheterna till företaget. A1 
påpekar att det är vanligt förekommande att det i dessa avtal endast står att företaget har fått 
rättigheten, dock står det inte att de får utnyttja den. Detta är mycket betydelsefulla faktorer 
vid företagsöverlåtelser av företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar då dessa 
bolag kanske inte har någonting att driva vidare på om rättigheterna inte går att använda i 
företaget. A1 gör ofta en bedömning med sin klient om hur mycket dessa tillgångar är värda 
och om det finns någon möjlighet att komma runt dessa på ett eventuellt billigare sätt. Alltså 
görs ingen ekonomisk värdering utan värdet av en immateriell rättighet bestäms genom en 
diskussion med kunden. A1 tycker inte det finns någon specifik bransch där immateriella 
tillgångar är mer vanliga än materiella. Till exempel nämner denne: 

Jag jobbade med Saab väldigt mycket förra året, vi hade saabkonkursen. Jag 
kan ändå se vad värdet är i den typen av bolag, det är ett industriföretag men 
där finns det enormt mycket värden i de immateriella rättigheterna också. 
Det är klart där är det patentfrågor, designrättigheter, varumärkesfrågor, 
företagshemligheter som man har skyddat genom många olika typer av 
avtal. Det är klart de kan inte tillverka en bil utan ha en mängd rättigheter.  
Det är väldigt svårt att säga, det är klart tjänsteföretaget är inte värt 
någonting utan sina immateriella rättigheter och utan personerna men även 
ett industriföretag har extremt mycket immateriella rättigheter som man 
faktiskt måste ta tillvara och som kanske innebär att de inte går att använda 
annars. 

Många av våra respondenter ser personal som en immateriell tillgång. Till exempel säger R1 
och R2 att ett företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar är många gånger 
beroende av sin personal. Där med är personalen viktigt för dem att värdera. Om företaget 
består av några få nyckelanställda kan dessa påverkas av att företaget byter ägare vilket kan 
betyda att dessa försvinner från företaget. Detta på grund av att i ett företag med relativt sett 
mycket materiella tillgångar som exempelvis bara har en maskin som trycker ut samma sort 
produkt. De har inte samma risk som företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. 
I och med denna risk kan det enligt R1 inte räknas med samma vinst som företaget haft 
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hittills. F1 påpekar att kunskaper hos personalen är viktiga tillgångar som är svåra att både 
mäta och kategorisera.	  

R3 har erfarenhet av värdering av företag som består av relativt sett mycket immateriella 
tillgångar. Till exempel var denne med och värderade företaget Paradox som är ett svenskt 
noterat bolag som har sin verksamhet i Hollywood. Företaget äger cirka 900 rättigheter där 
exempelvis figuren Conan är en av dem. R3 påpekar att det är mycket svårt att värdera denna 
typ av företag. Resultatet blev att amerikansk entusiasm gjorde att avståndet blev mycket stort 
mellan det största och minsta värdet.  

Summeringsvis visar det sig att en viktig gemensam åsikt hos respondenterna är att risk är 
något som måste tas hänsyn till vid värdering av företag med relativt sett mycket immateriella 
tillgångar. Dessutom visar det sig att företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar 
har fler avtal och dokument vilka är viktiga att studera noggrant. Dessutom anses personal 
vara en viktig immateriell tillgång enligt respondenterna när de diskuterar företag med relativt 
sett mycket immateriella tillgångar.  

 

4.2.4 Avslutning  
	  

Forskning visar som tidigare nämnt att teori och praktik skiljer sig åt när det gäller 
företagsvärdering. Samtliga respondenter hade olika meningar om detta. F1 och F2 anser att 
det är stor skillnad då fokus egentligen i verkligheten handlar om att köpare och säljare skall 
hitta varandra på en mängd valda parametrar och då är det inte alltid som det egentligen 
behövs användas någon värderingsmodell. F3 anser att teorierna stämmer överens i forskning 
och praktik och att de tillämpas på samma sätt, även F4 håller med om detta. R1 säger att 
svårigheten inte ligger i teorin utan i praktiken hur ett värde skall sättas i modellerna. R2 har 
samma tankesätt som R1 när det gäller att svårigheten inte ligger i teorin utan i praktik. Detta 
med tanke på att olika värden kan räknas fram, men vad det blir av dessa är en annan sak. 
Denne påpekar att det inte är någon exakt vetenskap. R3 menar dock att svaret på denna fråga 
ligger hos värderaren.  Det är inte teknikerna som skiljer sig åt utan antagandena som varje 
värderare gör som påverkar hur forskning och praktik skiljer sig åt.  
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5. Analys  
	  

I analysen fokuseras det på att förstå och förklara empirin med hjälp av teorin. I detta kapitel 
kommer vi att följa samma struktur som den i empirin då vi vill ha liknande uppbyggnad i 
hela uppsatsen samt göra det enkelt för läsaren. Vi kommer i detta avsnitt först diskutera hur 
värderingsprocessen ser ut för företag med relativt sett mycket materiella tillgångar för att 
sedan beskriva den utifrån företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. I avsnittet 
om företag med relativt sett mycket materiella tillgångar kommer som i empirin en mer 
generell bild av värderingsprocessen diskuteras då större delen av företag består relativt sett 
av mer materiella tillgångar. I avsnittet om företag med relativt sett mycket immateriella 
tillgångar kommer det mest unika med deras värderingsprocess att behandlas. Dessa två 
avsnitt kommer sedan som i empirin att följa den fundamentala analysens delar, strategisk 
analys, redovisningsanalys, finansiell analys och värderingsmodeller. Kapitlet kommer att 
avslutas med en sammanfattning. 

 

5.1 Företag med relativt sett mycket materiella tillgångar  
	  

5.1.1 Strategisk analys 
	  

Enligt Sevenius (2003) är en strategisk analys ett av de första stegen vid en värderingsprocess 
av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar. Denna analys kan göras med hjälp av 
bland annat Porters fem krafter och en SWOT-analys. Alla respondenter i studien gör någon 
form av strategisk analys, utan en vilket är ganska uppseendeväckande. De flesta respondenter 
anser att det ger en god inblick i att börja en värderingsprocess med just en strategisk analys. 
Vad som är vanligt förekommande bland respondenterna är att de sällan benämner denna del 
för strategisk analys utan istället studerar de exempelvis styrkor och svagheter samt 
möjligheter och hot i bolaget. 

SWOT-analysen är en viktig del för att studera ett företag med relativt sett mycket materiella 
tillgångar och dess värderingsprocess. Denna analys görs av flera av respondenterna då den 
ger en helhetsbild av företaget. Genom analysen studeras det som företaget är bäst på, men 
den ger även synpunkter på vilka svagheter företaget kan förbättra. Dessutom påvisar denna 
vilka möjligheter som finns för företaget och som den nya ägaren skulle kunna utveckla. 
Även hoten studeras då dessa är mycket viktiga att ha kännedom om vid en värdering då den 
nya ägare vill ha kännedom om vilka risker som finns med bolaget. Delarna i SWOT-
analysen är viktiga faktorer som en köpare bör känna till vid ett eventuellt företagsförvärv då 
denne vill veta vad denne har köpt samt vad den kan driva vidare på. Risken finns att dessa 
faktorer försvinner vid en värdering om den strategiska analysen inte görs. Till exempel 
påpekade F4 mycket tydligt att denne inte gör någon strategisk analys, oavsett vilken typ av 
företag det är. På grund av detta kan betydelsefulla delar försvinna ifrån värderingsprocessen 
vilket kan påverka det slutgiltiga värdet av företaget, men även de eventuella köparna kan gå 
miste om information. Köparen får då kanske inte det som denne tror att den betalar för. Detta 
gäller även företagsvärderingar som görs på internet då även dessa saknar omvärldsfaktorer 
som har inflytande på värderingen och det framräknande värdet. Dessa värderingar baseras 
endast på siffror, vilket gör att en sådan värdering endast blir en matematisk uträkning. 



37	  
	  

5.1.2 Redovisningsanalys 
 

Enligt Falkman (2001) anses företag med relativt sett mycket materiella tillgångar inte ha 
några problem med att redovisa dessa. Respondenterna ansåg att det är lätt att identifiera en 
sådan tillgång i företagen då det finns tydliga regler hur dessa skall redovisas. Först när två 
företag ska jämföras kan det uppstå problem då olika länders redovisningsregler kan skilja sig 
åt, vilket i sin tur påverkar värderingen. Enligt Nilsson et al. (2002) skall kvaliteten på 
företagets redovisning studeras för att kunna göra en god värdering. Värderarna i studien 
granskar inte företagets redovisning utan de förlitar sig på att denna är gjord rätt. Enligt dem 
är inte detta deras uppgift utan till exempel ansåg respondent R2 att värdering handlar om 
värderingsmodell och inom till exempel kassaflödesvärdering är det bara ”pengar in och ut 
som räknas”. Även R3 påpekade tydligt i studien att det är svårt att förstå sig på hur företagets 
resultat ser ut. Detta visar på synliga brister då värderarna förlitar sig för mycket på 
redovisningen utan att studera denna djupare. Konsekvenserna av detta kan vara att 
värderingen blir missvisande med tanke på att felaktiga siffror från exempelvis 
balansräkningen används.  Dessutom känns det inte etiskt att en värderare skall kunna göra en 
företagsvärdering utan att förstå sig på eller kunna granska ett företags redovisning. 
Företagets redovisning visar många gånger det fundamentala i företaget och det är genom 
denna som siffror plockas för att till exempel kunna göra en kassaflödesanalys, men även för 
att studera framtida intäkter etcetera. Det är då viktigt att en värderare har kunskap om vad det 
är i företaget som genererar intäkter samt hur detta påverkar företagets resultat. 

 

5.1.3 Finansiell analys  
 

Enligt Sevenius (2003) har den finansiella analysen starkast koppling till värdering av företag. 
Detta då den finansiella analysen fångar upp företagets värdedrivare ur ett historiskt 
perspektiv vilka senare tillämpas i syfte att bedöma företagets utveckling i framtiden. Det som 
var mycket förvånande bland värderarna var att det visade sig att de inte använde sig av 
mycket nyckeltal. Om de använde sig av dessa var nyckeltalen istället som ett hjälpmedel för 
att se om de är på rätt spår. En annan förklaring ifrån F1 och F2 var att de ansåg att det är 
viktigare att studera risker. Anledningen till att många inte använde sig av nyckeltal var att 
dessa är alldeles för osäkra. Om de någon gång i en värderingsprocess vill studera nyckeltal 
blev det oftast något specifikt som arbetskraftskostnaden, investeringar i förhållande till 
försäljningen samt överlikviditet. Enligt oss är det mycket förvånade att de inte använder sig 
mer av nyckeltal då det inom litteratur anses vara en viktig del i värderingsprocessen. Enligt 
Nilsson et al. (2002) är nyckeltal viktiga att granska vid värdering av företag. Värderarna kan 
med hjälp av nyckeltalen bygga upp sina antaganden och se utvecklingen i företaget över 
längre perspektiv. Många värderare ansåg att nyckeltalen inte var nödvändiga då de inte sa 
mycket om hur företaget ser ut. R1, R2 och R3 använder nyckeltal endast i samband med 
multipelvärdering då dessa är nödvändiga för att kunna göra en jämförande analys.  
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5.1.4 Värderingsmodeller 
	  

Det vanligaste tillvägagångssättet vid värdering av företag med relativt sett mycket materiella 
tillgångar är att värderaren utgår ifrån en kassaflödesvärdering. Perek och Perek (2012) 
påpekar att värderaren måste för att kunna använda denna metod ha kunskap om förväntad 
livslängd hos tillgångarna, vilka kassaflöden de inbringar och dessutom måste värderaren 
kunna finna en lämplig diskonteringsränta. Metoden verkar relativt lätt att genomföra då 
värderaren lägger sin nivå på hur djupt denne skall analysera företaget. Det är dennes 
subjektiva bedömningar och antaganden som utgör värderingen. Värderaren kan göra det 
enkelt för sig och endast utgå ifrån siffror ur de finansiella rapporterna, men denne kan även 
gå mer ingående och studera varför dessa siffror ser ut som de gör. Nivån läggs hos den 
individuella värderaren.  En orsak till varför det ser ut på detta vis kan vara avsaknaden på 
regelverk eller rekommendationer som styr hur en värderare skall eller bör arbeta med 
värdering. Detta har lett till att det är mycket stor skillnad på nivån hos olika värderare och 
hur väl de genomför en värdering. Detta skapar misstro i samhället då ett företag kan få vilt 
skilda värden ifrån olika värderare. I Hopwood och Miller (1994) diskuteras att vi i samhället 
behöver bekräfta våra handlingar och att vi utvärderar detta genom en tredje part. Alltså 
påpekas att en tredje part är nödvändig i samhället, men det krävs då att denne kan göra en 
tillförlitlig värdering. 

Enligt Luerman (1997) ligger problemen med kassaflödesvärdering i att kunna uppskatta 
framtida investeringar och kunna se hur dessa påverkar värdet på företaget i nuläget. F1 och 
F2 ansåg att de inte helt kan förlita sig på kassaflödesvärdering på grund av att denna metod 
inte är anpassad för snabba och plötsliga förändringar. Kassaflödesvärdering bygger på att 
budgetar och prognoser måste hålla, annars blir värdet direkt missvisande. Trots detta anser 
värderarna att kassaflödesvärdering många gånger ger det mest korrekta och fundamentala 
värdet. Detta kan bero på att kassaflödesvärdering utgår ifrån vad företaget förväntas att 
generera för intäkter samt att företag egentligen inte är mer värda än vad de tjänar.  

Ett vanligt förekommande problem enligt Luerman (1997) är att värderaren inte lägger in 
möjligheter i sin bedömning vid kassaflödesvärdering. Möjligheter anses vara framtida 
verksamhet och svårigheten ligger då hos värderaren när företaget kan skapa utgifterna 
tidigare än de genererar vinsten.  Problematiken ligger då hos värderaren över hur denne skall 
gå tillväga vid värdering av sådana då det inte behöver ses som en självklarhet att dessa 
kommer generera några intäkter i framtiden. Detta blir en mycket subjektiv uppgift där det är 
viktigt att värderaren förstår värdet av dessa möjligheter samt att denne inser företagets 
intresse i dessa. Det är även betydelsefullt att företaget upplyser värderaren om detta så att 
denne kan inkludera detta i sin bedömning. Bland annat sa R2 att de förlitar sig mycket på den 
information som företaget ger dem. Det kan därmed vara betydelsefullt att värderaren faktiskt 
får träffa säljaren och att ingen värdering görs exempelvis genom internet eller via telefon. 
Det kan minska riskerna att inte all information når värderaren.  Transparens mellan 
värderaren och säljaren är viktigt.  

Rodoy och Leilaert (2002) anser att kassaflödesvärdering ska kombineras med andra metoder 
för att få fram ett korrekt värde. Värderarna kompletterar ofta kassaflödesvärdering med 
någon annan metod då de vill veta om de är på rätt spår vid värderingen. De jämför då de 
olika värden de får ifrån dessa olika metoder. Genom att värderarna använder sig av flera 
metoder kan det skapa ökad tillförlit vid en värdering då risken minskar att de får ett allt för 
felaktigt värde. Värderaren bör granska om det framräknade värdet är rationellt. Det är då 
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viktigt att värderaren lägger stor tyngd på att göra olika känslighetsanalyser för att se vad som 
händer om någon eller några parametrar förändras.  

Då medvetenhet finns hos de flesta värderarna om att kassaflödesvärdering bygger mycket på 
deras egna antaganden gör de ofta någon annan värdering som komplement. F4 kompletterar 
kassaflödesmetoden med substansmetoden då denne anser att denna metod är lättare att 
genomföra. F3 utgår dock alltid ifrån substansmetoden och ju större tyngd denne lägger på 
denna metod beror på hur lönsamt företaget är samt hur stor sannolikheten är att 
substansvärdet kommer vara det mest rättvisande värdet. R1, R2, och R3 nämnde att de 
endast tillämpar substansmetoden vid likvidation. Enligt Smith (2012) är substansvärdering 
lämplig att använda på företag som visar dåliga resultat. Substansvärdering utgår ifrån att 
värdera företagets tillgångar och skulder och när ett företag är på väg att likvideras har detta 
inget annat än sina eventuella tillgångar samt skulder som kan värderas. Substansvärderingen 
påvisar på detta sätt ett lägsta värde och därmed förespråkas inte denna värderingsmetod ofta 
då både värderaren och säljaren vill ha ett så högt värde som möjligt. Viktigt att belysa är att 
stora över- och undervärden som kan finnas hos företag med relativt sett mycket materiella 
tillgångar i till exempel maskiner och fastigheter måste justeras för att metoden skall visa ett 
korrekt värde. Det är då viktigt att värderaren besitter kunskap om hur detta skall göras. 

Rabe och Reilly (1994) anser att kassaflödesmetoden är alldeles för subjektiv och att 
multipelvärdering istället skall användas. R1, R2 och R3 tillämpar multipelvärdering som ett 
komplement till kassaflödesvärdering. Enligt Devaney (2003) används inom 
multipelvärdering lämpliga nyckeltal för att jämföra företaget med ett annat företag för att 
sedan kunna fastställa ett ungefärligt företags värde. F1, F2, F3 och F4 använder ingen 
multipelvärdering och de ansåg att det är alldeles för svårt att hitta jämförande företag som ser 
likadana ut. Enligt Damodaran (2012) är det största problemet med denna värdering just att 
det är en subjektiv bedömning att hitta jämförande företag inom samma bransch. Anledningen 
till att R1, R2 och R3 tillämpar mer multipelvärdering än exempelvis F1, F2, F3 och F4 kan 
vara att de arbetar mer mot noterade bolag och där är många värden givna på börsen. Det blir 
på detta sätt lättare att hitta ett jämförande genom att många givna nyckeltal redan finns. Dock 
är det betydelsefullt att påpeka att företagen oavsett om de är noterade eller onoterade kan ha 
olika affärslösningar, risker och tillväxtprofiler som bör beaktas vid en multipelvärdering. 
Värderaren skall alltså inte ta dessa nyckeltal för givna utan bör ha ett kritiskt förhållningssätt 
med sig även vid en sådan värdering. 

Som tidigare nämnt har F1 och F2 skapat sig sin egen värderingsmodell som består till viss 
del av de ovan nämnda värderingstillvägagångssätten. De påstod att de hade tröttnat på just 
revisorernas stereotypa bild av att värdera företag. Det vi kan se är att deras metod innehåller 
flera av de element som vi har diskuterat när det gäller värderingsprocessen för företag med 
relativt sett mycket materiella tillgångar. Denna är ett nytänkande på hur värderingsprocessen 
kan ses utifrån på ett nytt sätt men egentligen vid närmare granskning handlar denna om en 
sammanfattning av många av de delar som vi i denna uppsats har nämnt, samt de andra 
respondenterna har sagt. Modellen kan vara ett viktigt marknadsföringsknep för att locka 
kunder till sig då de erbjuder en enkel metod som kan vara lätt för säljare och köpare att förstå 
sig på. Modellen är extra kundfokuserad då den utgår ifrån säljarens förväntade värde, vilket 
gör att värderaren kan integrera säljaren mer i värderingen än vad andra värderare gör. Det 
skapas på detta sätt en tätare närhet mellan värderare och säljare vilket gör att värderare bättre 
kan förstå sig på och värdera företaget. Risken finns då värderare ofta arbetar på provision 
vilket kan leda till att de trissar upp värdet för att tjäna mer på värderingen.  Dock har 
värderaren ett rykte att leva upp till. Om denne räknar fram ett för högt värde och 
köpeskillingen blir mycket lägre kan det leda till att säljaren visar ett missnöje då denne hade 
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förväntat sig mycket mer. På detta vis är det viktigt att värderaren gör en så etisk och korrekt 
värdering som möjligt. 

 

5.2 Företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar 
	  

5.2.1 Strategisk analys 
	  

Vid värdering av företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar görs även där en 
strategisk analys. Denna visar sig genom empirin skilja sig lite åt jämfört med den som görs 
vid värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar.  Bolag som förväntas 
få en snabb utveckling är ofta företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. Detta 
då det ofta är de immateriella tillgångarna som står för denna raketutveckling. Exempel på 
sådana immateriella tillgångar kan vara IT-lösningar eller forskning och utveckling. I dessa 
fall är det ännu viktigare att göra en mer noggrann strategisk analys då företaget behöver ha 
ännu bättre kännedom om vilka omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten. Värderaren 
kan då behöva göra olika strategiska analyser där denne utgår ifrån olika scenarier för att 
skapa en bild över framtiden. Även om sådana analyser görs är det svårt att ta hänsyn till alla 
faktorer. Företaget måste bland annat ”vara rätt i tiden” med sin idé och lösning för att lyckas 
på marknaden. Detta då det måste finnas en efterfrågan på marknaden för att företaget skall 
kunna generera några intäkter och inte misslyckas. Även om ett företag med relativt sett 
mycket immateriella tillgångar som bland annat har ett starkt varumärke kan drabbas negativt 
av oförutsedda omständigheter. Exempel på en sådana kan vara bortgång eller någon tvist. 
Detta är faktorer som den strategiska analysen inte kan ta hänsyn till.  

En strategisk analys på ett företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar fokuserar 
mer på att studera kunder och leverantörer, vilka är två viktiga konkurrenskrafter enligt 
Porter. Kunder och leverantörer studeras då noggrannare med tanke på att företaget som skall 
säljas kan ha avtal gentemot dessa parter om att exempelvis en försäljning kan upphöra vid 
ägarbyte. Det är speciellt betydelsefullt att studera så kallade Changning of Control klausuler 
som kan komma att påverka värdet på företaget betydligt. Därmed är det viktigt att värderaren 
gör ett noggrant jobb samt att denne får tillgång till all relevant information om företaget och 
inte missar sådana klausuler. Detta kan i värsta fall leda till att företaget säljs och då kan det 
inte inbringa samma intäkter då vissa eventuella kunder och leverantörer är förlorade. Långa 
kundavtal där avtalet kan fortlöpa med den nya ägaren kan vara riskreducerande faktorer.  

 

5.2.2 Redovisningsanalys 
	  

Enligt Wennestam och Nilsson (1996) kan företag med relativt sett mycket immateriella 
tillgångar ha svårt att redovisa sina tillgångar med tanke på att det inte finns några tydliga 
rekommendationer kring just redovisning av dessa. Enligt respondenterna är det mycket 
ovanligt att de stöter på några immateriella tillgångar på balansräkningen, vilket kan vara ett 
resultat av det ovan nämnda.  Vissa värderare påstår att det inte spelar någon roll då värdet av 
dessa tillgångar åskådliggörs genom att se på vad företaget skall generera framöver. Rezaee 
och Baghban (2012) anser att företagets redovisning av immateriella tillgångar inte är av stor 
betydelse då dessa avspeglas i företagets marknadsvärde. Problematiken finns i de fall då 
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värderare helt bortser ifrån immateriella tillgångar vid en värdering om dessa inte finns på 
balansräkningen.  På detta vis blir värderingen missvisande då ett företag som lever på sina 
immateriella tillgångar, inte får ett rättvisande värde. Viktigt är dock att påpeka att värdering 
och köpeskilling inte är samma sak, utan vid ett högt marknadsvärde kan köpeskillingen öka.  

En annan konsekvens med bristen av redovisningsregler är att företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar har svårt att skilja sina materiella och immateriella tillgångar sig åt 
(Cheung et al., 2008). Det är vanligt att värderarna vid värdering av företag med relativt sett 
mycket immateriella tillgångar upptäcker en stor goodwillpost. I denna goodwillpost ligger 
oftast de immateriella tillgångarna inräknade. Enligt Jansson och Rynell (2004) är orsaken till 
detta att dessa företag inte anser att de immateriella tillgångar uppfyller kraven för att klassas 
som en sådan. Att värdera en immateriell tillgång som ligger i en stor goodwillpost kan bli 
komplicerat då värderaren måste kategorisera goodwillen. I studien råder delade meningar 
kring detta tillvägagångssätt då några respondenter anser att detta blir för hypotetiskt medan 
R3 inte såg detta som något problematiskt. Genom att ha en stor goodwillpost undviker 
företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar problematiken med att identifiera och 
sätta ett värde på dem. Respondenterna påpekade att detta är ett område som de inte vet hur de 
skall handskas med. Samtliga efterfrågade mer kunskap och forskning kring detta område. 

Det som är intressant är att de flesta värderarna ansåg att personalen är en immateriell 
tillgång, vilken inte finns upptagen på balansräkningen. Respondenterna ansåg att företag med 
relativt sett mycket immateriella tillgångar oftast är beroende av sin personal. Om exempelvis 
nyckelpersoner i verksamheten försvinner kommer även deras kunskap att försvinna därifrån. 
Detta blir då problematiskt vid värdering av företag med relativt sett mycket immateriella 
tillgångar om betydelsefulla personer försvinner vilka är medräknade vid det framtagna 
värdet. Det kan vara att någon nyckelperson i företaget står för större delen av exempelvis 
försäljningen och då kan bolagets värde sjunka rejält om denne av någon anledning slutar på 
det företaget.   

 

5.2.3 Finansiell analys  
	  

Då värderarna som tidigare nämnt använder sig av mycket få nyckeltal i sin värderingsprocess 
kring företag med relativt sett mycket materiella tillgångar är processen liknande vid 
värdering av företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. Det blir då ännu mer 
komplicerat hos de sistnämnda företagen då det sällan finns något upptaget värde på dessa 
tillgångar, vilket gör att det blir problematiskt att beräkna några nyckeltal. F1 nämnde istället 
att de tar hänsyn till att företag som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar har 
en större priskänslighet medan F3 ansåg att dessa värden istället återspeglar sig i företagets 
resultat. En av värderarna påpekade att avsaknaden av nyckeltal på immateriella tillgångar 
inte skall leda till att företag hittar på egna. En möjlig anledning till varför nyckeltal inte kan 
studeras hos företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar kan ligga i bristen av 
kunskap om hur företag identifierar dessa. Om det inte finns några identifierade immateriella 
tillgångar på balansräkningen blir det då svårt att räkna fram några viktiga nyckeltal.   
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5.2.4 Värderingsmodeller 
	  

Vid värdering av företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar går värderarna 
tillväga på ungefär samma sätt som vid värdering av företag som består av relativt sett mycket 
materiella tillgångar. Orsaken till detta kan vara att de saknar kunskap kring hur dessa företag 
med relativt sett mycket immateriella tillgångar skall värderas, speciellt då dessa inte har de 
immateriella tillgångarna balanserade. Gemensamt för värderarna var att de tar hänsyn till en 
högre risk vid värdering av företag som består av relativt sett mycket materiella tillgångar. 
Denna risk innebär hos de flesta att diskonteringsräntan påverkas vid en kassaflödesvärdering. 
För F1 och F2 tar även de med detta i sin riskprofil om företaget.  F1 och F2 påpekade att 
deras modell även tar hänsyn till immateriella tillgångar vilket gör att denna passar bra vid 
värdering av företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. De påstod att de 
immateriella tillgångarna måste frambringa någon form av vinst för att kunna värderas.  

Enligt Rodoy och Leliaert (2002) är en viktig förutsättning för att kunna värdera företag som 
består av relativt sett mycket immateriella tillgångar att dessa tillgångar genererar framtida 
ekonomiska fördelar. Ett exempel på detta är värdering av bolag som består av ett starkt 
varumärke och då spelar det ingen roll vilket rykte det har om företaget inte genererar några 
intäkter. Exempelvis skulle Apple inte vara lika mycket värt om företaget inte genererar några 
framtida ekonomiska fördelar och då spelar det ingen roll att de har ett starkt varumärke. Att 
företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar genererar intäkter är viktigt för att 
bland annat kunna tillämpa kassaflödesmetoden.  Problemet finns enligt Wennestam och 
Nillson (1996) då det är svårt att dela in immateriella och materiella tillgångar, vilket de anser 
kan vara nödvändigt vid en kassaflödesvärdering. Värderarna delar inte upp tillgångarna då de 
anser att det är viktigare att studera helheten i företaget istället. Detta kan visa på en brist hos 
värderarna om att de inte vet hur de skall gå tillväga. Eller kan det vara att de anser att detta 
inte spelar någon roll då respondenterna bland annat påpekade att värdering handlar om 
pengar och då har det ingen betydelse var de kommer ifrån, alltså om det är de materiella eller 
immateriella tillgångarna som genererar intäkterna. Dock kan det för företaget vara 
betydelsefullt att ha kännedom om vilka av deras tillgångar som genererar mest intäkter. Detta 
kan vara viktigt för företaget för att de skall kunna styra sin verksamhet för att nå större 
resultatutveckling. Exempelvis kan det vara ett avtal med en kund som är viktig och som 
borde ses över för att upprätthålla relationen och utbytet. 

Devaney (2003) anser att multipelvärdering skall användas vid värdering av företag som 
består av relativt sett mycket immateriella tillgångar. Detta förklarar han med att det inte finns 
någon annan metod som är lämplig för att värdera dessa. Att endast göra en multipelvärdering 
anses inte enligt värderarna räcka som värdering av företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar. Samma problematik finns kring multipelvärdering vid värdering av 
företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar som vid värdering av företag som 
består av relativt sett mycket materiella tillgångar. Det kan inte anses vara lämpligt att 
rekommendera en metod endast för att det inte finns någon annan som passar. 
Argumentationen för att tillämpa multipelvärdering av företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar känns därmed svag. Substansvärdering kan tillämpas på företag med 
relativt sett mycket immateriella tillgångar om de har dessa tillgångar upptagna på 
balansräkningen. Detta påvisade F3 som endast tog hänsyn till immateriella tillgångar vid 
substansvärdering om de fanns balanserade. Då dessa tillgångar sällan är balanserade, 
tillämpas sällan substansmetoden på företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. 
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Något som framkom tydligt under studien var vid värdering av företag som består av relativt 
sett mycket immateriella tillgångar måste värderaren studera företagets alla avtal och 
dokument mycket noggrannare än vid värdering av företag med relativt sett mycket materiella 
tillgångar. Detta behöver värderaren göra då företag som består av relativt sett mycket 
immateriella tillgångar ofta har fler avtal gällande sina eventuella immateriella rättigheter. 
Dessa kan få stor betydelse vid företagsöverlåtelse. Detta är ett område som inom forskning är 
mycket svagt då endast Rabe och Reilly (1994) nämner avtal som en viktig del av 
värderingsprocessen vid värdering av företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. 
Som A1 nämnde i studien är det vanligt förekommande att företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar inte har de rättigheter som de tror sig ha. Det är då betydelsefullt att 
studera detta i värderingsprocessen då det kan komma att ha stor inverkan på företagets värde. 
Tror sig företaget ha en rättighet som de egentligen inte har eller som den nya ägaren inte får 
utnyttja den, kan det påverka det slutgiltiga värdet då företaget kanske inte består av något 
annat än just denna rättighet. Enligt A1 är det ett område där advokater bör kontaktas vid en 
värdering av företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar då det är svårt för en 
värderare att veta vad denne skall leta efter i dessa avtal. Det kan som sagt vara att de har en 
rättighet men som de inte får utnyttja, bristen finns då många tror att det räcker att de har 
denna. Den ende av värderarna som tror sig ha kunskap om hur avtal om immateriella 
rättigheter skall studeras är F4. Detta påvisar att avsaknaden om kunskap kring detta finns hos 
värderarna. 

En vanlig förutfattande mening är att industriföretag är det samma som företag med relativt 
sett mycket materiella tillgångar, men på detta sätt behöver det inte alltid vara. A1 påpekade 
att Saab som är ett industriföretag är ett mycket immateriellt företag då det består av enormt 
mycket immateriella rättigheter. Detta är nog vanligt förekommande bland stora ”materiella 
företag” då dessa är beroende av en mängd olika rättigheter som exempelvis patent, design 
och licenser. Det är därmed svårt att säga någon specifik bransch där det finns flest företag 
med relativt sett mycket materiella tillgångar eller företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar utan det beror mycket på varje enskilt företag. 

Det som var uppseendeväckande var att värderarna många gånger inte tar hänsyn till 
företagets immateriella tillgångar vid en värdering om företaget inte har dessa tillgångar på 
balansräkningen. Gemensamt för respondenterna är att de alla har bristfällig kunskap om hur 
företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar skall värderas. Värderarna efterfrågar 
mer forskning och kunskap kring detta område. F4 påpekade att de kommer bli vanligare med 
företag som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar och att det därmed behövs 
mer kunskap om hur dessa företag skall värderas. Värdering av företag som består av relativt 
sett mycket immateriella tillgångar är ännu mer en subjektiv process än värdering av företag 
som består av relativt sett mycket materiella tillgångar. Att företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar blir vanligare kan bero på att företag blir mer och mer beroende av 
exempelvis sitt varumärke, personal och kunder samt att företag består av allt fler 
immateriella rättigheter, där avtal idag har fått stor betydelse.  Detta styrker tidigare forskning 
där bland annat Salamudin, Bakar och Muhd (2010) efterfrågar mer forskning kring hur 
företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar skall värderas. Även Damodaran 
(2012) påpekar att det finns brister i de olika värderingsmodellerna när det gäller att beräkna 
ett värde på företag som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar. 
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5.3 Sammanfattning av analyskapitlet 
	  

Nedan visas två sammanfattande figurer som beskriver hur värderingsprocesserna ser ut vid 
värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag som består av 
relativt sett mycket immateriella tillgångar. Figurerna visar det som är unikt med just 
processen för varje företag. Något gemensamt är att den finansiella analysen helt bortfaller då 
empirin visar att värderarna inte tillämpar denna. Vid den strategiska analysen görs en 
SWOT-analys i båda processerna, dock vid värdering av företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar studeras även kunder och leverantörer noggrannare. En skillnad är att 
den strategiska analysen görs mer djupgående vid värdering av företag med relativt sett 
mycket immateriella tillgångar.  

När det gäller redovisningsanalysen granskar inte värderarna de finansiella rapporterna 
ingående varken vid värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar eller 
vid värdering av företag som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar. Problemen 
finns vid värdering av företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar då dessa 
tillgångar sällan balanseras utan istället kan de ligga i en stor goodwillpost. Inom 
redovisningsanalysen ligger även personal som värderarna anser är en betydelsefull tillgång i 
företag som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar, som inte finns på 
balansräkningen. 

Gemensamt för dessa två typer av företag är att kassaflödesvärdering ofta tillämpas. Vid 
värdering av företag som består av relativt sett mycket materiella tillgångar kompletteras 
denna metod ofta med substans- och multipelvärdering. Dessa metoder tillämpas inte på 
företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar, undantagsfall substansvärdering vid 
likvidation. Vid värdering av dessa företag läggs istället högre risk in i bedömningarna samt 
avtal och dokument om immateriella rättigheter studeras noggrannare.  Det vi kan urskilja 
ifrån värderingsprocesserna är att dessa kan variera mycket beroende på vem som utför 
värderingarna då det inte finns något standardiserat regelverk över hur värderare skall gå 
tillväga. Dessutom krävs och efterfrågas mer forskning om hur värdering av företag med 
relativt sett mycket immateriella tillgångar bör göras. 
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Figur 4. Sammanfattning av värderingsprocessen för företag med relativt sett mycket 
materiella tillgångar. Egen konstruerad. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 5. Sammanfattning av värderingsprocessen för företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar. Egen konstruerad. 
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6. Slutsatser 
	  

I detta kapitel kommer slutsatserna att redovisas som är svar på problemformuleringen och 
syftet ifrån den här studien. Vidare förs en diskussion innehållande egna reflektioner. Sedan 
kommer några korta avsnitt om studiens praktiska implikationer, etiska dimensioner samt 
vidare forskning. 

Innan vi beskriver våra slutsatser vill vi påminna er om studiens problemformulering och 
syfte. 

Problemformulering: 

• Skiljer sig värderingsprocesserna sig åt vid värdering av företag med relativt sett 
mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket immateriella 
tillgångar, och i så fall hur? 

Syfte: 

Syftet med denna studie är att vi vill granska och skapa förståelse för om det finns skillnader 
vid värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med relativt 
sett mycket immateriella tillgångar. Detta ska vi göra genom att analysera om och i så fall hur 
de olika värderingsprocesserna skiljer sig åt.  

 

6.1 Slutsatser 
 

• En slutsats är att den strategiska analysen skiljer sig åt på vissa punkter när det gäller 
värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med 
relativt sett mycket immateriella tillgångar. Vid värdering av företag med relativt sett 
mycket materiella tillgångar använder värderarna sig ofta av en SWOT- analys samt 
konkurrensanalys. Vid värdering av företag med relativt sett mycket immateriella 
tillgångar anses den strategiska analysen vara viktigare och en mer noggrannare analys 
görs. Dessutom studeras kund- och leverantörsavtal mycket ordentligare då dessa 
anses vara viktiga delar inom företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar. 
 

• Ytterligare en slutsats är att värderare inte studerar företagets redovisning så noggrant 
som forskning påpekar att de bör göra vid en redovisningsanalys. Vid värdering av 
företag med relativt sett mycket materiella tillgångar utgår värderaren ofta ifrån de 
materiella tillgångar som finns på balansräkningen. Däremot vid värdering av företag 
med relativt sett mycket immateriella tillgångar är det mycket vanligt att företag inte 
har dessa tillgångar på balansräkningen. I dessa fall tar värderaren i många fall inte 
hänsyn till de immateriella tillgångarna vid en värdering.  
 

• En annan slutsats är att värderare inte gör någon finansiell analys, varken på företag 
med relativt sett mycket materiella tillgångar eller på företag som består av relativt sett 
mycket immateriella tillgångar. Även här skiljer sig teori och praktik sig åt då teorin 
förespråkar användning av nyckeltal vid företagsvärdering och praktiken visar att 
värderarna inte anser att dessa är användbara. 



47	  
	  

• Företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar måste på samma sätt som 
företag med relativt sett mycket materiella tillgångar generera intäkter för att kunna 
värderas. Utan några intäkter är företagen inte värda någonting. Dock tar värderarna 
hänsyn till högre risk vid värdering av företag som består av relativt sett mycket 
immateriella tillgångar. Substans- och multipelvärdering anses i stora drag vara 
komplement till kassaflödesvärdering vid värdering av företag med relativt sett 
mycket materiella tillgångar. Däremot vid värdering av företag som består av relativt 
sett mycket immateriella tillgångar bör inte dessa två metoder användas. 

 
• Vid värdering av företag som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar 

skall avtal och dokument studeras närmare då företag som består av relativt sett 
mycket immateriella tillgångar oftast har fler avtal kring dessa rättigheter. Dessa bör 
granskas noga då värderaren måste ha vetskap om vad det är denne säljer. Vanligt 
förekommande är att företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar inte har 
de rättigheter som de tror sig ha. 

 
• En slutsats ifrån studien är att det inte finns någon vedertagen värderingsprocess över 

hur en värderare skall gå tillväga vid varken värdering av företag med relativt sett 
mycket materiella tillgångar eller vid värdering av företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar. Regler eller rekommendationer bör därmed utvecklas om hur 
en värderare skall arbeta och gå tillväga med värderingar.  

 
• Den sista slutsatsen är att samtliga respondenter efterfrågar mer forskning om 

värdering av företag som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar. De alla 
anser att det finns många brister om hur dessa företag skall värderas och dessutom 
finns det få inom branschen som vet hur sådana värderingar bör göras. Detta 
efterfrågas ännu mer med tanke på att fler och fler företag består av mer och mer 
immateriella tillgångar.  I detta avseende bekräftar vår studie tidigare forskning om att 
mer forskning behövs och efterfrågas kring hur värdering av företag som består av 
relativt sett mycket immateriella tillgångar skall göras.  

	  

6.2 Diskussion 
 

Syftet med studien är att granska och förstå om och i så fall hur värderingsprocesserna skiljer 
sig åt vid värdering av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar och företag med 
relativt sett mycket immateriella tillgångar. Värdering är en subjektiv uppgift vilket även 
innefattar att värderarna har olika sätt att gå tillväga vid en företagsvärdering. 
Värderingsprocesserna blir på detta sett en individuell process som mer eller mindre har blivit 
en standardiserad process för vissa värderare. Tillvägagångsätten kan variera mycket 
sinsemellan värderarna då det inte finns några lagar eller regler för hur en värdering skall gå 
tillväga och dessutom saknar praxis kring detta område.  

Slutsatserna i den här studien visar på att värderingsprocesserna skiljer sig åt. Bland annat 
görs en noggrannare strategisk analys vid värdering av företag som består av relativt sett 
mycket immateriella tillgångar än vid företag som består av relativt sett mycket materiella 
tillgångar. Redovisningsanalysen visar däremot inte på att det finns några stora skillnader 
mellan värderingsprocesserna. Det som är mest uppseendeväckande med den är att många 
värderare inte tar hänsyn till de immateriella tillgångarna vid värdering av företag som består 
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av relativt sett mycket immateriella tillgångar om dessa inte finns upptagna på 
balansräkningen. Vid val av värderingsmodell tillämpas ofta kassaflödesvärdering vid 
värdering av både företag som består av relativt sett mycket materiella tillgångar och företag 
som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar.  Däremot tillämpas ofta substans- 
och multipelvärdering som ett komplement till värdering av företag med relativt sett mycket 
materiella tillgångar. Dessutom visar slutsatserna på att teori och praktik skiljer sig åt vid 
värdering, exempelvis vid genomförande av redovisningsanalys samt finansiell analys. 
Sammanfattningsvis krävs det mer forskning kring hur en värderare bör gå tillväga vid 
värdering av företag som består av relativt sett mycket immateriella tillgångar. 

Vi har genomfört en kvalitativ forskningsmetod och medvetenhet har funnits hos oss att 
risken därmed finns att slutsatserna har påverkats av våra subjektiva tolkningar. I största 
möjliga mån har vi försökt att undvika subjektiva bedömningar för att öka tillförlitligheten i 
studien. Bland annat har samtliga respondenter fått möjligheten att läsa igenom 
transkriberingarna för att godkänna dessa och på detta vis ökar tillförlitligheten i studien. 

 

6.3 Praktiska implikationer 
	  

Denna studie kan vara en inspirationskälla för de som funderar på att börja arbeta som en 
värderare. Studien kan då bidra med att beskriva hur en värderingsprocess går till samt 
beskriva skillnaderna som finns i detta tillvägagångssätt beroende på vilket företag denne 
skall studera. Detta då speciellt företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar ökar i 
takt med den ekonomiska utvecklingen i världen och kunskap om hur dessa skall värderas 
verkar vara bristande. Även värderare som arbetar med företagsvärdering kan eventuellt finna 
någon hjälp av studien då de själva efterfrågar mer forskning om värdering av företag med 
relativt sett mycket immateriella tillgångar.  Vi tror även att denna studie skulle vara till hjälp 
för ägare av små och mellanstora företag då de eventuellt kan skapa sig en bättre bild av vad 
som ingår i värderingsprocess samt att de skulle kunna förstå att värdering inte är så enkel 
som de oftast tror. Företagens ägare kan då få större inblick i att det är många faktorer som 
påverkar ett företags värde och dessutom skulle de förstå att de standardiserade 
värderingsprocesserna som företag erbjuder på internet inte ger något korrekt värde. Dessa 
ger ofta ett mycket förmånligare värde som till exempel inte tar hänsyn till några 
omvärldsfaktorer. Enligt respondenterna är det mycket vanligt att företag förlitar sig på dessa 
värderingar istället för att kontakta en värderare direkt. 

 

6.4 Etiska dimensioner 
 

Företagsvärdering är en mycket subjektiv uppgift där värderarna själva kan bestämma hur de 
vill gå tillväga vid en värdering. Det saknas regler och rekommendationer om hur en 
värderare skall eller bör gå tillväga vid en värdering. Värderarna själva efterfrågar mer praxis 
och regler. Genom mer lagstadgade regler skulle det öka tillförlitligheten i en värderares 
arbete då alla skulle kunna utföra värderingen efter samma sed och antalet oetiska värderingar 
skulle minska. Dessa regler skulle kunna säga hur en värderare bör arbeta samt hur denne bör 
gå tillväga vid en värdering. Även regler om vilken värderingsmodell som skall tillämpas vid 
olika situationer kan vara nödvändigt för att skapa mer tillförlitlighet i värderingsprocesserna. 
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Det är trots allt på det viset att många värderare får provision på köpeskillingen vilket kan 
innebära att de försöker tillämpa den värderingsmodell som trissar upp värdet på företaget 
mest.  

Värderarens roll kan jämföras med en redovisare där denne har olika redovisningsprinciper att 
luta sig mot. På detta sätt vet denne vad som är rätt och fel och hur denne skall agera i olika 
situationer. Denna möjlighet har inte värderare då inga regler eller rekommendationer finns 
över hur denne bör gå tillväga. Värderarens yrkesroll kan därmed underskattas på grund av att 
regler inte existerar. 

 

6.5 Vidare forskning 
 

De centrala begreppen i denna studie är vida vilket ger många möjligheter till vidare 
forskning. En möjlighet skulle vara att studera skillnaderna mellan olika yrkeskategorier och 
hur dessa genomför värderingar. Detta då vi i denna studie fann att det finns en viss skillnad 
mellan hur revisorer och företagsvärderare går tillväga vid en värdering. Dessutom fann vi att 
det behövs ett regelverk eller rekommendationer för hur en värderare bör gå tillväga vid en 
värdering då värderingsprocesserna skiljer sig åt mellan värderarna. Detta skulle vara en 
möjlighet till vidare forskning att studera hur ett sådant då skulle se ut. 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att studera värdering av företag med relativt sett 
mycket immateriella tillgångar mer då det är ett ämne som både forskning och våra 
respondenter efterfrågar mer kunskap om. Ett förslag skulle då vara att studera värderingar 
som värderare har gjort av företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar för att se 
hur dessa skiljer sig ifrån värderingar av företag med relativt sett mycket materiella tillgångar. 
Dessutom skulle någon form av test kunna göras med värderarna med hjälp av ett 
exempelföretag med relativt sett mycket immateriella tillgångar som de sedan skulle kunna 
värdera. Svart på vitt kan då ett resultat fås över hur de skulle gå tillväga. Dock är det viktigt 
att göra omfattande exempelföretag som tar med alla väsentliga delar. 

En annan möjlighet till vidare forskning skulle vara att studera värderingsprocesserna i en viss 
bransch eller utgå ifrån en viss värderingsmodell och studera denna närmare.  Ett exempel 
skulle vara att kunna studera multipelvärdering närmare och till exempel se hur denna metod 
skiljer sig mellan noterade och onoterade bolag samt hur denna metod kan utvecklas för att 
bättre kunna tillämpas på just onoterade bolag. 
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Bilaga	  1	  
	  
Intervjufrågor till revisorer och företagsvärderare 

Inledning 

• Vad arbetar Ni med? Era arbetsuppgifter? 
• Hur lång erfarenhet har Ni inom företagsvärderingsverksamheten? Vilken bakgrund 

har Ni? 
• Hur definierar Ni ett företags värde? 
• Hur går en värderingsprocess till i generella drag? 

Företag med relativt mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket 
immateriella tillgångar 

• Hur stor erfarenhet har Ni av att värdera företag med relativt sett mycket materiella 
kontra relativt sett mycket immateriella tillgångar?  

• Hur definierar Ni skillnaden på en materiell och immateriell tillgång?  
• Vilka materiella och immateriella tillgångar stöter Ni på mest när Ni gör 

företagsvärderingar? 
• Är det någon skillnad att värdera företag med relativt sett mycket materiella tillgångar 

jämfört med företag med relativt sett mycket immateriella tillgångar? Hur skiljer sig 
värderingsprocesserna sig åt? 

• Kan Ni ge något exempel på där Ni har gjort en företagsvärdering av ett företag med 
relativt sett mycket immateriella tillgångar där dessa har fått stor betydelse? 
 
Strategisk Analys 

• Gör Ni någon form av strategisk analys innan värderingen? Och i så fall skiljer sig 
denna mellan företag med relativt sett mycket materiella och relativt sett mycket 
immateriella tillgångar?  
 
Redovisningsanalys 

• Finns det kända problem med redovisningen som kan påverka värdering av företag 
som har relativt sett mycket materiella tillgångar och/eller värdering av företag som 
består av relativt sett mycket immateriella tillgångar? 

• Syns ofta företagets immateriella tillgångar i balansräkningen? Om företag inte har 
några immateriella tillgångar på balansräkningen, hur går Ni då tillväga om Ni vet att 
de har dessa tillgångar? Till exempel vid värdering av tjänsteföretag. 

• Hur identifierar Ni immateriella tillgångar i ett företag och hur anser Ni att dessa 
påverkar värderingen?  
 
Finansiell analys 

• Vilka nyckeltal använder Ni vid värdering av företag med relativt sett mycket 
materiella tillgångar jämfört med företag med relativt sett mycket immateriella 
tillgångar? Är nyckeltal användbara vid en värdering?  
 
 Värderingen 

• Hur ser efterfrågan på värdering av företag med relativt sett mycket materiella kontra 
relativt mycket immateriella tillgångar ut?  
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• Ser Ni några svårigheter med att värdera företag med relativt mycket materiella 
tillgångar eller med dem med mycket relativt mycket immateriella tillgångar? I så fall 
vilka? 

• Vilken värderingsmetod tillämpar Ni vid värdering av företag med relativt mycket 
materiella tillgångar? Vilken värderingsmetod vid företag med relativt mycket 
immateriella tillgångar? Varför denna metod? Är det några modeller som är särskilda?  

• Anser Ni teori och praktik skiljer sig åt när det gäller värdering av företag med relativt 
mycket materiella tillgångar och företag med relativt sett mycket immateriella 
tillgångar och i så fall hur? 

• Använder Ni er av någon egen värderingsmodell? Var ligger den största utmaningen i 
appliceringen av Er värderingsmodell? Hur bedömer Ni utfallet av en värdering? 

• Finns det specifika fallgropar/problem som man skall tänka på vid värdering av ett 
företag med relativt sett mycket materiella tillgångar eller vid värdering av företag 
med relativt sett mycket immateriella tillgångar?  
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Bilaga	  2	  
	  
Intervjufrågor till advokat 

• Vad är Er bakgrund och vad arbetar Ni med? 
• Hur lång är Er erfarenhet? 
• Arbetar Ni med företagsförvärv, i så fall hur går ett sådant till för Er? 
• Hur ser Er roll ut som advokat vid en företagsvärdering? 
• Varför vänder sig kunder till Er som är advokat? 
• Hur stöter Ni på immateriella tillgångar? I vilka sammanhang? 
• Redovisar de flesta företag sina immateriella tillgångar, om inte varför? 
• Brukar företag ha sina immateriella tillgångar i balansräkningen? Varför inte tror Ni? 
• Värderar Ni immateriella tillgångar?  
• Hur vet man vad en immateriell tillgång genererar i intäkter? 
• Vilka problem stöter företag på som har immateriella tillgångar? 
• Vilka är de vanligaste immateriella tillgångarna som Ni stöter på? 
• Vilka är de vanligaste problemen med immateriella tillgångar? 
• Klassificerar Ni de immateriella tillgångarna, i så fall hur? 

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

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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