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Förord 
 
Vårt arbete med uppsatsen har varit mycket givande och lärorikt. Intresset 
för hållbarhets- och värderingsfrågor har funnits från början, men kunskapen 
har vuxit i takt med arbetets gång. 
 
Vi vill rikta vår tacksamhet till de respondenter som tagit sig tid att bidra 
med kunskap. Samtidigt vill vi även tacka vår handledare Per Forsberg, som 
hjälpt oss under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka alla övriga som kommit 
med konstruktiv kritik och stöttat oss under uppsatsprocessen. 
 
 
Borås 2007-05-28 
 
 
 
 
Lilli Busetincan   Linda Magnusson 
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Abstract 
 
To valuate a business could be difficult, especially when concern to every 
part of the company is to be included. A valuation is based upon annual 
reports. Lately it has become more common for companies to report even 
non financial aspects, for example environmental and social responsibility. 
The purpose of this written composition is to contribute with understanding 
about the concepts, sustainability and business valuation in their relation to 
each other. We intend to investigate if sustainability accounting is used in a 
business valuation and if so in what extent. The composition aims to focus 
on issues of sustainability with a valuator.  The theory handles the concepts 
of sustainability and valuation. To obtain a deeper understanding six 
personal interviews has been performed. The interviews contain each 
valuators point of view on sustainable aspects and the process of valuation. 
The interviews has been analysed in a relation to the theoretical frame of 
reference. Finally a conclusion and a discussion of the result have been 
developed. 
 
In spite of the striking increase of sustainability accounting, the spread is 
limited and does not permeate the whole world of business. In this written 
composition it is evident that these days sustainability accounting is less 
interesting in a business valuation. However the sustainability aspects are by 
indirect means, taken in consideration, in a valuation. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Sustainable accounting, Business valuation, Sustainability 
aspects, Valuator 
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Sammanfattning 
 
Det kan vara svårt att värdera ett företag, där hänsyn ska tas till alla delar 
som kan öka verksamhetens värde. En värdering grundar sig till största delen 
på årsrapporter. På senare år har det blivit vanligare för företagen att även 
redovisa de ickefinansiella aspekterna, som till exempel miljö och socialt 
ansvar. Syftet med uppsatsen är att bidra med förståelse kring begreppen 
hållbarhet och företagsvärdering i en relation med varandra. Vi ämnar utreda 
om hållbarhetsredovisning används vid en företagsvärdering och i så fall i 
vilken utsträckning. Uppsatsen har fokuserats på inställningen till 
hållbarhetsfrågor hos en värderingsman. Teorin behandlar begreppen 
hållbarhet samt värdering. Uppsatsen hänvisar till företagsvärderare och 
värderingsman, vilka båda syftar till en person som utövar värdering av 
företag. Dessutom används begreppen målföretag och objekt, vilka båda 
syftar till det företag som ska värderas. För att erhålla en djupare förståelse 
består empirin av personliga intervjuer med sex stycken företagsvärderare. 
Intervjuerna innehåller varje värderingsmans syn på hållbara aspekter samt 
processen kring en värdering. Empirin har analyserats i relation till den 
teoretiska referensram vi sammanställt. Detta har utvecklat sig till en slutsats 
samt en diskussion kring resultatet. 
 
Trots att hållbarhetsredovisningar har ökat markant är spridningen begränsad 
och genomsyrar inte hela företagsvärden. I uppsatsen framgår att en 
hållbarhetsredovisning i dagens läge är mindre intressant vid en 
företagsvärdering. Däremot tas de hållbara aspekterna indirekt i beaktning 
vid en värdering. 
 
 
Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Företagsvärdering, Hållbara aspekter, 
Värderingsman 
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1. Inledning 
 
Det första kapitlet inleds med en beskrivning av bakgrunden för vårt 
studieområde. Därefter följer en problemdiskussion som leder fram till en 
frågeställning och ett syfte med uppsatsen. Vidare återfinns en avgränsning 
och disposition över uppsatsens kommande kapitel. 
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning  
 
Under en föreläsning som behandlade intellektuellt kapital föddes vårt 
intresse för alternativa redovisningsmetoder. Den traditionella redovisningen 
behandlar endast företagets ekonomiska ställning. Därför känns det naturligt 
att beakta förhållanden, vilka inte enbart behandlar företagets finansiella 
ställning, utan tar hänsyn till emotionella faktorer som bland annat miljö, 
etik och socialt ansvar. Vår uppmärksamhet inriktar sig därför på om dessa 
faktorer bidrar till ett ökat företagsvärde.  
 
I början av 1970-talet utvecklades redovisningsmetoder, som belyste andra 
aspekter än de rent finansiella. Social- och miljöredovisning började smått 
att tillämpas. Det var framförallt inom forskning som de alternativa formerna 
brukades, men även hos ett fåtal företag. Idag innehåller årsredovisningen 
flera delar och är inte längre begränsad till den finansiella presentationen. 
(Bergström et al, 2002) 
 
Ulhøi et al (1996) skriver att intresset för miljöfrågor växte under andra 
hälften av 1980-talet. Tidigare var det i huvudsak politiker och 
miljöorganisationer som hade lyft fram miljöfrågorna, så är inte längre fallet. 
Numera arbetar företagen aktivt med frågor som berör miljön. Ljungdahl 
(1999) framhåller att intresset för miljöredovisning ökade kraftigt i början av 
1990-talet, speciellt från börsbolagens sida. Tidskriften Balans (2006, 
nr.12/A) skriver att från början rapporterade företagen endast om miljön, 
men efterhand har kraven på att även redovisa socialt ansvar ökat. Idag finns 
en särskild form av redovisning vilken tar hänsyn till dessa aspekter och den 
benämns hållbarhetsredovisning. 
 
Att redovisa andra sidor av verksamheten kan få positiva effekter för 
företaget. Bland annat kan intressenterna tillfredsställas på ett bättre sätt 
(Ljungdahl, 1999). Att komplettera den traditionella redovisningen genom 
att beröra effekterna av immateriella värden hos ett företags verksamhet har 
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blivit allt viktigare, enligt tidskriften Balans (2006, nr 12/A). Organisationer 
som värnar om den globala miljön har idogt arbetat med att påverka 
företagen att ta ansvar och bidra till en hållbar utveckling. Detta har fått till 
följd att de stora företagen börjat arbeta aktivt med att minska 
miljöbelastningen.  
 
Johansson (2004) menar att det är ett långsiktigt och mödosamt arbete för en 
verksamhet att bygga upp ett hållbart företagsvärde. Ofta har 
organisationerna svårt att förstå vikten av hur relationerna till omvärlden 
påverkar företagets framgång. Det är viktigt att företaget skapar sig en 
bredare syn på deras ansvar gentemot samhället. Johansson föreslår även att 
bolagen ska arbeta långsiktigt och vårda de relationer som är betydelsefulla 
för deras överlevnad. Därmed frambringas ett större och djupare värde i 
verksamheten. 
 
Johansson och Hult (2002) anser att industrisamhället ersatts av 
tjänstesamhället. Kompetensen har fått en allt större betydelse och 
personalen har blivit en viktig nyckelfaktor. Utvecklingen har lett till att 
företagets värde numera även kan påverkas av dess immateriella resurser och 
dess inverkan på framtiden. Det är därför också viktigt enligt Öhrlings 
(1998), att analysera verksamhetens alla olika delar när en företagsvärdering 
utförs. Den analys som görs i samband med förvärv av företag, ska ge svar 
på målföretagets framtidsmöjligheter och riskförhållanden, där även de 
immateriella bitarna bör inkluderas. 
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Pettersson och Sevenius (2000) framhåller att det ofta är en komplicerad 
process att köpa ett företag. Köparen måste få fullständig kännedom om all 
information som kan vara värdefull vid ett förvärv. Enligt Hägg (1991) är det 
svårt att värdera ett företag och ta hänsyn till alla delar som kan vara 
värdebringande. Detta för att en företagsvärdering grundar sig på en 
subjektiv bedömning och ett bolag kan ha olika värden, beroende på vem 
som är betraktare.  Öhrlings (1998) framhåller att det är viktigt att göra en 
analys av företaget och dess omvärld för att få ett mer objektivt värde. 
 
Värdet på ett företag bestäms enligt Hult (1993) av värdet på verksamhetens 
diskonterade betalningsströmmar. Hult frågar sig om det i verkligheten är så 
enkelt att bestämma dessa kassaflöden. Värderingen måste baseras på en 
grundlig analys, som sedan appliceras på en värderingsmetod.  Sevenius 
(2003) påstår att det inte mekaniskt går att använda sig av en metod, utan 
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även ett kritiskt tänkande med sunt förnuft krävs. Vidare framhåller Sevenius 
(2003) att hela värderingsprocessen skapar ett beslutsunderlag för köparen 
med en tolkning om vilka delar som genererar kassaflöden.  
 
Johansson och Hult, (2002) betonar att företagets finansiella rapporter utgör 
ett centralt underlag för att bedöma bolagets värde. Ekström (2000) anser att 
relationen mellan verksamhetens bokförda värde och marknadsvärdet ökar. 
Mellanskillnaden utgörs av ett växande intellektuellt kapital, som i sin tur 
skapar ett stigande värde i bolaget. Ekström anser att en värdering som 
utesluter det intellektuella kapitalet och enbart tar hänsyn till de finansiella 
kriterierna, äventyrar de korrekta slutsatserna. 
 
Många företag har de senaste åren valt att även redovisa de ickefinansiella 
aspekterna, som till exempel miljöredovisning (Bergström et al, 2002). Det 
blir allt viktigare för varje enskild individ att tänka på sitt bidrag för en bättre 
miljö. Detta sätter ytterligare press på verksamheterna och deras redovisning 
av samhällsfrågor. Trycket från samhället pressar företagen att tänka på 
miljön ökar varje dag. Enligt tidningen Balans (2006, nr 12/B) har antalet 
hållbarhetsredovisningar ökat markant under de senaste åren.  Numera 
lämnar 90 av de 100 största företagen i Europa en rapport om hållbarhet. 
  
Det är därför intressant att undersöka en företagsvärderares syn på 
hållbarhetsredovisningens betydelse vid ett förvärv. På så vis blir det även 
tänkvärt att utreda om värderingsmannen tar hänsyn till att ett företag bidrar 
med en hållbar utveckling. I framtiden kanske det blir allt svårare för 
företagen, att helt utesluta ett hållbarhetsperspektiv i årsredovisningen?   
 

1.3 Frågeställning  
 
Mot en bakgrund och problemdiskussion inom vårt forskningsområde har vi 
kunnat formulera en huvudfråga och ett antal delfrågor. 
 
Huvudfråga: 
 

• Används hållbarhetsredovisning vid företagsvärdering? 
 
Delfrågor: 
 

• I vilken utsträckning används hållbarhetsredovisning vid en 
företagsvärdering? 

• Hur beaktas de hållbara aspekterna vid en företagsvärdering? 
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• Påverkar de hållbara aspekterna företagets värde? 
• Har aktörerna på marknaden skilda uppfattningar kring vikten av 

hållbarhetsredovisning vid en företagsvärdering?  
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att bidra med förståelse inom uppfattningen om 
hållbarhet och företagsvärdering i relation till varandra. Vi ämnar utreda om 
hållbarhetsredovisning används vid en företagsvärdering och i så fall i vilken 
utsträckning.  
 
Idag vet vi att hållbarhetsfrågorna genomsyrar affärsvärlden mer och mer, 
men vi vet inte hur långt de egentligen spridit sig och om de har en faktisk 
inverkan på ett företags värde vid en överlåtelse. Det är därför relevant att 
belysa om företagets värde förbättras, på grund av att 
hållbarhetsredovisningen tagits i beaktning vid företagsvärderingen. Denna 
uppsats kan vara till nytta eller nöje för studenter och lekmän, vilka har 
intresse för de berörda frågorna. 
 

1.5 Avgränsning 
 
Vi avgränsade oss till att endast beröra betydelsen av hållbarhetsredovisning 
respektive förhållningen till hållbara frågor vid en företagsvärdering. I vår 
uppsats innebär en hållbarhetsredovisning, en redovisning som tar hänsyn till 
ett företags miljörelaterade, etiska och sociala förhållanden. Empirin 
begränsades till att enbart undersöka hur värderingsprocessen är utformad 
och om hänsyn tas till frågor som berör hållbarhet utifrån ett 
företagsvärderarperspektiv. Eftersom det finns ett flertal aktörer vilka utför 
en företagsvärdering, valde vi att endast intervjua sex av dem som utför 
dessa i Västra Götalandsregionen. 
 

1.6 Disposition 
 
Nedan presenteras en beskrivning kring uppsatsens fortsatta disposition. 
 
Kapitel 2 Teori 

I detta kapitel presenteras bakgrundsteorin. Teorin har delats 
in i sex avsnitt som beskriver och redogör för hållbarhetens 
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utveckling, hållbarhetsredovisning, tre aspekter på hållbarhet, 
värdering, analys och värderingsmetoder. 
 

Kapitel 3 Metod 
Detta kapitel beskriver de metoder vi valt för att forska fram 
och analysera vårt ämne. Inledningsvis beskrivs det 
hermeneutiska förhållningssätt vi arbetat efter. Därefter 
redogörs för den kvalitativa metod och induktiva ansats vi 
bearbetat frågan efter. Avslutningsvis behandlar även kapitlet 
tillvägagångssättet vid informationsinsamlingen, analyssättet 
och den bedömning som gjorts av informationens reliabilitet, 
validitet samt den kritik som kan riktas till valda metoder och 
källor. 

 
Kapitel 4  Empiri 

I detta stycke presenteras en sammanställning av vårt 
insamlade material från de sex intervjuerna med 
företagsvärderarna. Kapitlet inleds med en presentation av 
respondenterna samt deras företag. Därefter följer en 
sammanställning över respondenternas svar. De frågor vi 
behandlat berör värderingsprocessen, hållbarhetsfrågor och 
hållbarhetsredovisning. 

 
Kapitel 5  Analys 

Detta kapitel inleds med ett sammandrag av våra respondenter 
samt deras företag som ett stöd inför analysen. Analysen 
behandlar svaren i empirin och knyter an dessa till teorin.  
 

Kapitel 6  Slutsats 
I detta avslutande kapitel sammanfattas undersökningen i sin 
helhet. Vi besvarar här vår forskningsfråga ”Används 
hållbarhetsredovisning vid företagsvärdering?”. Vidare förs 
en diskussion kring resultatet som vi kommit fram till. 
Avslutningsvis kommer vi med en rekommendation till 
fortsatt forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenteras bakgrundsteorin. Teorin har delats in i sex avsnitt 
som beskriver och redogör för hållbarhetens utveckling, 
hållbarhetsredovisning, tre aspekter på hållbarhet, värdering, analys och 
värderingsmetoder. 
 

2.1 Hållbarhetens utveckling 
 
För hållbarhetens utveckling står ett antal frivilliga, statligt obundna 
organisationer såsom Agenda 21, GRI (Global Reporting Initiativ), OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) med flera 
(Löhman & Steinholtz, 2003). År 1992 accepterades i deklarationen Agenda 
21, begreppet ”hållbar utveckling” med en definition som lyder: 

 
Varaktigt hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers förmåga att klara 
sina behov.  

 
Tidskriften Balans (2006, nr 12/A) skriver att samtidigt som den globala 
ekonomin växer, tilltar rapporter om att fattigdom och svält ökar i världen. 
Detta skrämmer företagen och har bidragit till ett ansvarstagande från 
företagens sida och flera verksamheter arbetar aktivt för att bidra till en 
hållbar utveckling. Löhman och Steinholtz (2003) anser att eftersom Sverige 
inte har några problem med svält och fattigdom och inte heller ett 
ekonomiskt tillväxtproblem att tala om, har miljöfrågorna blivit det som 
Sverige lagt tyngdpunkt på. Vilket kan förklara varför ett likhetstecken ofta 
dras mellan miljöfrågor och hållbarhetsfrågor.  
 
Begreppet hållbar utveckling syftar till ett långsiktigt perspektiv (Löhman & 
Steinholtz, 2003).  Aspekterna på hållbarhet är många likaså tolkningarna på 
begreppet utveckling i ett redovisningsperspektiv. Rent allmänt menar 
Bergström et al (1998) att begreppet hållbar betyder att något inte tar slut. 
Löhman och Steinholtz (2003) definierar hållbarhetsbegreppet som att den 
långsiktiga överlevnaden inte hotas. Begreppet utveckling betyder då i detta 
fall något eftersträvansvärt (Bergström et al, 1998).  
 
Enligt Larsson och Norregårdh (2003) har företagens ökade miljötänkande 
utgjort en viktig grund för begreppet hållbarhet. Det stegrande kravet på 
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företagens genomsynlighet och öppenhet är en väsentlig del för 
hållbarhetens utveckling. Intressenterna vill skapa sig en medvetenhet om 
hur företagen agerar i olika situationer. För dem är det av stor vikt att få 
kännedom om ”sjuka människor eller barn” arbetar åt den verksamhet som 
intressenterna satsat pengar i. Ett ansvarsfullt företag värnar om sitt 
varumärke och att genomsyra organisationen med en öppenhet är inget som 
de har råd att försumma. Företagen måste förstå att de är en del av samhället 
(Larsson & Norregårdh, 2003). 
 
Johansson (2004) talar om vikten av att skapa goda relationer till omvärlden, 
för att generera ett hållbart företagsvärde. Dessa relationer ser Johansson 
som en avgörande faktor för hur stora organisationer lyckas eller misslyckas 
i sin framfart. Vidare resonerar Johansson om ett nytt sätt att hantera dessa 
relationer växer fram och det gamla sättet att endast fokusera på aktieägarna 
har förändrats. Företagen börjar inse att de inte enbart är skapare av 
finansiella värden, utan att de även är en del av samhället. Löhman och 
Steinholtz (2003) menar att både politiker och konsumenter ställer nya krav. 
Konsumenterna har idag i större utsträckning även rollen som ägare, genom 
sina aktier och fondinnehav. 
 

2.2 Hållbarhetsredovisning 
 
På senare år har det alltmer efterfrågats ett nytt sätt att framhäva företagets 
alla delar genom en öppnare och bredare redovisning, enligt Johansson 
(2004). Mbare (2006) skriver att hållbar redovisningen har blivit accepterad, 
som en av de viktigaste ingredienserna för företagens tillväxt och fortlevnad. 
Mycket av näringslivets redovisning kretsar därför numera kring tre 
huvudsakliga termer: ekonomi, miljö och socialt ansvar. Den nya miljön gör 
att företagen har börjat se bortom kortsiktiga mål samt att många företag och 
företagsledare bekräftar vikten av hållbar redovisning. Mbare menar även att 
företag inte ska se den hållbara redovisningen som en börda, utan som en 
stor möjlighet för organisationens utveckling, presentation och framtida 
förtjänster.  
 
Att redovisa företagets tre dimensioner av immateriella värden kan innefattas 
i begreppet ”hållbarhetsredovisning” (Löhman & Steinholtz, 2003). Enligt 
FAR: s (2006) definition, innebär en hållbarhetsredovisning en översiktlig 
granskning av frivilliga separata redovisningar av företags miljörelaterade, 
etiska och sociala förhållanden samt den ekonomiska utveckling som är 
knuten till dessa förhållanden. Figur 2.1 visar på dessa samband, där miljö, 
etik och socialt ansvar bidrar till en ekonomisk utveckling. 
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Miljö 

Etik Socialt 

Ekonomisk 
utveckling 

ansvar 

Figur 2.1 Tre aspekter inom Hållbarhet 
(Källa: Egen figur) 

 
Johansson (2004) pekar på att en hållbarhetsredovisning kan se väldigt olika 
ut från företag till företag. Antingen kan den vara en del av den vanliga 
redovisningen eller ett komplement till redovisningen. Som exempel nämner 
Johansson, SKF. Företaget har i sin hållbarhetsredovisning inkluderat policy, 
organisation och ledningssystem, miljöprestanda, sociala resultat och en 
särskild granskningsberättelse. Den sociala biten informerar om 
personalutveckling, utbildning, uppförandekod samt hälso- och 
säkerhetsarbetet inom företaget. 
 
Vidare skriver Johansson (2004) att förutsättningen för att en hållbar 
utveckling ska ske inom ett företag, är att den information som lämnas i 
hållbarhetsredovisningen också efterlevs. Firmans ledning måste ha klart för 
sig att det de förmedlar till omvärlden också är det de visar i handling. 
Tidskriften Balans (2006, nr 12/B) påstår att antalet hållbarhetsredovisningar 
ökat betydande under de senaste åren och att 90% av de större bolagen i 
Europa lämnar en rapport om hållbarhet.  
 
Larsson och Norregårdh (2004) skriver att det idag pågår ett flertal projekt 
för att harmonisera granskningen av hållbarhetsredovisningar. FEE 
(Foundation for Environmental Education) är en europeisk 
revisionsorganisation som har publicerat ett antal normer och FAR 
(Föreningen Auktoriserade Revisorer) var den första revisionsföreningen i 
världen som kom ut med en rekommendation inom området. 
Samarbetsorganisationen GRI anses som den främsta normgivaren inom 
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hållbarhetsredovisning. Tillsammans har de bidragit till att revisionen kring 
hållbarhetsredovisning blivit kvalitetssäkrad.  

2.2.1 GRI 
 
Global Reporting Initiativ (GRI) är den internationella organisation som 
arbetar för att sprida den frivilliga redovisningen av företagens aspekter 
inom miljö, etik och socialt ansvar. GRI är ett samarbetsprojekt mellan 
organisationer, multinationella företag, intressegrupper och FN. Projektet 
startades år 1997 och syftar till att arbeta fram globala riktlinjer och ramverk 
för hur och vad ett företag kan redovisa som immateriella värden. GRI kom 
ut med sin första anvisning beträffande hållbarhetsredovisningar i juni år 
2000. Till skillnad från ett flertal andra modeller är GRI: s riktlinjer de mest 
omfattande och substansfulla. Anledningen till detta är att GRI har ett flertal 
framstående personer, som entusiastiskt arbetar för att utveckla projektet, 
vilket lett till allmän acceptans hos företagen (Bergström et al, 2002).  
 
Nya riktlinjer för hållbarhetsredovisning lanserades år 2006 på en konferens 
i Amsterdam. De nya normerna ska hjälpa företagen att fokusera på 
väsentlighet. För en investerare är det nytillkomna avsnittet som behandlar 
företagets affärsstrategi relaterat till krav om en hållbar miljö- och 
samhällsutveckling extra intressant. Det ska framgå vilka åtgärder som 
ledningen ämnar göra i framtiden kring frågor som till exempel berör 
klimatet (Balans, 2006 nr 11). 
 
GRI ser flera fördelar med att använda sig av hållbarhetsredovisning, bland 
annat ökar konkurrenskraften och företagets varumärke och rykte förbättras. 
För att öka trovärdigheten och jämförbarheten måste det enligt GRI finnas 
ett ramverk för hur hållbarhetsfrågor ska redovisas. Ramverket förenklar 
framställningen och hjälper både rapporteraren och användaren i 
bedömningen av redovisningen (Global Reporting online, 2007).  
 

2.3 Tre aspekter inom hållbarhetsredovisning 
 

2.3.1 Miljö 
 
Suleiman och Ahmad (2006) skriver i en artikel om två aspekter av 
miljöredovisning, den externa och den interna. Den interna aspekten har 
syftet att bidra till beslutsfattandet inom företagets miljöpolitik och fungerar 
som ett styrningsverktyg som benämns EMA (Environmental Management 
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Accounting). EMA används främst i förebyggande syfte (EMA online, 
2007). Drivkraften bakom många företags hantering av miljöfrågor var från 
början myndighetskraven, med stöd från miljöskyddslagstiftningen. Först 
senare har företagarna uppmärksammat kommersiella aspekter, genom att 
kunden har efterfrågat verksamheternas hänsyn till miljön (Bergström et al, 
1998). Finansanalytikernas Rekommendationer (2003) redogör för att de 
miljöredovisande företagen har det gemensamt att beskriva bolagens 
påverkan på naturen. Jakobsson och Jakobsson (1998) går djupare inpå 
ämnet och framhåller att miljön fortsätter att försämras. De anser att det bör 
vara varje företags ansvar att utforska och ifrågasätta dess verksamhets 
inverkan på miljön. 
 
Vidare beskriver Jakobsson och Jakobsson (1998) att orsakerna för att 
sammanställa en miljöredovisning bland annat är, att miljöredovisningen ska 
fungera som ett verktyg för uppföljning och utvärdering av verksamhetens 
miljöfrågor. Den ska skapa tilltro och förtroende hos intressenterna och 
samtidigt verka som ett konkurrensmedel. Larsson (1997) anför att 
miljöarbetet medför en ökad lönsamhet för företaget, genom att 
hushållningen med resurser ses över kontinuerligt. Vidare menar Larsson att 
kraven på miljöarbetet innefattar både sammanställningen av 
miljöredovisningen, det vill säga hur den kommuniceras till intressenterna 
samt att miljöredovisningen bygger på intern rapportering. 
 
Företags miljöredovisningar kan se mycket olika ut, någon etablerad praxis 
finns inte (Westermark, 1999). Bergström et al (2002) framhåller att 
företagen har olika miljöproblem och ofta olika sätt att hantera dessa. Därför 
är det svårt att reglera en enhetlig miljöredovisning och detta medför att 
företagen fritt kan utarbeta formen på sin redovisning. Dock finns det vissa 
riktlinjer att hålla sig inom. Bland andra har Sveriges Finansanalytikers 
Förening gett ut rekommendationer till årsredovisningens innehåll. Dessa 
riktlinjer tar bland annat upp hantering av utsläpp, framtida kostnader och 
övriga miljöfrågor av väsentlig betydelse, som viktiga teman att ha med i 
miljöredovisningen.  
 
GRI: s rekommendationer över vad som ska vara med i en miljöredovisning 
är detaljerad rapportering rörande energi, material, vatten, transporter, 
utsläpp och avfall (GRI online, 2007). För att nämna ytterligare några 
organisationer som tillhandahåller riktlinjer och anvisningar för hur en 
miljöredovisning bör uppföras nämner Larsson (1997) ISO (International 
Organization for Standardization), FEE Environmental Task Force och IAPC 
(International Audit Practice Commitee). Vidare anför Larsson att om en 
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miljöredovisning ska likna den traditionella, finansiella redovisningen bör 
den förstnämndas innehåll standardiseras. 
 
För att värdera de miljömässiga aspekterna inom ett företag framhåller 
Jakobsson och Jakobsson (1998) att ansvariga bör ta fram mått. Vidare 
redogör Jakobsson och Jakobsson för hur dessa mått bör bygga på en mängd 
kriterier som sammanställts av Sveriges näringsliv, miljöchefer, ekonomer 
med flera, under ett antal år. Måtten bör vara baserade på aktuella och 
seriösa data. För att ge måtten ett bredare innehåll bör de relateras till ett 
annat värde, exempelvis tidigare år eller genomsnittsvärden. Viktigt att 
framhålla är att måtten ska hjälpa företaget att synliggöra en del av 
verksamheten som annars inte är helt synlig. Westermark (1999) menar att 
ett ökande antal företag väljer att låta en extern granskare gå igenom deras 
miljöredovisning för att öka dess trovärdighet, men långt ifrån alla.  
 
Miljöarbetet kan enligt Westermark skildras på följande sätt:  

 

Miljöutredning 

Miljöpolicy
Miljömål 

Genomförande

Miljörevision 

Miljöredovisning 

Utvärdering 

Figur 2.2 Miljöarbetsprocessen  
                (Källa: Westermark, 1999) 

 

2.3.2 Etik 
 
Enligt Hermerén (1990) är etik och moral två begrepp med samma 
grundbetydelse, men har kommit att definieras lite olika på senare år. I 
samband med att företagsetiken blev ett alltmer uttalat begrepp, har mer 
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distinkta definitioner utarbetats för att beskriva ett företags medvetna 
handlande eller omedvetna ställningstagande. Hermerén anser att alla har en 
moral, medvetet eller omedvetet, men långt ifrån alla har en etik. Med detta 
menar han att det är skillnad på moral och etik i den bemärkelsen att moral 
handlar om vad vi människor väljer att göra. Etik däremot har att göra med 
hur vi ställer oss till orsaken eller bakgrunden till människans eller företagets 
handlande (Hermerén, 1990). 
 
Koskinen (1999) menar att etik och ekonomi hör ihop. Genom att företag där 
etiken är väl förankrad är mer lockande för kunder, anställda och nya 
finansiärer. Nytt kapital till företaget innebär en ökad möjlighet till tillväxt. 
Enligt Brytting (2005) var den allmänna uppfattningen kring 1960- och 
1970-talen raka motsatsen. Då ansågs omsorg och välgörenhet vara till för 
privatpersoner och inte företag, vars enda syfte var att generera vinster.  
 
Mellahi och Wood (2003) tycker att regler om moral varierar mycket mellan 
olika samhällen och kulturer. Att dra specifika etiska riktlinjer är lättare i 
teorin än i verkligheten. Under de senaste åren har det vuxit fram ett antal 
kriterier för att mäta etik, i syfte att möjliggöra jämförelser företagen 
emellan. Dessa anser Koskinen (1999) vara sju till antalet och ska ses som 
huvudrubriker med ett antal tillhörande underrubriker. Huvudrubrikerna 
enligt Koskinen är: 
 

• Mänskliga rättigheter 
• Miljöhänsyn 
• Ärlighet  
• Ansvarstagande 
• Personalpolicy 
• Samhällsansvar 
• Affärs- eller verksamhetsidé 

 
Ofta förknippas företagsetik med hur företagen exploaterar billig arbetskraft 
i u-länderna. Ändå är denna fråga inte lika aktuell i västerländska företag, 
framhåller Koskinen (1999). Etiken blir mer intressant vid brott mot 
mänskliga rättigheter, till exempel diskriminering av sexuell läggning, ras 
eller kön. Vidare menar Koskinen att kriteriet ärlighet handlar om 
förhållandet mellan ledning och de anställda eller myndigheter. Det kan även 
handla om marknadsföringens ”sanningshalt”. Ansvarstagandet handlar om 
hur företaget behandlar misstag från deras egen sida gentemot kund. Till 
exempel företag där varorna eller tjänsterna bidrar till olika oönskade 
bieffekter, såsom sjukdomar eller ekonomiska skador. 
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Personalpolicy är ytterligare en aspekt på etik och denna syftar till en rad 
områden, som har att göra med personalens välbefinnande på både det 
mentala och fysiska planet (Koskinen, 1999). Hermerén, (1990) tror att 
nivån av etik i företagen kommer med all sannolikhet att bli viktigare i 
framtiden om företagen ska kunna konkurrera och överleva. Etikrevision 
görs helst av en opartisk, etiskt skolad och i företagsvärlden väl insatt 
person, utan egna ekonomiska intressen i det företag han eller hon bedömer. 
Självklart blir varje bedömning subjektiv, men detta sätt minimerar 
personligt tyckande, anser Koskinen (1999). 
 

2.3.3 Socialt ansvar 
 
Löhman och Steinholtz (2003) menar att varje enskilt företag har en 
skyldighet att besluta vilket socialt ansvar de har i relation till sin omvärld. 
De senaste åren har verksamheters immateriella egendom värderats allt 
högre, vilket har fått konsekvensen att det inte bara är produkterna som 
räknas. Företagens enskilda värderingar och ansvar är idag ett högst 
värdefullt konkurrensmedel. Det finns en del uppfattningar om att ett socialt 
ansvar skulle innebära att skänka gåvor, exempelvis till Röda Korset eller att 
skriva en etikpolicy. Denna uppfattning är felaktig understryker Löhman och 
Steinholtz och menar att det sociala ansvaret handlar om att ständigt arbeta 
aktivt för att verksamheten ska ha en så liten negativ inverkan på omvärlden, 
människor, djur och miljö som möjligt. Det huvudsakliga syftet med att 
redovisa socialt ansvar är, enligt Finansanalytikernas Rekommendationer 
(2003), att beskriva företagets relationer till människor, främst personal och 
leverantörer. 
 
Hur företaget väljer att ta ansvar är inte det centrala och de behöver inte 
heller vara bäst på att redovisa. De kommer sannolikt ändå att bedömas av 
sin omgivning.  Därför måste varje företag ta ansvar för sin verksamhet, 
vilket i sin tur kan ge positiva effekter som höjer företagets attraktionskraft. 
Följden kan bland annat bli en bättre affärsidé, lönsamhet samt lojalare 
kunder och leverantörer (Löhman & Steinholtz, 2003).  
 
Idag finns det ingen lag på att arbeta med ansvarsfrågor utan det är en 
frivillig process. Graden av frivillighet kan variera om en verksamhet 
framställer produkter som direkt påverkar miljön eller som upplevs som 
farliga. Därför finns det heller ingen utarbetad standard utan 
tillvägagångssättet skiljer sig från bolag till bolag. En del verksamheter 
använder sig av uppförandekoder, där de beskriver hur företaget uppträder i 
förhållande till omvärlden. Andra företag återger sina värderingar eller också 
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skapar de en vision som skildrar hur de förhåller sig till samhället (Löhman 
& Steinholtz, 2003).  
 
Enligt Larsson (2005) kan socialt ansvarstagande mätas genom att 
verksamheter sammanställer till exempel sjukfrånvaron eller går igenom 
skadestatistik, utbildningstid, till och med sådant som antalet skadade djur i 
en djurtransport. Emellertid anser Larsson att mätetalen behöver skräddarsys 
för att anpassas till företagets antagna Codes of Conduct. Dessa 
uppförandekoder beskrivs av Fair Trade Center (Online, 2007) som frivilligt 
skildrade regler för hur företaget agerar inom olika områden såsom etik och 
socialt ansvar. 
 

2.4 Värdering av företag 
 
När en värdering ska utföras anlitar säljaren eller köparen en specialist. Vid 
mindre eller medelstora företag är det vanligt förekommande att företagets 
revisor får uppdraget, eftersom revisorn har stor inblick i företaget. Revisorn 
måste vara opartisk i sitt uppdrag annars kan det leda till att köparen anlitar 
en utomstående revisor. Större företag är ofta mer komplexa och kräver flera 
specialister för att bedöma alltifrån affärsidén till fastigheter (Johansson & 
Hult, 2002). 
 
Vidare skriver Johansson och Hult (2002) att en värdering är grunden för en 
företagsöverlåtelse. Det finns dock olika principer och tillvägagångssätt för 
att värdera ett företag. En värderingsman beräknar ett totalt värde eller ett 
aktievärde. Det framräknade värdet är oftast inte samma som det slutgiltiga 
priset. Detta kan bero på att köparen och säljaren har tagit del av information 
från företagsanalysen, vilket lett till ett annat värde än vid värderingen. 
Enligt Ekström (2000) är en verksamhetsanalys en god hjälp för att bilda sig 
en uppfattning om hur företaget kommer att utvecklas. Analysen genomförs 
som ett underlag till värderingen och ska innehålla delar som till exempel 
omvärlds-, marknads-, konkurrent- och strategianalys. Efter att analysen 
genomförts återstår arbetet med att applicera kunskapen på en eller ett flertal 
olika värderingsmetoder.  
 
Hult (1993) skriver att eftersom det finns ett flertal olika modeller att 
använda sig av, är det svårt att ta fram ett objektivt företagsvärde och 
värderingsprocessen blir därför subjektiv. Köparen och säljaren skiljer sig åt 
i deras värderingar, vilket medför att det är svårt att sätta ett absolut värde på 
ett företag. Därmed uppstår ofta en konflikt mellan köpare och säljare när det 
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gäller priset. Köparen vill betala så lite som möjligt, medan säljarens fokus 
ligger på att göra en lönsam affär. 
 
Johansson och Hult (2002) anser att det teoretiska värdet av ett företag är 
lika med nuvärdet av framtida uttag. Vidare anför han att ett företags 
teoretiska värde är svårt att använda i praktiken. Behovet av 
värderingsmodeller blir därför påtagligt och får stor inverkan på det slutliga 
värdet. Det finns ett flertal faktorer som påverkar företagets framtid som till 
exempel bransch, verksamhetsinriktning och affärsidé. Värderingsmetoderna 
är då till stor hjälp för att kunna göra realistiska framtidsbedömningar. Figur 
2.3 beskriver värderingsprocessens olika moment.  
  

Värderingsanalys 
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REDOVISNINGS-
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STRATEGISK 
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Värderingsmetod 

SUBSTANS-
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VÄRDERING 

SLUTLIGT 
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Figur 2.3 Värderingsprocessen 
(Källa: Egen figur) 
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2.4.1 Motiv till företagsvärdering  
 
Det finns flera olika situationer då en värdering kan vara aktuell enligt 
Nilsson et al (2002). Nedan följer ett antal: 
 

• Köp eller försäljning av ett företag 
• Planerat samgående mellan företag 
• Aktievärdering 
• Börsintroduktion 
• Förmögenhetstaxering 
• Kreditgivning  
 

Även Öhlings (1998) tar upp ovanstående motiv som meningen med en 
företagsvärdering. Värderingens syfte styr i vilken omfattning och inriktning 
som arbetet genomförs. De personer som använder sig av den färdiga 
värderingen, måste ha kännedom om förutsättningarna och i vilket ändamål 
värderingen utfördes. Detta för att värderingen är subjektiv och värdet kan 
skilja sig åt beroende på vem som beställt värderingen. 
 

2.5 Analys av företag 
 
För att kunna beräkna ett korrekt värde på målföretaget, är det viktigt att 
genomföra en noggrann analys. Undersökningen är avgörande för 
värderingen och ligger till grund för hur företaget kommer utvecklas. Ofta är 
analysfasen den mest krävande processen i värderingen. En välutformad och 
strukturerad analysmodell förenklar arbetet (Öhrlings, 1998). Analysen kan 
enligt Nilsson et al (2003) delas in i tre steg: strategisk, redovisnings, och 
finansiell analys.   
 

2.5.1 Strategisk analys 
 
Analysen inleds med en strategisk undersökning av företaget. Detta steg ska 
enligt Nilsson et al (2003) urskilja vilka faktorer, som påverkar företagets 
vinst och ange vilka riskfaktorer som finns i verksamheten. För att komma 
fram till detta, utför värderingsmannen en analys över företagets makro- och 
mikromiljö. Vidare menar Nilsson et al att det strategiska momentet är bland 
det viktigaste i analysprocessen, eftersom det bidrar till att värderingen inte 
byggs på orealistiska gissningar. Det är därför som Sevenius (2003) påpekar 
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att det är av stor vikt att inga avgörande delar förbigås. För att undvika detta 
har värderingsmannen ett antal olika välkända modeller att arbeta utefter. 
Exempel på modeller är Porters fem konkurrenskrafter, SWOT-analysen och 
Bostonmatrisen (Sevenius, 2003). Nilsson et al (2003) skriver att efter 
värderingsmannen använt sig av ett antal matriser, bildas en övergripande 
bild över företagets strategiska position. 
 
Porters fem konkurrenskrafter syftar till att beskriva vad som påverkar 
företagets lönsamhet. Det finns fem konkurrenskrafter - konkurrens bland 
existerande företag, nyetableringshot, substitutionshot, köpares och 
leverantörers förhandlingsstyrka. Tillsammans bestämmer de fem 
konkurrenskrafterna intensiteten och lönsamheten i branschkonkurrensen. Ju 
mer konkurrens, desto mindre lönsamhet. Förhandlingsstyrkan mellan 
konkurrenter, kunder och leverantörer styr om företaget lyckas behålla sina 
vinster inom branschen (Porter, 1983). Sevenius (2003) skriver att modellen 
är bra att använda vid en analys till ett företagsförvärv. Genom att analysera 
konkurrensen erhålls en bild över vilka inträdeshinder som finns inom 
branschen. 
 
Bostonmatrisen är en enkel och populär matris för att få en överblick av 
verksamheten. Matrisen ger svar på vilken tillväxt och marknadsandel, som 
företaget förfogar över. Om företaget har en hög tillväxt och en hög 
marknadsandel ses verksamheten som en ”stjärna”. Att använda sig av denna 
modell gör att köparen får svar på frågor som berör tillväxtpotentialen och 
kan därefter bestämma sig för om han ska avveckla eller behålla bolaget 
(Sevenius, 2003). 
 
Ett annat mycket bra verktyg är en SWOT-analys, som ofta används i en 
strategisk analys. Ghazinoory et al (2007) anser att matrisen är en av de 
viktigaste modellerna för strategisk analys. Modellen ska ge en bild över 
företagets interna styrkor och svagheter, men även över möjligheter och hot 
som finns i omvärlden. 
 

2.5.2 Redovisningsanalys 
 
En redovisningsanalys syftar till att klargöra hur företagets bokföring 
beskriver dess verksamhet. Det centrala i denna analys är att ta reda på om 
redovisningen påverkas av företagsledningens handlingsfrihet eller av andra 
faktorer som till exempel periodiseringar. I den strategiska analysen 
identifieras faktorer som påverkar risk och vinst. Dessa ligger till grund för 
hur bolaget mäter faktorerna (Nilsson et al, 2003). Företagets årsredovisning 
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är ett betydelsefullt dokument, eftersom resultatet utgör en viktig grund för 
värderingen (Nilsson et al, 2003).  
 
Vidare anger Nilsson et al (2003), fem olika steg som strukturerar 
redovisningsanalysen. Det första steget ska identifiera de principer som 
företaget använder sig av. Det är viktigt för att bedöma vad resultatet är 
uppbyggt på. Det finns ett flertal olika redovisningsprinciper att tillgå för att 
ge en bild av den ekonomiska verkligheten. Uppskattning av flexibiliteten i 
bolagets redovisning är det andra steget i analysen. Steget är betydelsefullt 
för att beräkna vilka valmöjligheter företaget har när det gäller principer.  
Det tredje och fjärde steget ska utvärdera bolagets redovisningsstrategi och 
den kompletterande informationen. Eftersom företaget har en valmöjlighet i 
strategierna är det angeläget att utvärdera hur handlingsfriheten används. 
Frågor om verksamheten tillämpar liknande principer inom branschen eller 
om deras historiska värden är tillförlitliga är nödvändiga i det tredje steget. 
 
Den kompletterande informationen ska underlätta för läsaren och hjälpa till 
att förstå den ekonomiska informationen. För att utvärdera om den är 
trovärdig kan värderingsmannen granska årsredovisningen. Detta sker 
genom att till exempel se om fotnotsinformationen är relevant eller om 
företaget är bra på att meddela sina dåliga nyheter. Identifiering av 
potentiella varningssignaler är det femte och sista steget i 
redovisningsanalysen. Steget går ut på att studera varningssignaler, som 
visar om kvaliteten i redovisningen är dålig. Det kan exempelvis handla om 
plötsliga förändringar i resultatet eller orimliga nedskrivningar (Nilsson et al, 
2003). 
 

2.5.3 Finansiell analys 
 
Det tredje steget i analysprocessen är att undersöka företagets finansiella 
styrka (Öhrlings, 1998).  Den finansiella analysen ska bedöma 
verksamhetens effektivitet, lönsamhet och tillväxt. För att genomföra den 
finansiella analysen är ett historiskt underlag nödvändigt. Det vanligaste 
verktyget är nyckeltal, men även kassaflödesanalyser och resultat- och 
balansräkningar är viktiga hjälpmedel. Målet är enligt Nilsson et al (2003) 
att bedöma hur bolaget lyckats uppnå sina mål och strategier. Det är inte 
säkert nyckeltalen svarar på hur ledningen agerat i olika situationer. Dock 
uppstår oftast intressanta tankar och funderingar, som kan leda vidare i det 
fortsatta arbetet.  
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Carlsson (2001) menar att tillväxten kan ses som ett bevis på att ledningen 
lyckats i sitt arbete med att utveckla bolaget. Om företaget inte lyckas växa 
utan enbart minska sina marknadsandelar följer lönsamhetsproblem. 
Omsättningshastigheten är ett bra mått på att beräkna tillväxten. Vidare 
skriver Carlsson att ett företag måste vara lönsamt för att överleva. 
Lönsamheten beskriver hur effektivt bolaget har använt sina resurser för att 
skapa en vinst. Nyckeltal som beräknar lönsamheten är räntabiliteten på 
totalt och eget kapital. Att mäta verksamhetens effektivitet är också av stor 
vikt. Nyckeltal som speglar den inre och yttra effektiviteten ska användas, 
som till exempel vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet. 
 
Öhrlings (1998) tycker att en analys av balansräkningen ska innehålla delar 
som beskriver rörelsekapitalbindning, beskrivning av icke rörelserelaterade 
tillgångar och en kartläggning över finansiella tillgångar.  För att bedöma 
bolagets risk och utveckling bör en jämförelse över historiska 
balansräkningar dessutom göras. 
 

2.6 Värderingsmetoder 
 
Det finns idag ett flertal olika värderingsmodeller att använda sig av. 
Avkastningsvärdering och relativvärdering är enligt Sevenius (2003) de två 
vanligaste vid ett förvärv. Metoderna ska leda fram till det slutliga värdet 
och ibland används mer än en metod, för att garantera att det finns en 
rimlighet i det framräknade värdet. Nedan diskuteras tre allmänt kända 
modeller, som brukas i syfte att bedöma värdet på målföretaget. 
 

2.6.1 Avkastningsvärdering 
 
Det är för en köpare intressant att undersöka vilken avkastning företaget 
förväntas inbringa i framtiden (Hult, 1993). Avkastningsvärdering är en 
värderingsmetod som tar hänsyn till framtida betalningsflöden. Genom att 
räkna fram nuvärdet av de framtida betalningsflöden som ett företag kommer 
att generera i framtiden kan ett värde på bolaget uppskattas (Nilsson et al, 
2002).  
 
Den vanligaste tekniken kallas med stöd av Sevenius (2003) för DCF-
modellen (Discounted Cash Flow). Metoden lämpar sig väl för större 
verksamheter eller företag som tillhör en mogen bransch. 
Avkastningsvärdering utgår från företagets resultaträkningar. Värdet på en 
tillgång är beroende av dess avkastning. Tekniken innebär att kassaflöden 
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diskonteras till en kalkylränta. Eftersom företaget i framtiden kan utsättas för 
oförutsedda händelser är en tillgång värd mer idag än i framtiden. Orrbeck 
(2006) skriver att prognoser är en förutsättning för att tillämpa DCF-
modellen. Arbetet börjar genom att uppskatta priser och volymer för 
verksamhetens produkter. Därefter fortsätter arbetet med prognoser över 
rörelsens kostnader. Prognosen bör sträcka sig tio år fram i tiden och belysa 
rimliga konjunktursvängningar. Det är viktigt att hänsyn till inflation tas.  
Hult (1993) skriver att scenarierna ska grundas i företagets historiska 
utveckling. Om värderingsmannen inte förväntar sig några större händelser i 
framtiden, kan en genomsnittlig historisk avkastning beräknas och användas 
(Carlsson, 2001). 
 
Det finns vissa svårigheter med avkastningsvärdering. Ekström (2000) anser 
att det finns problem med framtidsprognoserna, vilka ska vara uppbyggda på 
hur marknaden kommer att utvecklas. Det finns en stor osäkerhet i att göra 
prognoser över framtiden och ofta först i efterhand upptäcks 
felbedömningar. För att undvika detta föreslår Hult (1993) att 
känslighetsanalyser genomförs på de osäkra variablerna, som är kalkylräntan 
och det förväntade framtida resultatet efter finansiella poster.   
 
Vidare skriver Ekström (2000) om att en avkastningsvärdering utgår från att 
företaget i framtiden kommer ha en jämn konkurrenskraft. Detta kan 
ifrågasättas eftersom vissa varumärken kan växa sig stora och att 
konkurrenskraften kan minska. När det finns svårigheter i 
marknadsbedömningen leder det i sin tur till problem med att förutspå 
utveckling och lönsamhet. Att fastställa en kalkylränta som anses realistisk 
kan även vara svårt och blir ett problem.  
 
Ekström (2000) belyser även en fördel med avkastningsvärdering. Han 
menar att metoden leder till att värderingsmannen försöker hitta information 
som är relevant, för att sedan göra komplexa bedömningar som appliceras i 
en modell. Ytterligare en fördel med avkastningsvärdering är att 
värderingsmannen kan arbeta med känslighetsanalyser och på det viset få 
fram olika värden. Hult (1993) menar att metoden kan ha pedagogiska 
fördelar, eftersom den är enkel att förstå. Avkastningsvärdering ska inte 
enbart användas utan ses som ett komplement till värderingsprocessen. 
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2.6.2 Relativvärdering 
 
Relativvärdering kan även benämnas för jämförande värdering. Det är 
jämförandet med andra företag som är det centrala i denna metod. Sevenius 
(2003) anser att relativvärdering i sin enklaste form är lättare att använda än 
metoder som baseras på diskonterade kassaflöden. Tillvägagångssättet 
innebär att målföretagets kvaliteter och marknadspris jämförs, med företag 
som verkar inom samma områden. Det första steget i relativvärderingen är 
att beräkna olika mått för jämförande företag. Måtten kallas för 
värdemultiplar och ska spegla viktiga egenskaper som inverkar på priset. 
Därefter appliceras måtten på målföretagets liknande kvaliteter. Att använda 
sig av flera olika värdemultiplar gör att säkerheten på ett bättre sätt kan 
garanteras (Öhrlings, 1998). Nedan ges exempel på ett antal vanligt 
förekommande värderingsmultiplar. 
 

• P/E-tal, värdet på eget kapital dividerat med resultatet efter skatt. 
• P/EBIT, värdet på operativt kapital i förhållande till rörelseresultat 
• P/S-tal, värdet på operativt kapital dividerat med omsättningen. 
• P/BV värdet, på eget kapital dividerat med redovisat eget kapital 
 

Enligt Öhrlings (1998) går relativvärdering ut på att beräkna nuvärdet av 
företagets framtida avkastning, vilket också avkastningsvärderingen syftar 
till. Det som skiljer metoderna åt är hur värdet beräknas fram. I 
avkastningsvärdering uppskattas avkastningen år för år under en period. 
Därefter erhålls ett restvärde som baseras på avkastningsnivå och 
tillväxttakt. Vid jämförande värdering beräknas ett värde utifrån en aktuell 
prognos baserat på ett avkastningsrelaterat mått som till exempel vinst eller 
kassaflöde. Vidare anser Öhrlings att relativvärdering kan ses som en fördel, 
eftersom den baseras på en noterad prissättning. Priset är då uppbyggt på 
marknadens prognoser över tillväxt och risk. 
 
Svårigheten i relativvärdering menar Sevenius (2003) ligger i att finna 
verksamheter, som är jämförbara med målföretaget. Tillväxtpotential, 
rörelsemarginaler och personalomsättning är faktorer, som kan skilja sig åt 
mellan värderingsobjektet och de jämförande verksamheterna. Om liknelser 
görs med utländska företag kan förhållanden med skatter eller redovisning 
skilja sig åt, vilket måste beaktas. Öhrlings (1998) anser att metoden är 
svårare att applicera på en mindre rörelse, på grund av att större bolag har en 
bredare verksamhet med andra riskvillkor. Tillförlitligheten i 
relativvärdering är helt beroende av den information som finns tillgänglig, ju 
mer information desto större tillförlitlighet. Det krävs därför en omfattande 
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analys av värderingsobjektet, för att på bästa sätt kunna tillämpa den 
tillgängliga informationen (Öhrlings, 1998).  
 

2.6.3 Substansvärdering 
 
Substansvärdering syftar till att värdera företagets substans och är ett 
alternativ till metoder som inriktar sig på att beräkna framtida kassaflöden 
(Nilsson et al, 2002). Det är substansen i verksamheten som är av vikt. 
Metoden används ofta vid värdering av privata företag. Substansen utgörs av 
företagets tillgångar minskat med företagets skulder, vilket innebär att 
substansen är lika med bolagets eget kapital. Om värderingen skett på ett 
korrekt sätt, kommer den att överensstämma med företagets 
avkastningsvärde. Substansvärderingen är inte heltäckande, men kan 
användas som ett komplement till avkastningsvärderingen (Öhrlings, 1998). 
 
Arbetet inför en substansvärdering startar, enligt Nilsson et al (2002), med 
att värdera företagets balansräkning.  Det är verksamhetens verkliga värde 
som är intressant och inte det bokföringsmässiga värdet. För att beräkna det 
verkliga värdet krävs en justering i balansräkningen. Varje tillgångs- och 
skuldpost räknas om till verkligt värde och differensen mellan dessa brukar 
kallas för justerat eget kapital.  
 
Att värdera materiella och likvida tillgångar är inte en så komplicerad 
process. Däremot menar Öhrlings (1998) att det är betydligt svårare att 
värdera immateriella tillgångar, som till exempel varumärken och patent. 
Dessa är mycket svåra att sätta ett specifikt värde på. Även etablerade 
kontakter med omvärlden är svårdefinierade värden. Nilsson et al (2002) 
bedömer det som en stor nackdel att substansvärderingen inte tar någon 
hänsyn till ett helhetsperspektiv. Istället uppskattas varje enskild tillgångs 
värde, men någon hänsyn tas inte till eventuella synergieffekter som kan 
uppstå tillgångarna emellan. Vidare menar Nilsson et al att värderingen 
utesluter humankapitalet, vilket är en viktig del i dagens företag. 
 
Sevenius (2003) skriver att substansvärdering numera används i allt mindre 
utsträckning, men att det finns vissa fördelar med metoden. Metoden kan 
fungera som en kontroll över vilka värden som tillförts företaget. Dessutom 
ger substansvärdet ett långsiktigt värde, som inte påverkas av 
konjunkturläget. Orrbeck (2006) menar att metoden är bra då köparen inte 
förväntas uppnå synergieffekter genom att förvärva hela verksamheten. 
Eftersom alla tillgångar har ett enskilt värde, ges köparen möjlighet att 
endast förvärva intressanta tillgångar. 
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3. Metod 
 
Detta kapitel beskriver de metoder vi valt för att forska fram och analysera 
vårt ämne. Inledningsvis beskrivs det vetenskapliga förhållningssätt vi 
arbetat efter. Därefter redogörs för vilken metod och ansats vi bearbetat 
frågan efter. Avslutningsvis behandlar även kapitlet tillvägagångssättet vid 
informationsinsamlingen, analyssättet och den bedömning som gjorts av 
informationens reliabilitet, validitet samt den kritik som kan riktas till valda 
metoder och källor. 
 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vi använder oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt i vår uppsats. 
Anledningen till detta var att vi ville tolka och skapa en förståelse för 
grunderna i vårt problem. Enligt Patel och Davidsson (2003) står begreppet 
hermeneutik för tolkningslära, vilket innebär att forskning sker utifrån att 
studera, tolka och förstå grunderna för den mänskliga existensen. Det är 
språket som ska vara till hjälp när forskaren skapar sig kunskap om det 
mänskliga. Människan har nämligen ofta ett särskilt syfte som uttalar sig i 
språket och som forskaren kan tolka och förstå betydelsen av. Alvesson och 
Sköldberg (1994) menar att tolkningen numera förknippas med empati, där 
forskaren försöker leva sig in i den handlandes situation för att kunna 
förklara syftet med handlingen. 
 
Patel och Davidsson (2003) skriver att den hermeneutiske forskaren med sin 
förförståelse av forskningsobjektet är subjektiv. Den förförståelse och 
kunskap som forskaren besitter ses som en tillgång för att kunna tolka och 
förstå det valda undersökningsområdet. En hermeneutiker har för avsikt att 
förstå både helheten i problemet och de enskilda delarna. Summan av 
delarna bildar helheten, vilken har ett större värde än varje enskild del. För 
att skapa en fullständig helhet är förutsättningen naturligtvis, att forskaren 
pendlar mellan de enskilda delarna och helheten. 
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Figur 3.1 Hermeneutisk spiral  
(Widersheim-Paul & Eriksson, 1991) 

 
Forskaren har en förförståelse av det problemområde som ska undersökas. 
Denna förkunskap är spiralens utgångspunkt, vilket går att urskilja i figur 
3.1. Utifrån förförståelsen kan forskaren skapa ett problem, ställa upp 
hypoteser och formulera intressanta frågor kring problemområdet. Forskaren 
kan nu föra en dialog med hjälp av de frågor som skapats. Dialogen behöver 
inte enbart föras med fysiska personer, utan kan även ske med litteratur, 
bilder och observationer. Genom dialogen genereras ny kunskap och 
forskaren ökar sin förståelse, vilket leder till en ny förståelse. Sedan 
upprepas processen med dialog och tolkning vilket gör att spiralen lever 
vidare (Widersheim-Paul & Eriksson, 1991). 
 
Under våra år som studenter har vi skapat oss en förförståelse kring 
områdena företagsvärdering och hållbarhetsredovisning. Vi tog del av 
litteraturen genom att dela in den i olika ämnesområden som behandlades till 
en början enskilt. Den nya kunskapen gjorde det möjligt för oss att studera 
verkligheten och bilda oss en uppfattning kring vikten av hållbara frågor vid 
en företagsvärdering. Efter vilken de teoretiska delarna sammanställdes till 
en helhetsbild av ämnet, och gav oss ett underlag att föra en dialog med den 
empiriska undersökningen. Därefter knöt vi an det empiriska resultatet till 
vår teoretiska referensram. Det insamlade materialet sammanställdes till en 
helhet som under processens gång tolkades. Detta tyder på att vi arbetat efter 
den hermeneutiska spiralen och ökat våra kunskaper inom området, som i sin 
tur kunnat leda oss fram till slutsatsen. 
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3.2 Vetenskaplig forskningsmetod 
 
Det finns enligt Holme och Solvang (1997) två olika huvudformer av 
metoder som används inom samhällsvetenskaplig forskning. Huvudformerna 
benämns kvalitativa och kvantitativa metoder och syftar till att förklara på 
vilket sätt forskaren genererar, bearbetar och analyserar den insamlade 
informationen (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Vi har valt den kvalitativa metoden, vilken enligt Holme och Solvang (1997) 
innebär en målsättning mot att skapa en förståelse. Denna metod är inte lika 
strukturerad som den kvantitativa, vilken syftar till att förklara 
frågeställningen. Forskaren samlar in information om sitt 
undersökningsområde och ska på det viset öka sin förståelse för problemet. 
En viktig del i den kvalitativa metoden är att skapa en insikt för det samband 
som finns mellan problemet och helheten. Metoden innebär ofta att forskaren 
inhämtar informationen i anslutning till den källan som observeras. Vi 
kommer att behandla vårt insamlade material i befintligt skick och inte 
omvandla det till matematiska siffror. Patel och Davidsson (2003) 
understryker att användandet av statistik, matematik och aritmetiska formler 
brukas i den kvantitativa metoden, vilken vi har valt att avfärda. 
 
Holme och Solvang (1997) anför att kvalitativ metod på ett bättre sätt visar 
helhetsbilden och ger en ökad förståelse för det valda forskningsområdet. 
Metoden skapar en större kännedom för de undersökta enheterna, vilket i sin 
tur leder till en bättre tolkning av den enskilde individen. Vi är intresserade 
av att göra en grundligare undersökning för att finna de svar på hur en 
företagsvärderare bland annat beaktar hållbarhetsfrågor. Vi hade för avsikt 
att erhålla en djupare förståelse och en mer beskrivande bild över vårt 
problemområde. För att åstadkomma detta var det viktigt för oss att komma 
nära våra undersökningsobjekt, vilket enligt Patel och Davidsson (2003) är 
förenligt med den kvalitativa metoden. Detta uppnåddes enligt vår 
uppfattning, genom personliga intervjuer.  
 

3.3 Vetenskaplig forskningsansats 
 
Enligt Andersen (1998) finns det två vägar att gå för att producera kunskap 
utifrån vilka vi kan dra vetenskapliga slutsatser. Deduktion och induktion 
skiljer sig på så vis att deduktion står för bevisandets väg. Genom att utgå 
ifrån generella principer, dras slutsatser om enskilda händelser. Utifrån 
teorin sätter forskaren upp hypoteser som sedan testas på verkligheten.  
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Induktion däremot står för upptäckandets väg och här utgår forskaren från en 
enskild händelse för att sluta sig till en princip (Andersen, 1998). Holme och 
Solvang (1997) menar att mycket av det som samhällsvetenskapen behandlar 
har ett stort inslag av induktion, eftersom mänskliga förhållanden ofta är 
svåra att beskriva på ett logiskt sätt.  
 
Eftersom vi har valt att förklara och förstå vårt problemområde, utgår vi från 
ett hermeneutiskt förhållningssätt, som är förenligt med den induktiva 
ansatsen. Induktion innebär att forskaren drar allmänna, generella slutsatser 
som baserats på empiri. Vi har utgått ifrån det vi iakttagit och generaliserat 
dessa resultat. Vår ambition har varit att kunna tillämpa våra slutsatser på 
fler företagsvärderare än de vi undersökte i vår uppsats, vilket är helt i linje 
med det induktiva synsättet. Våra slutsatser ska förhoppningsvis ge teoretiskt 
kunskapsbidrag eller i alla fall en teoretisk förklaring till varför vår empiri 
ser ut som den gör.  
 

3.4 Datainsamling 
 
För att skriva denna uppsats är det nödvändigt att samla in olika typer av 
data för att analysera och hitta en lösning på vårt problem. Widersheim-Paul 
och Eriksson (1991) menar att data kan delas upp i två kategorier, primär- 
och sekundärdata. Primärdata är data som forskaren samlar in och som 
tidigare inte finns skriven, vilket ibland kan vara tidskrävande. Sekundärdata 
är den data vilken redan finns skriven av andra författare, men som ändå är 
relevant att använda.  
 
Vi har använt oss av sekundärdata till vårt teoretiska kapitel i form av böcker 
och artiklar. Detta gav oss en inblick i vad andra författare har skrivit om 
området, vilket i sin tur gav oss en möjlighet att skapa oss en djupare bild av 
problemet. Dessa sekundära data har sitt ursprung i litteraturen inom 
hållbarhetsredovisning och företagsvärdering. Litteraturen som behandlar 
hållbarhetsredovisning består av böcker inom områden etik, miljö och socialt 
ansvar. Företagsvärderingslitteraturen beaktar analys, olika metoder samt 
värderingen.  Vi har även använt oss av vetenskapliga artiklar och andra 
artiklar, som till exempel ur tidskriften Balans, vilka är högst intressanta för 
området.  
 
Primärdata som samlats in består av intervjuer med sex stycken 
företagsvärderare, vilka har erfarenhet och kunskap om värderingsprocessen. 
Anledningen till att sex intervjuer valdes har sin grund i att vår tidsram inte 
hade tillåtit ett större empiriskt forskningsområde. Vi sökte efter 
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företagsvärderare via Internet. Därefter kontaktades respondenterna via 
telefon eller e-post. Vi beskrev uppsatsens syfte och förklarade målet med 
intervjuerna. Därefter fick respondenterna välja ut en tid som passade för ett 
eventuellt besök eller en möjlighet till telefonintervju. Vi bad om tillåtelse 
att få spela in intervjuerna.  Detta för att undvika missförstånd och underlätta 
sammanställningsprocessen. Efter att intervjun sammanställdes gavs 
respondenten möjlighet att godkänna det som tolkats fram.  
 

3.5 Analys av empirin  
 
Holme och Solvang (1997) beskriver att en central skillnad på kvalitativ och 
kvantitativ analys, är att i den kvantitativa används en enkät som redan är 
strukturerad och välplanerad. En kvalitativ analys är inte organiserad på 
samma vis och är därför ofta tidskrävande att utreda. All information måste 
struktureras och organiseras i efterhand när intervjun är gjord. Vi var väl 
förberedda när intervjuerna genomfördes, för att undvika att viktig 
information utelämnades. Förberedelserna bestod av att sammanställa frågor 
till respondenterna, vilka skulle leda oss till de svar vi sökte. Respondenterna 
gavs efter att intervjun var sammanställd en möjlighet till att godkänna det 
som skrivits om dem. Efter en sammanställning av varje intervju, 
organiserades materialet så att det blev överskådligt och lätt att tolka. 
Frågorna delades in under särskilda rubriker och sammanfattade 
respondenternas svar under dessa. 
 
Det finns två olika sätt för att genomföra sin analys enligt Holme och 
Solvang (1997). Antingen görs en helhetsanalys eller en analys av de olika 
delarna. I helhetsanalysen undersöker forskaren helheten och utifrån denna 
försöker han sedan bestämma sig för viktiga delar som ska analyseras 
ytterligare. En analys av delarna är motsatsen till helhetsanalys och har sin 
utgångspunkt i delarna för att sedan bygga upp ett helhetsintryck av 
materialet. 
 
Vår analys genererade en framställning av respondenternas viktigaste åsikter 
kring problemområdet, relaterat till den teoretiska uppfattningen. Analysen 
delades in i fyra enskilda delar, där vi valde att följa vår empiriska struktur. 
Under varje stycke tolkades respondenternas svar och en jämförelse gjordes 
med teorin. Tolkningen är förenlig med vårt hermeneutiska förhållningssätt 
och underlättades av att vi valde att genomföra personliga intervjuer framför 
övriga metoder. Vi belyste även skillnader i svaren mellan respondenterna 
respektive differenser från teorin. Efter detta moment ökade vår förståelse 
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för problemområdet, vilket gav oss möjligheten att redogöra för de resultat 
som framkommit och därmed skapa oss en helhetsbild. 
 

3.6 Källkritik- validitet och reliabilitet 
 
Att säkerhetsställa validiteten och reliabiliteten i uppsatsen är viktigt för att 
bedöma rapportens relevans och tillförlitlighet. Genom att mäta det 
forskaren avser att mäta har kravet på att uppsatsen har en god validitet 
uppfyllts. Forskaren ska skapa ett instrument som kan mäta det som avses 
undersökas (Patel & Davidsson, 1994). Vi har konstruerat intervjufrågorna 
själva med utgångspunkt från vårt problemområde och syfte. Under 
intervjuerna har vi försäkrat oss om att respondenterna har förstått 
frågeställningen, detta för att svaren ska ge en så god bild av problemet som 
möjligt. Därmed är vi säkra på att det som avsågs mätas är mätt, vilket har 
säkerställt validiteten.  
 
Enligt Widersheim-Paul och Eriksson (1991) bedöms reliabiliteten genom 
att mäta undersökningens tillförlitlighet. Undersökningen anses vara 
tillförlitlig om en oberoende undersökare får ett liknande resultat. Det vill 
säga att om undersökningen utförs igen, så ska inte resultatet spela någon 
roll i förhållande till vem som har forskat i frågan. Vår empiri är baserad på 
intervjuer. Enligt Patel och Davidsson (1994) spelar intervjuarens kunskap 
en viktig roll för tillförlitligheten. Det är väldigt viktigt att intervjuaren är 
påläst om området, men det kan även vara betydelsefullt att fler än en person 
antecknar svaren under intervjun. Eftersom vi tog del av teorin som 
behandlade vårt problemområde och genom att båda antecknade samt även 
spelade in intervjun, har en högre grad av tillförlitlighet uppnåtts.  
 
Efter att intervjun sammanställts fick respondenten en möjlighet att 
godkänna det som skrivits, vilket stärkt tillförlitligheten ytterligare. Detta 
minskade också risken för att respondenten påverkades av vårt sätt att ställa 
frågor. För att ytterligare säkerhetsställa reliabiliteten i vår teoretiska 
referensram användes vetenskapliga artiklar, vilka återfinns på databaser i 
biblioteket på Högskolan i Borås. På detta bibliotek fann vi även den 
litteratur som använts. En grundlig studie gjordes av litteraturen i fråga. 
Innan vi bestämde oss för att använda källan i uppsatsen tog vi reda på fakta 
om författare och innehåll. Detta ledde till att utgångsmaterialet kunnat 
säkras. Att de olika källorna överensstämt med varandra har ytterligare 
bidragit till vår säkerhet. Vi har även tagit del av relaterade artiklar i 
tidskriften Balans. Denna tidskrift måste anses som tillförlitlig, då dess 
utgivare är FAR, som är en erkänd branschorganisation. 
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4. Empiri 
 
I detta stycke presenteras en sammanställning av vårt insamlade material 
från intervjuerna med företagsvärderarna. Informationen är indelad under 
tre rubriker. Kapitlet inleds med en presentation av respondenterna samt 
deras företag. Därefter följer en sammanställning av intervjuer.  
 

4.1 Intervjuer med företagsvärderare 
 
Vi har genomfört intervjuer med sex olika värderingsmän, vilka arbetar med 
bland annat företagsvärdering. Bland dessa återfinns två revisorer och 
resterande är enbart mäklande företagsvärderare. Intervjuerna med 
revisionsbyråernas representanter har genomförts via telefon, medan de 
övriga utfördes via besök hos respektive respondent.  
 

4.1.1 Presentation av respondenter och respektive företag 
 
Anders Kårfeldt och Linda Lundberg, Nexxt Företagsförmedling 
Nexxt företagsförmedling är en paraplyorganisation, där alla 
Nexxtmedarbetare är egna företagare. Nexxt finns utspridda på ett flertal 
olika platser runt om i landet. De anser sig själva som kompetenta, moderna 
och smidiga företagsmäklare, som kan anpassa sig till olika situationer. 
Deras huvudsakliga uppgift är att värdera och förmedla ägarledda 
försörjningsföretag i omsättningsintervallet 2-50 miljoner. För Nexxt är det 
två punkter som är extra viktiga vid en överlåtelse, dels hur de hittar en 
köpare samt hur de ska värdera företaget. Vi har intervjuat Anders Kårfeldt 
och Linda Lundberg. Anders är VD för Nexxt och har arbetat som 
företagsmäklare sedan år 2003. Han blev auktoriserad besiktnings- och 
värderingsman av Handelskammaren, år 2000. Linda är ny i branschen och 
började som mäklare år 2007. Tidigare har Linda arbetat som projektledare 
och affärsområdeschef. Intervjun genomfördes i Göteborg under ett inbokat 
möte. 
 
Per-Anders Waderoth, Länia Företagsförmedling 
Per-Anders Waderoth arbetar sedan 16 år tillbaka på Länia 
Företagsförmedling som företagsvärderare. Per-Anders har ”halkat” in på 
detta yrke och är i botten ingenjör. För att arbeta inom Länia 
Företagsförmedling behöver de anställda vara delägare och därför har Per-
Anders köpt in sig i bolaget. Till en början som franchising, men nu enbart 
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som delägare. Per-Anders beskriver bolaget som en paraplyorganisation. 
Länia Företagsförmedling är en rikstäckande kedja med kontor över hela 
landet och de har ett stort kontaktnät. Länia är ett bolag som hanterar företag 
i den mindre storleksklassen, allt från 2-80 miljoners omsättning. Vi träffade 
Per-Anders i Svenljunga på hans kontor för intervjun. 
 
Jerker Sundqvist, KPMG 
Jerker Sundqvist arbetar som konsult på KPMG: s corporate finance 
avdelning i Göteborg. KPMG är en av världens och Sveriges största 
revisionsbyråer. Internationellt har KPMG över 113 000 medarbetare, 
verksamma i 148 länder. I Sverige har företaget 1600-1700 medarbetare, 
som är verksamma vid 60 kontor runt om i landet. KPMG: s Corporate 
Finance avdelning erbjuder projektledning, värdering och förhandlingsstöd 
vid företagsöverlåtelser såväl nationellt som internationellt. De är 
specialiserade på ägartransaktioner, företagsöverlåtelse, kapitalanskaffning 
och strukturering av lånefinansiering. I Sverige arbetar cirka 25 personer 
med företagsvärdering inom KPMG. Jerkers huvudsyssla är 
företagsvärdering, som i första hand efterfrågas av en köpare eller säljare. 
Jerker hade tyvärr inte tid för ett personligt möte, utan intervjun 
genomfördes via högtalartelefon. 
 
Jan Granström, Svensk Företagsförmedling 
Svensk Företagsförmedling bildades år 1979 och är idag en av Sveriges 
ledande aktörer inom företagsöverlåtelser av onoterade bolag. Det är en 
rikstäckande organisation som finns på cirka 25 platser runt om i landet. 
Svensk Företagsförmedling arbetar med att aktivt och noggrant leda hela 
processen från företagsvärdering till ett undertecknat avtal. Fram till idag har 
verksamheten genomfört cirka 3400 olika företagsöverlåtelse i storleken från 
3-200 miljoner i omsättning. Jan Granström har arbetat som företagsmäklare 
sedan år 1991, i grunden är han utbildad arkitekt. Intervjun med Jan 
genomfördes på hans kontor i Jönköping. 
 
Anders Längnäs, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB 
Anders Längnäs arbetar som företagsvärderare på Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers AB i Göteborg.  Öhrlings verkar inom revision och 
rådgivning och har cirka 3000 medarbetare på 125 kontor runt om i landet. 
Öhrlings kontor finns i 149 länder världen över.  I tjänsteutbudet ingår 
förutom revision även redovisning, riskhantering, skatterådgivning och 
corporate finance. Corporate Finance arbetar med allt från analys, värdering 
och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med 
företagsöverlåtelser, omstruktureringar och finansiering. I Sverige finns 
cirka 150 personer som arbetar med dessa frågor. Öhrlings utför värderingar 
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för alla typer av företag, från små nystartade bolag till större noterade bolag. 
Anders intervju behandlades, på grund av förhinder vid bokat tillfälle, 
genom att han svarat på våra förberedande frågor och sedan genom ett 
kompletterande telefonsamtal där oklarheter reddes ut. 
 
Dan Gårdström, Swedbank Företagsförmedling 
Swedbank Företagsförmedling är ett helägt dotterbolag till Swedbank. Dan 
har tillsammans med fyra andra i uppdrag att bygga en franchiseorganisation 
till Swedbank. Antalet franchisetagare ligger idag på 17 stycken, men målet 
är att de ska bli 22. Idag har företaget cirka 25 mäklare, som arbetar med 
företagsförmedling. Siktet är inställt på att bli uppemot 35 stycken. Målet är 
att bli det största mäklarföretaget som riktar sig till onoterade företag i 
storleksordningen 10-200 miljoner i omsättning. Bolag över den gränsen tar 
Swedbank Corporate finance avdelning sig an, detta medför att Swedbank 
även hanterar de noterade bolagen.  Banken gör en sådan satsning eftersom 
de vill täcka in hela den finansiella marknaden. Swedbank 
Företagsförmedlingen har valt att inte arbeta med så kallade 
kontantverksamheter, exempelvis pizzerior och bagerier. Enligt Dan är 
orsaken att det finns mindre lokala företag som sköter dessa. Dan Gårdström 
har tidigare arbetat som företagsvärderare hos Ernst & Young. Han utför 
idag ett tiotal värderingar om året, men arbetar främst med att driva den egna 
organisationen. I hans uppgifter ingår bland annat att kontraktera 
franchisetagare, ha kundmöten med lokala banker, verka som affärsstöd åt 
franchisetagare i affärsupplägg. Vi träffade Dan på Swedbanks kontor i 
Göteborg. 
 

4.2 Respondenternas svar 
 
Nedan följer en sammanställning av de svar som intervjuerna resulterade i. 
Därmed har inga citat tagits i beaktning. Vidare benämner vi respondenterna 
vid förnamn, för att läsaren tydligt ska avgöra om det är tal om en empirisk 
eller teoretisk källa. I fall där förnamnet är samma, skiljs de åt med 
efternamnets första bokstav.  
 

4.2.1 Värderingsprocessen 
 
Vi bad respondenterna redogöra för hur värderingsprocessen går till i 
praktiken och vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i värderingen. 
Nedan presenteras respondenternas svar. 
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Anders K och Linda (Nexxt) startar värderingsprocessen med att samla in 
mängder av information om objektet. De påpekar att som värderingsman 
skapar man sig ofta en känsla för företaget vid det första besöket. Detta 
intryck är mycket viktigt för värderingsprocessen. Värderingen föregås av en 
SWOT-analys, som syftar till att beskriva objektets styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. Målföretagets resultat- och balansräkning gås noggrant 
igenom. Särskilt uppmärksammas avvikande poster och de försöker hitta 
uppgifter som kan vara missvisande. Till exempel kan en ägare undvika att 
ta ut lön eller ha kostnader som inte den nya ägaren kommer att inneha. 
Detta är faktorer som är viktiga att lyfta fram. Efter att en genomgång av 
årsredovisningen gjorts justeras de poster som anses vilseledande. Det är 
angeläget att se på framtida avkastning, men svårt att ta betalt för något som 
ligger en bit fram i tiden. Nexxt gör prognoser för cirka tre år framåt. Anders 
K och Linda påpekar även att en viktig aspekt i processen är att begrunda 
vad en köpare kan tänkas betala för objektet.  
 
Per-Anders (Länia) skapar sig ett första intryck av objektet genom sin långa 
erfarenhet. Därigenom ställer han väsentliga frågor, som kan tänkas avslöja 
avgörande detaljer om företaget, vilka inte framgår av årsrapporterna. Nästa 
steg är att ta del av objektets årsredovisningar tre till fyra år tillbaka i tiden. 
Där påbörjas processen genomförd via en substansvärdering och 
avkastningsvärdering. Värderingen kan även föregås av en analys av 
objektet. Det beror på hur mycket kraft och energi som ska läggas ner i 
värderingsarbetet. Per-Anders väljer oftast att grunda värderingen på egna 
erfarenheter. Det finns dock fall då kunden kräver en formell analys. Denna 
analys kan kosta allt från 15 000 kr till 50 000 kr för kunden och används 
mest av större företag av förklarliga skäl. Per-Anders genomför inte en sådan 
analys ensam, utan i samråd med en kollega. Denna analys utförs enligt 
Länia värdeanalys, vilken bygger på vedertagna teoretiska modeller. Länia 
värdeanalys kan genomföras med hjälp av en datamodell, som genomför en 
samlad bedömning av de teoretiska värdena. Efter noggrann genomgång av 
företagets historiska resultat kombinerat med en omvärlds- och 
konkurrentanalys, görs en samlad bedömning av det aktuella företagets 
värde. Per-Anders påpekar dock att en sådan analys ofta ger ett likvärdigt 
resultat, som en värdering vilken bygger på erfarenheter. 
 
Jerker (KPMG) menar att första frågan vid en värdering är för vem som 
värderingen utförs, köparen eller säljaren. En värdering är enligt Jerker 
subjektiv och därmed svår att få objektiv. Subjektiviteten spelar en stor roll i 
värderingen och kan bilda ett så kallat förhandlingsspel, där logiken är viktig 
för spelrummet. Jerker betonar samtidigt, att när en betraktare ska tyda en 
företagsvärdering är det viktigt att ha i åtanke vem som har utfört 



 
Empiri 

- 33 - 

värderingen och i vilket syfte. Vid en värdering av ett traditionellt företag är 
det intressant att ha kunskap om organisationens storlek, historik, 
konkurrens, bruttomarginal, reinvestering och tillväxt. I en 
konsultverksamhet är det dessutom av vikt att ta reda på vilka 
nyckelpersoner som finns i organisationen och till vilken grad företaget är 
beroende av dessa. För att bedöma om en person har en nyckelfunktion i 
företaget, granskar värderaren individens bidrag till intäkterna. Det är även 
värt att beakta att om inte bruttomarginalen är som bäst vid 
värderingstidpunkten, kan värdet ligga längre fram i tiden. Därför är 
tillväxtmöjligheter av ett stort intresse och därmed blir framtida prognoser 
viktiga i en värdering.  
 
Det första steget i värderingsprocessen för Jan (Svensk Företafsförmedling) 
är att samla in fakta om målföretaget. I dessa bakomliggande fakta ingår det 
att utreda varför värderingssituationen uppstått, till exempel delägare som 
vill skiljas åt eller att ägarna vill sälja företaget. Nästa steg är att göra en 
företags- och branschanalys och då tar Jan speciell hänsyn till vissa aspekter 
såsom rörelsefrämmande verksamhet eller beroendet av nuvarande ägare. 
Som en ytterligare hjälp görs en SWOT-analys, som ska beskriva 
målföretagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Övriga faktorer som 
kan påverka värderingen är om målföretaget har en egen produktion, starkt 
varumärke, branschtillhörighet, konjunktur, geografiskt läge, säljarens 
situation med mera. För underlag i värderingen delas fakta in i mjuka och 
hårda delar. Mjuka delar kan enligt Jan vara kunskap om företaget, 
bedömning av marknad, produkt, produktion, miljö, organisation, ledning, 
personal, omvärldsanalys, konkurrenter samt trender. Hårda fakta är 
ekonomisk bakgrund, budgetar, prognoser, investeringsbehov samt andra 
kostnader såsom marknadsmässiga hyror eller lönenivåer.  Tillsammans 
bildar de hårda och mjuka delarna en strategisk analys. Denna analys syftar 
till att beskriva hur målföretaget skiljer sig från ett genomsnittsföretag.  
 
Anders L (Öhrlings) börjar värderingsprocessen med att träffa företaget och 
skapa sig en bild om varför bolaget tjänar pengar. Att ta fram information 
om verksamhetens historik, affärsplan samt förstå affärsidén, är andra 
grundläggande fakta som ger en tydligare bild över bolaget. Därefter 
genomförs analyser, som syftar till att förklara vilka möjligheter och hot som 
företaget har, bland annat så kallade SWOT-analyser. Öhrlings använder sig 
vanligtvis av avkastningsvärdering. Anders L menar att det krävs en 
djuplodad analys av bolagets historiska intjäning, dess framtida 
intjäningsförmåga och framtida investeringsbehov för att kunna genomföra 
en bra avkastningsvärdering. 
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När Dan på Swedbank Företagsförmedling får in ett objekt utförs alltid tre 
typer av värderingar; kassaflödesvärdering, jämförelsevärdering och 
substansvärdering. Dessa föregås av en analys, vilken innebär att Dan ser till 
objektets historik. Analysen genomförs för fem bokslut bakåt i tiden, varpå 
det senaste bokslutet ska kompletteras med en detaljerad resultat- och 
balansrapport. För det innevarande året vill Dan ha in en detaljerad resultat- 
och balansrapport som är daterad så sent som möjligt. Dan ställer sedan 
detaljfrågor om till exempel, varför det förekommit svängningar, hur 
betalflödena ser ut i bolaget, hur kredittider utnyttjas, skuldsättningens 
sammansättning, kundfordringar, leverantörsskulder, pris- eller volymökning 
och personalkostnader/antal anställda. Detta kombineras med en jämförelse 
mellan likvärdiga bolag. 
 
Det arbete som Dan (Swedbank) ser som något svårare är att ställa prognoser 
för bolaget. Innevarande år är något enklare och en detaljerad prognos ställs 
även för år ett. För år två minskar träffsäkerheten och prognoser längre fram 
i tiden ger ännu mindre träffsäkerhet. Under hela arbetet med prognosen är 
relevansen och rimligheten viktiga aspekter. Vanligtvis görs den här 
prognosen för en femårsperiod. Därefter utvärderas investeringar och 
framtida investeringsbehov. Att göra en prognos för mer än fem år anser Dan 
vara meningslöst, då träffsäkerheten är så låg. Det framtida värdet som 
genereras i kassaflödesvärderingen bör dock inte överstiga 50 % av 
totalvärdet. Gör totalvärdet det, börjar Dan om processen för att se vad som 
blivit fel. För eventuell framtida prognos som sträcker sig längre fram i tiden 
än fem år hänvisar Swedbank till Riksbankens inflationsmål. För att undvika 
subjektiviteten i värderingen väljer Dan att inte ta reda på vad kunden har för 
uppfattning om värdet. Ett annat sätt att minska subjektiviteten är att jämföra 
med likvärdiga objekt för att nå ett rimligt värde. Då jämförande objekt 
saknas kan det trots allt bli aktuellt med egna erfarenheter i värderingen. 
Slutrapporten består av cirka tio sidor där det indikativa värdet på bolaget 
presenteras. Swedbank drar även av en så kallad illikvid rabatt på 10 % av 
det slutliga värdet. Detta eftersom det ofta tar mellan sex till tolv månader att 
förmedla ett företag. 

 
Vi bad även respondenterna redogöra för vilka värderingsmodeller som de 
främst använder. Så här svarade de: 
 
Anders K och Linda (Nexxt) använder sig av de metoder som anses 
relevanta för den specifika värderingen. Avkastningsvärdering och 
substansvärdering är enligt Nexxt två viktiga modeller att använda sig av. De 
framhåller att avkastningsvärdet ofta är högre än substansvärdet. 
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Per-Anders (Länia) nyttjar sig av substansvärdering och 
avkastningsvärdering. Han föredrar enkla metoder, eftersom en analys i hög 
grad är mer omfattande och tar mycket tid i anspråk. I substansvärderingen 
beaktar han objektets övervärden och i avkastningsvärderingen tittar Per-
Anders till exempel på hur objektets bokföring ser ut. Det kan till exempel 
vara så att ägaren har valt att redovisa en högre vinst genom att inte ta ut 
någon lön, vilket påverkar företagets värde.  
 
Jerker på KPMG använder sig av kassaflödesvärdering och relativvärdering. 
Om det är möjligt används båda metoderna, för att kunna göra en korrektare 
värdering. 
  
Jan på Svensk företagsförmedling arbetar med ett flertal olika 
värderingsmodeller. Oavsett bolagets storlek används alltid samtliga 
modeller. Metoder som de använder är substansvärdering, EVA-modellen, 
P/e-tal, avkastningsvärdering, förvärvskalkyl. Som tillägg till modellerna 
används även tidigare erfarenheter. Användningen av alla modeller ger en 
ökad garanti och säkerhet för att värderingen är rimlig. 
  
Anders L (Öhrlings) arbetar normalt med avkastningsvärdering kompletterad 
med jämförande värdering, det vill säga relativvärdering.  

 
Dan (Swedbank) använder normalt kassaflödesmetoden, jämförelsemetoden 
och substansmetoden. Den vanligaste av dessa metoder är 
jämförelsemetoden. Frågan de ställer sig är; Vad är marknaden beredd att 
betala? Problem som Dan kan stöta på är att det inte finns någon statistik att 
luta sig mot. Jämförelsemetoden ger ändå en direkt och omedelbar bild av 
marknaden. Alla tre metoder kompletterar dock varandra och justerar upp 
värdena som fås. 
 

4.2.2 De hållbara aspekterna 
 
När det gäller frågan om kunden är intresserad av de hållbara aspekterna i 
värderingen, svarade de flesta med att framhålla att kunden automatiskt blir 
intresserad av miljö och etik, om dessa aspekter har en inverkan på företaget 
i fråga. I övrigt tror våra respondenter inte att kunden har något intresse av 
de hållbara aspekterna. Anders K och Linda (Nexxt) tror att detta beror på 
företagens storlek och deras kunskap om dessa bitar. Medan Dan 
(Swedbank) poängterar att deras kunder är entreprenörer. Med vilket han 
menar, att de bygger upp och driver bolag.  
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Jerker (KPMG) vill framföra att det för kunden måste vara intressant med de 
hållbara frågorna, därför att det är naturligt att vårda och värna om sitt 
företag. Jerker berättar en liknelse om en jägare som har X antal djur på sin 
mark. För att få tillskott av kapital skjuter han av sin hjord. Jägaren kan 
däremot inte skjuta av alla djuren, eftersom tillgångarna då skulle urholkas. 
Jerker vill med denna liknelse förtydliga vikten av att vårda sitt företag. Ett 
annat exempel som Jerker anförde var det internationella fisket som saknar 
äganderätt, vilket enligt honom skapar konflikter och på så vis urholkar 
naturens resurser. Äganderätten framkallar behovet av att vårda sina ägor, 
menar Jerker.  
 
Jan (Svensk företagsförmedling) menar att kunden är särskilt intresserad av 
miljöfrågor, eftersom de är högst aktuella i dagens samhälle. Anders L 
(Öhrlings) framhåller att det finns de kunder, vilka har kunskap om 
hållbarhetsfrågor och är därmed intresserad av dessa aspekter. Anders L 
säger vidare att bolag som besitter den kunskapen, ofta lyfter fram 
aspekterna eftersom det ofta kan ses som en konkurrensfördel. 
 
På frågan om en värdering är tillräcklig utan att hänsyn tas till hållbara 
frågor, svarade de flesta att de hållbara frågorna bör tas i beaktning vid en 
värdering. Detta oavsett om det finns en hållbarhetsredovisning eller inte. 
För Anders K och Linda (Nexxt) fungerar objektbeskrivningen som ett 
underlag för värderingen. Denna innehåller kommentarer om bolagets 
väsentliga delar. Den tar upp allt från personal, ekonomi, organisation, 
miljöaspekter.  
 
Jerker (KPMG) menar, att istället för att använda en hållbarhetsredovisning 
är han mer intresserad av att titta på framtida kostnader, för att se vad till 
exempel miljöpåverkan kostar för företaget. Han upprepar under hela 
intervjun vikten med kostnad, investering och tillväxt som de viktigaste 
bitarna i en värdering. Ett företag är inte attraktivt för en potentiell köpare 
om det inte lever upp till frågor som bevarar företagets varumärke, där 
hållbara aspekter ingår. 
 
De som skiljer sig åt på denna fråga är Per-Anders (Länia) och Anders L 
(Öhrlings). Båda anser att objektet styr om det blir viktigt med hänsyn till 
hållbara frågor. 
 
Vi frågade om respondenterna tror att företagets värde påverkas, av att de tar 
hänsyn till hållbarhetsfrågor i värderingen.  Per-Anders (Länia) tror inte att 
värdet i sig påverkas nämnvärt. Han menar istället att, exempelvis en 
miljöcertifiering är en grundförutsättning för en verksamhets fortlevnad. 



 
Empiri 

- 37 - 

Anders L (Öhrlings) ser det som att miljö, etik med mera påverkar den 
framtida intjäningsförmågan och därmed priset, varför dessa frågor blir 
viktiga.  Däremot går det inte sätta ett exakt värde på dessa aspekter. Här 
instämmer Dan (Swedbank) med Anders L och trycker på orsaken som 
enligt honom är att det inte finns några utarbetade modeller för att beräkna 
mjuka faktorer hos målföretaget. Emellertid finns hos Swedbank, dessa 
aspekter kommenterade i bilagor till värderingen, vilka i sin tur kan leda till 
en högre multipel. Anders K och Linda (Nexxt) tror absolut att värdet 
stimuleras. De anser att tryggheten för omvärlden och finansiärerna ökar, 
därmed stiger också värdet på bolaget. Jan (Svensk Företagsförmedling) tror 
detsamma och framhåller att företagets alla olika delar har en inverkan på 
verksamheten. Även Jerker (KPMG) är enig om att värdet påverkas och 
tycker att vi lever i en värld, där vi måste ta hänsyn till vår hållbara situation. 
Återigen påpekar Jerker vikten av att titta på vilka investeringar företaget 
behöver göra. Han anser att svenska företag lever i ett hållbart tillstånd. 
 

4.2.3 Värderingsprocessen för hållbarhetsfrågor 
 
Vi ställde frågan hur processen ser ut när respondenterna värderar ett 
företags hållbarhet. Nedan följer svaren individuellt. 
 
För Anders K och Linda (Nexxt) är det viktigt att lära känna företaget och 
vara en del utav det. De går igenom företagets mjuka delar som till exempel 
personalen. Hos personalen är det av intresse att ta reda på kompetens, 
befattning, utbildning, inställning samt attityd. På det viset bildas en 
uppfattning om vad som är viktigt i målföretaget. De mjuka delarna värderas 
genom att de kan föras vidare i verksamheten, till köparen. Anders K och 
Linda framhåller att affärslogiken är viktig för värderingen. Affärslogiken är 
en förklaring till hur företag lyckas uppnå sin affärsidé, vilket innebär på 
vilket sätt de tjänar pengar på sin affärsidé. Anders K nämner ett exempel 
om en Seven-eleven butik. Deras affärsidé är given, men butiken går inte att 
placera på vilken gata som helst, utan det måste finnas en jämn ström av 
kunder. Ett annat exempel på affärslogik är en bilfirma, som inte skulle sälja 
några bilar utan avtal med kreditgivare för kundernas räkning. Går inte 
affärslogiken att föra vidare, så spelar det inte någon roll hur bra affärsidén 
är eller hur lönsam verksamheten är för den innevarande ägaren. 
 
Per-Anders (Länia) har inga kommentarer kring frågan. 
 
I normala fall tar inte KPMG sig an någon hållbarhetsredovisning, 
framhåller Jerker. Däremot händer det att han tar hjälp av speciella revisorer, 
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som är specialiserade på hållbarhetsredovisningar. Jerker (KPMG) nämner 
ett fall där en miljörevisor anlitats och gjorde en revision på ett företags 
miljöredovisning. Resultatet av denna var ett flertal mätetal, vilka inte gav 
någon ytterligare kunskap. Därför anlitades istället en tekniker för att tolka 
dessa mätetal.  
 
Jan (Svensk Företagsförmedling) använder sig av en strategisk analys när 
han genomför värderingen. Den strategiska analysen innehåller flera olika 
sidor av målföretaget. Bland dessa sidor återfinns mjuka delar, såsom 
hållbara synvinklar. Jan utgår från en skala mellan 0-5 och jämför sedan 
målföretaget med ett medel som ligger på 3. Därefter prickar han in var på 
skalan som målföretaget befinner sig. 
 
Anders L (Öhrlings) anser att det viktigt att i värderingen kontrollera vilka 
frågor som är aktuella i det specifika fallet. Därefter följer han upp skötseln 
av dessa i bolaget och kommenterar trovärdigheten. 

 
De mjuka värdena är svåra att ta in i olika modeller menar Dan (Swedbank). 
Dessa värderas därför separat. De företag som har ett miljökrav på sig 
kontrolleras om de har ordning på sin certifiering med mera. Dan skulle 
föredra en modell som kan visa på vad företaget har fått för fördelar med att 
redovisa sina hållbara aspekter, gentemot att inte redovisa. 
 

4.2.4 Hållbarhetsredovisning 
 
Vi frågade om respondenterna tar särskild hänsyn till om ett företag 
använder sig av hållbarhetsredovisning och om dess utformning kan ha 
någon effekt på värderingen.  
 
Jerker (KPMG) svarade med att tydligt poängtera att all värdering görs 
utifrån ett going concern perspektiv. Jerker anser att själva 
hållbarhetsredovisningen spelar en mindre roll inom värdering. Däremot är 
företagets mål som är knutna till hållbara aspekter, såsom till exempel miljö, 
i högsta grad viktiga. Om företaget har uppsatta miljömål som det måste 
klara av, blir det hållbara perspektivet intressant, eftersom det kan bli en 
fråga om framtida investeringsbehov. Går det inte räkna ut ett ekonomiskt 
värde är informationen ej intressant ur värderingssynpunkt. 
 
Dan (Swedbank) tar ingen särskild hänsyn till om företaget använder sig av 
en hållbarhetsredovisning, men påpekar dock att de företag som har 
miljökrav eller liknande på sig granskas noggrannare. Om ett företag till 
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exempel har en bra dokumenterad personalpolitik är det värt mer, men det är 
fortfarande svårt att sätta siffror på det. Dan (Swedbank) anser att detta värde 
ska värderas som goodwill.  
 
Nexxt arbetar med de mindre bolagen och dessa har ingen specifik 
hållbarhetsredovisning, vilket gör det omöjligt att ta hänsyn till en sådan. 
Däremot tar de hänsyn till de hållbara aspekterna. Linda har varit delaktig i 
en värdering av ett större företag och här var det viktigt med en specifik 
hållbarhetsredovisning. 
 
Per-Anders (Länia) har under sina 16 år i branschen aldrig sett en regelrätt 
hållbarhetsredovisning. Däremot beaktas vid en värdering aspekter som har 
med hållbarhet att göra främst inom kvalitet och miljö. Här blir det viktigt att 
kontrollera så att allt står rätt till även om en specifik redovisning aldrig 
upprättats. Som exempel berättar Per-Anders om en föregående kund, vars 
näringsfastighet tidigare brukats som sågverk. Per-Anders anade oråd och 
rådde ägarna att vända sig till miljökontoret för utvärdering. Han misstänkte 
eventuell förorening av den tidigare verksamheten. Om det visat sig vara en 
förorening, hade detta haft en mycket stor inverkan på värderingen. 
 
Svensk företagsförmedling tar stor hänsyn till om det finns en 
hållbarhetsredovisning hos målföretaget. Jan anser att en 
hållbarhetsredovisning är bra, men hur de hållbara aspekterna är 
dokumenterade är inte det viktigaste. Istället ska företaget ha kännedom om 
dessa faktorer. Det är verkligheten som spelar en viktigare roll och inte 
själva dokumentationen av dem. Jan tycker att utformningen har en moralisk 
betydelse, däremot bör den ej förstoras eftersom andra aspekter kan väga 
lika tungt. 
 
För Anders L (Öhrlings) är det extra viktigt att företaget som ska värderas 
har kontroll på läget vad gäller hållbara frågor. Inte i sig om de följer någon 
speciell modell eller upprättar en specifik hållbarhetsredovisning. Han menar 
att för bolag som har en verksamhet vilken belastar miljön, bör det vara extra 
viktigt att ha den miljömässiga aspekten under kontroll. Det kan i annat fall 
påverka intjäningen i framtiden negativt. Själva utformningen kanske inte 
har så stor betydelse, utan Anders L påpekar som han tidigare nämnt att det 
viktiga är att ha koll på de hållbara frågorna. Han menar att om företaget 
dessutom har koll på ett strukturerat sätt underlättar detta givetvis, samtidigt 
som det signalerar att företaget tar dessa frågor på allvar.  
Under intervjuerna bad vi respondenterna ge sina åsikter om dagens 
riktlinjer och normer angående hållbarhetsredovisningar. Ingen av de 
tillfrågade hade någon kommentar om detta. Slutligen ställde vi frågan om 
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våra respondenter skulle föredra att fler företag använde sig av en 
hållbarhetsredovisning. 
 
Enligt Anders K och Linda (Nexxt) spelar en hållbarhetsredovisning ingen 
avgörande roll för en värdering. De tror att denna redovisning inte har rotat 
sig tillräckligt hos de små företagen ännu, men att det i framtiden kommer 
bli allt viktigare. I dagens läge blir en hållbarhetsredovisning istället mer 
komplicerad än vad den kan underlätta. Per-Anders (Länia) har inga åsikter 
om ett företag använder sig av en hållbarhetsredovisning eller ej. Han 
tillägger dock att en hållbarhetsredovisning inte spelar någon roll för 
värderingen. Per-Anders tycker att detta med hållbarhet är lite av en 
överkurs. 

 
Jerker (KPMG) tycker att det är företagens ensak att redovisa sin hållbarhet. 
Dessutom anser han att en värdering inte blir bättre genom att en verksamhet 
väljer att redovisa sin hållbarhet. Det är istället företagets uppsatta mål och 
de framtida kassaflödena som är intressanta. I de framtida kassaflödena finns 
hållbarhetsaspekterna oaktat med, trots att företaget inte redovisar sin 
hållbarhet.  
 
Jan (Svensk Företagsförmedling) och Anders L (Öhrlings) anser definitivt att 
fler företag borde använda sig av hållbarhetsredovisning, då 
värderingsarbetet underlättas, det förutsatt att allt annat är lika.  
 
Dan anser att Swedbank skulle kunna få ett annat fokus på värderingen och 
är därför positivt inställd. Han uppfattar det som en fördel för båda parter 
rent värderingsmässigt om en hållbarhetsredovisning finns. Han anser vidare 
att de allra flesta inte skulle vara beredda att betala för en 
hållbarhetsredovisning, om de inte direkt kan se nyttan med en sådan. 
Däremot tror Dan att marknaden kommer att självsanera sig, genom att de 
som inte har en hållbarhetsredovisning eller dokumentation, kommer att 
förlora marknadsandelar. 
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5. Analys 
 
Detta kapitel inleds med ett sammandrag av våra respondenter samt deras 
företag som ett stöd inför analysen. I analysen behandlar vi det empiriska 
materialet och knyter an till den teoretiska referensramen.  
 

5.1 Sammandrag av respondenter  
 
De företag vi intervjuat har alla gemensamt att de inriktar sig på att värdera 
onoterade bolag med undantaget KPMG och Öhrlings, vilka även riktar sig 
till de noterade bolagen. De skiljer sig något åt i hur stora verksamheter de 
värderar, det vill säga storleken på målföretagets omsättning. Det 
gemensamma intervallet slutar dock på 10-50 miljoner i omsättning. De fyra 
företagsförmedlingarna är så kallade paraplyorganisationer vilka består av 
företagsvärderare, som är egna företagare eller franchisetagare. 
Respondenterna på revisionsbyråerna är konsulter. Verksamhetstiden i 
branschen för företagsvärderare skiljer våra respondenter åt, då de har varit 
verksamma alltifrån några månader till 16 år.  
 

5.2 Analys 
 

5.2.1 Värderingsprocessen 
 
Hult (1993) anser det komplicerat att ta fram ett objektivt företagsvärde och 
värderingsprocessen blir därför subjektiv. Detta kan vi även se i svaren hos 
våra respondenter. Hälften av våra respondenter anser att det första intrycket 
av objektet är av stor vikt vid en värdering. Värderingsmannens intryck kan 
ses som en återspegling av denna subjektivitet. I detta instämmer Jerker 
(KPMG) med att framhäva att en värdering är subjektiv. Vår intervju med 
Dan (Swedbank) begränsar dock denna uppfattning, eftersom han arbetar på 
ett sätt som fokuserar på siffror och därmed minimerar inflytandet av 
subjektiviteten. Som ett första steg i värderingen inhämtar respondenterna 
kunskap om objektet. Kunskapen består av fakta om målföretaget vilken inte 
går att utläsa från årsredovisningen. Alla respondenter är eniga om att en 
analys bör ligga till grund för värderingen. Ekström (2000) och Öhrlings 
(1998) framhåller detta och menar att en välutformad analys förenklar 
arbetet, samt är till god hjälp när ett korrekt värde ska beräknas. Likväl är 
analysfasen den mest krävande processen i värderingen. Per-Anders (Länia) 
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anser däremot att en analys inte är nödvändig, om inte kunden efterfrågar en 
sådan. Han menar att en analys ofta ger samma eller likvärdigt resultat som 
en värdering, vilken baseras på erfarenhet. Flertalet av våra respondenter 
använder sig av en SWOT-analys i den strategiska fasen. I samstämmighet 
med Ghazinoorys et al (2007) uppfattning är matrisen en av de viktigaste 
modellerna för strategisk analys. 
 
Nästa steg i värderingsprocessen enligt våra respondenter, blir att ta del av 
tidigare årsredovisningar för att se hur objektet utvecklats. Nilsson et al 
(2003) framhåller att resultaten från årsredovisningarna utgör en viktig grund 
för värderingen. Anders K och Linda (Nexxt) poängterar att de är grundliga 
när de tar del av målföretagets årsredovisningar. De menar att det kan finnas 
poster som behöver justeras och som den nya ägaren inte kommer att 
belastas med.  Denna process är en del av den redovisningsanalys som 
Nilsson et al (2003) beskriver. Per-Anders (Länia) ser även över hur 
objektets bokföring ser ut, detta för att ägaren har kan ha påverkat 
redovisningen. Detta är precis i enlighet med Nilsson et al (2003) som 
menar, att det är angeläget att analysera ledningens handlingsfrihet.  
 
Vidare använder sig våra respondenter av prognoser för framtiden. Dessa 
kan se något avvikande ut och görs för olika lång tid framåt. De menar att 
prognosen utgör ett underlag för bestämning av framtida tillväxtmöjligheter 
och investeringsbehov. Dan (Swedbank) är noggrann med att påpeka att 
prognosen tappar i säkerhet, ju längre framåt i tiden den görs. Detta är något 
som Ekström (2000) också framhåller. Utförs prognosen längre fram i tiden 
hänvisar Dan till Riksbankens inflationsmål, vilket också Orrbeck (2006) 
anser är korrekt. Dock menar Orrbeck att en prognos bör stäcka sig tio år 
fram i tiden, en tidsram som ingen av våra respondenter tillämpar.  
 
I enlighet med teorin framkom det under intervjuerna att en värdering kan 
grundas på ett flertal olika metoder. Alla våra respondenter använder sig 
dock av avkastningsvärdering. Hult (1993) anser att avkastningsvärderingen 
är en enkel metod, men som endast ska användas som ett komplement till 
övriga modeller, vilket våra respondenter också gör. För att säkerställa 
värdet använder de sig nämligen av ytterligare minst en metod. Näst efter 
avkastningsvärdering är de vanligaste metoderna, enligt intervjuerna, 
substansvärdering och jämförande värdering. Detta överensstämmer med 
Sevenius (2003), vars åsikt är att avkastningsvärdering kompletterat med en 
relativvärdering, är de mest använda metoderna. Orsaken till detta är att 
uppnå en större rimlighet, vilket även våra respondenter understryker. 
Svensk företagsförmedling använder sig av flest metoder vid en värdering 
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oavsett objekt. Detta utmärker Jan (Svensk Företagsförmedling) och hans 
företag från de övriga respondenterna. 
 
Dan (Swedbank) brukar oftast relativvärdering, men det kan uppstå problem 
då det gäller att finna ett företag som är likvärdigt för att kunna göra en 
jämförelse. Detta ämne diskuterar Sevenius (2003), där tillväxtpotential, 
rörelsemarginal, personalomsättning är exempel på faktorer som bidrar till 
skillnader mellan jämförande verksamheter. 
 

5.2.2 De hållbara aspekterna 
 
Den största delen av våra respondenter framhåller att kunden blir intresserad 
av de hållbara aspekterna i form av miljö och etik, då dessa aspekter har en 
inverkan på företaget i fråga. Intresset kan förklaras av det Larsson (1997) 
framhåller. Han menar att miljöarbetet medför en ökad lönsamhet för 
företaget och på motsvarande sätt menar Koskinen (1999) att etiken och 
ekonomin hör ihop. Genom att hushållningen med resurser ses över 
kontinuerligt, bidrar detta med en möjlighet till tillväxt. Dan (Swedbank) 
poängterar att deras kunder är entreprenörer, vilket betyder att de bygger och 
driver bolag. På så vis blir deras främsta intresse att minimera kostnader. 
Samtidigt menar Mbare (2006) att företag inte bör se på den hållbara 
redovisningen som en börda, utan som en stor möjlighet för organisationens 
utveckling och framtida förtjänster. Mbares åsikt överensstämmer med 
Jerkers (KPMG), som betonar att de hållbara aspekterna bör vara intressanta 
för kunden att beakta, eftersom det är högst naturligt att värna om och vårda 
sitt företag.  
 
Samtliga respondenter anser att de hållbara aspekterna bör tas i beaktning 
vid en värdering på ett eller annat sätt. Detta kan ha sin grund i Larssons och 
Norregårdhs (2003) uppfattning om att intressenten vill skapa sig en 
medvetenhet över hur företaget agerar i olika situationer. Vidare menar 
Larsson och Norregårdh att ett ansvarsfullt företag värnar om sitt varumärke. 
Vilket Jerker (KPMG) betonar med att ett företag inte är attraktivt för en 
potentiell köpare om det inte lever upp till de frågor som bevarar företagets 
varumärke, där de hållbara aspekterna ingår. Anders K och Linda (Nexxt) 
anser att deras objektbeskrivning fungerar som ett underlag för även de 
mjuka delarna i en värdering. På ett närbesläktat vis anser Anders L 
(Öhrlings) och Per-Anders (Länia) att objektet styr om de hållbara 
aspekterna blir aktuella.  
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Vid frågan om respondenterna tror att det slutliga värdet påverkas av att de 
tar hänsyn till hållbara frågor i värderingen svarar de varierande. Per-Anders 
(Länia) anser att värdet inte påverkas nämnvärt i motsats till Löhman och 
Steinholtz (2003), som anser att företagens åsikter och ansvar är värdefulla 
konkurrensmedel. Dan (Swedbank) anser att det är svårt att ta med de 
hållbara aspekterna, eftersom det inte finns utformade mallar för att beräkna 
mjuka faktorer. Detta går delvis emot vad både Koskinen (1999) och 
Jakobsson och Jakobsson (1998) hävdar. De menar att det finns kriterier för 
att ta fram mått inom både miljö och etik, vilket medför att mallar för 
hållbara aspekter kan skapas. Anders L (Öhrlings) tror att miljö och etik är 
områden som påverkar framtida intjäningsförmåga och underförstått även 
värdet. Jan (Svensk Företagsförmedling) bedömer att företagets alla delar 
påverkar värdet, vilket har likheter med Sevenius (2003), som anför att 
samtliga delar ska tas i beaktning vid en värdering. Jerker (KPMG) anser att 
svenska företag lever i ett hållbart tillstånd och på så vis är det självklart att 
även dessa aspekter påverkar värdet.  
 

5.2.3 Värderingsprocessen för hållbarhetsfrågor 
 
Våra respondenter har olika syn på värderingsprocessen kring de hållbara 
aspekterna. Detta kan bero på flera olika faktorer, som exempel kan nämnas 
tidigare erfarenhet och kunskap inom området. Per-Anders (Länia) är inte 
angelägen med att värdera dessa delar, vilket skiljer sig från Löhman och 
Steinholtz (2003) ståndpunkt. De anser att företagens immateriella egendom 
på senare år har värderats allt högre. Anders K och Linda (Nexxt) har tagit 
del av denna utveckling och har en process för de mjuka faktorerna, vilken 
innebär en granskning av företaget, till exempel genom intervjuer med de 
anställda. Dessa värderas sedan genom att de kan föras vidare till den nya 
ägaren.  Jan (Svensk Företagsförmedling) är den respondent som framstår 
som den mest grundliga i värderingen av de hållbara aspekterna. Han 
använder en strategisk analys som innehåller flera olika sidor om 
målföretaget, däribland de mjuka aspekterna. För att beräkna dessa använder 
Jan sig av en skala mellan 0-5, där de mjuka delarna värderas och ställs i 
förhållande till ett jämförande företag. Öhrlings (1998) anför att det kan vara 
en mödosam process att värdera de immateriella tillgångarna, något som 
flera av våra respondenter lyckats bemästra. Dan (Swedbank) och Anders L 
(Öhrlings) följer endast upp aktuella frågor vid det specifika fallet och 
kommenterar dessa i värderingen. Kommentarerna kan i slutändan få 
konsekvenser på priset vid en överlåtelse. Även Johansson och Hult (2002) 
understryker detta och menar att om köparen tagit del av all information i 
analysen kan priset påverkas.  
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5.2.4 Hållbarhetsredovisning 
 
Mbare (2006) åsyftar att hållbarhetsredovisning numera är mycket 
betydelsefull för en verksamhets fortlevnad. När frågan om någon 
hållbarhetsredovisning tas i beaktning vid en företagsvärdering, svarade fyra 
av våra respondenter att de inte tar någon särskild hänsyn till en sådan. Detta 
är något beaktansvärt, eftersom Johansson (2004) understryker, att företagets 
alla delar framställs genom en sådan redovisning. Anders K och Linda 
(Nexxt) menar dock, att de mindre företagen inte har en specifik 
hållbarhetsredovisning. Per-Anders (Länia) som arbetat 16 år som 
företagsmäklare och värderar onoterade bolag, har aldrig stött på en 
hållbarhetsredovisning, vilket kan bekräfta Anders K och Lindas 
uppfattning. Ändå har antalet hållbarhetsredovisningar ökat kraftigt under 
2000-talet, enligt Balans (2006, nr 12/B), men tidningen skriver även att 90 
% av de största företagen lämnar en sådan redovisning. Detta kan ses som en 
ytterligare bekräftelse, att dokumentation av verksamhetens hållbarhet 
endast har spridit sig till större företag. 
 
Jan (Svensk Företagsförmedling) skiljer sig åt från de övriga intervjuerna 
och tar stor hänsyn till om det finns en hållbarhetsredovisning hos 
målföretaget. Däremot framhåller Jan att det inte är själva dokumentationen 
som är det centrala, utan verksamheten ska istället ha kontroll över de 
hållbara aspekterna. Som hjälp för att dokumentera hållbarhetsredovisning 
på ett trovärdigt sätt finns GRI och deras riktlinjer, vilka används av 
hundratals företag i världen (Balans, 2006, nr 11).  Våra respondenter är 
emellertid eniga om, att det är de hållbara aspekterna som är viktiga och inte 
dokumentationen i sig. Ingen av de intervjuade företagsvärderarna har någon 
åsikt om vilka riktlinjer som de anser tillförlitliga. Detta kan tolkas som att 
de inte har tillräcklig kunskap om området, vilket också Per-Anders (Länia) 
poängterar när han tycker att hållbarhet är lite av en överkurs. 
 
Jerker (KPMG) betonar att verksamhetens mål som kan knytas till hållbara 
frågor är betydligt viktigare. Per-Anders (Länia), Anders L (Öhrlings) och 
Dan (Swedbank) tycker det är angeläget att granska om företaget har 
kontroll över dessa bitar, vilket i sin tur underlättar värderingen. Jerker 
framhåller att det hållbara perspektivet är intressant, men går det inte räkna 
ut ett värde ur informationen så är den meningslös för värderingen. De är 
därmed överens med Löhman och Steinholtz (2003), som menar att det 
istället är viktigare att företagen tar ansvar och det ökade ansvaret kan ge 
positiva effekter, utan en specifik redovisning. 
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Flera respondenter tar upp exempel som handlar om miljön när frågan om 
hållbarhetsredovisning ställs. Enligt Löhman och Steinholtz (2003) så har 
detta sin grund i att Sverige inte har några etiska problem, utan miljöfrågorna 
har fått störst uppmärksamhet. Larsson och Norregårdh understryker att 
miljötänkandet utgör en startpunkt och ligger till grund för att fortsätta 
arbetet med en hållbar utveckling. Hälften av respondenterna är positivt 
inställda till att fler företag borde redovisa sin hållbarhet och de tror att det 
kan öka värdet på bolaget. Dan (Swedbank) tror att det i framtiden kan bli 
oerhört viktigt med en sådan dokumentation och trycker på att verksamheter 
kan vinna marknadsandelar. Detta framhåller även GRI (Online, 2007) som 
anser att det finns flera fördelar med en hållbarhetsredovisning. Den kan 
förstärka varumärket, ryktet samt ge ökade marknadsandelar. 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 47 - 

6. Slutsats  
 
I detta avslutande kapitel sammanfattas undersökningen i sin helhet. Vi 
besvarar här vår forskningsfråga. Vidare förs en diskussion kring resultatet 
som knyter an till problemformuleringen i uppsatsen. Avslutningsvis kommer 
vi med en rekommendation till fortsatt forskning. 
 

6.1 Resultat 
 
Vår huvudfråga var: Används hållbarhetsredovisning vid företagsvärdering? 
För att besvara denna har vi valt att dela in slutsatsen i delfrågor. Dessa leder 
oss fram till resultatet. 
 

6.1.1 I vilken utsträckning används hållbarhetsredovisning vid en 
företagsvärdering? 
 
I dagens samhälle är det högst aktuellt med frågor som rör miljö, etik och 
socialt ansvar. Detta utmärker sig även inom företagandet, där verksamheter 
börjat dokumentera sin inverkan på dessa aspekter. Hållbarhetsredovisning 
upprättas idag främst av större och noterade bolag. Men vi har kunnat se att 
även mindre och onoterade bolag idag har anammat viss dokumentation, 
främst i form av certifieringar inom miljö. Trots att hållbarhetsredovisningar 
har ökat markant är spridningen begränsad och genomsyrar inte hela 
företagsvärden. Vi har kommit fram till att en hållbarhetsredovisning i 
dagens läge inte är intressant vid en företagsvärdering. Detta anser vi har sin 
grund i bland annat våra respondenters värderingsobjekt, vilka oftast hör till 
kategorin mindre och onoterade bolag. De hållbara bitarna är dock en del i 
företagandet och har en inverkan på verksamheten. För dessa mindre objekt 
är det i stället betydligt viktigare att de hållbara aspekterna tas i beaktning 
kontinuerligt. Däremot har vi konstaterat att det är mindre viktigt hur 
aspekterna är dokumenterade. Det som räknas är att företagen har kontroll 
över dessa bitar, när en värdering sker. 
 

6.1.2 Hur beaktas de hållbara aspekterna vid en företagsvärdering? 
 
Eftersom det inte finns någon reglering på området kan både redovisningen 
och den allmänna dokumentationen av hållbarhet skilja sig åt. Vid en 
företagsvärdering tillämpas otaliga modeller som beaktar de finansiella 
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bitarna, men på det hållbara området finns inga konkreta och vedertagna 
metoder för att få fram ett hållbart värde. Enligt vår studie sker idag 
värderingen av hållbara aspekter på flera sätt. Vi kan inte urskilja något 
mönster för hur de hållbara aspekterna beaktas. Varje bolag som hanterar 
värderingar av företag löser denna fråga på eget initiativ. Många gånger 
väljer värderarna att helt avstå från att beakta hållbarheten i objektet. De 
gånger som hållbarhet uppmärksammas görs detta oftast genom en 
kommentar vid sidan av värderingen. En något ovanligare variant är att 
arbeta utefter en egen utarbetad modell för att beräkna dessa aspekter.  
 

6.1.3 Påverkar de hållbara aspekterna företagets värde? 
 
Ett företag består av ett flertal olika delar som alla bidrar till verksamhetens 
samlade värde. Bland dessa delar återfinns även de hållbara aspekterna. 
Även om det idag inte finns konkreta modeller för att beräkna 
hållbarhetsaspekter, så menar vi att dessa i slutändan har en indirekt 
inverkan på det slutliga värdet vid en värdering. En värdering bör beakta ett 
långsiktigt företagande, vilket innebär att de hållbara aspekterna automatiskt 
inkluderas. På så vis anser vi det självklart att även företagets värde 
påverkas, om än omedvetet. Värdet kan även påverkas av de hållbara 
aspekterna genom den dokumentation, vilken vissa företagsvärderare väljer 
att lämna som en bilaga till värderingen. I bilagan presenteras bland annat de 
hållbara bitarna för köparen, vilket kan ha en inverkan på det slutliga 
försäljningspriset. 
 

6.1.4 Har aktörerna på marknaden skilda uppfattningar kring vikten av 
hållbarhetsredovisning vid en företagsvärdering? 
 
Enligt vår undersökning finns det olika uppfattningar om 
hållbarhetsredovisningens allmänna betydelse. Aktörernas uppfattning kring 
de hållbara aspekterna är mer samstämmig, då de tycker det är viktigt att 
beakta dessa vid en värdering. Dock menar hälften av våra respondenter att 
det är mindre angeläget med en specifik redovisning, eftersom de anser att 
värderingen inte påverkas av en sådan. Vi hävdar att detta beror på 
värderingsmannens okunskap och ointresse för dessa frågor. Samtidigt är vi 
övertygade om att storleken på objektet kan vara av betydelse, då de mindre 
bolagen inte i samma utsträckning utför någon dokumentation av hållbarhet. 
Övriga respondenter är positivt inställda till en hållbarhetsredovisning och 
menar att all dokumentation underlättar värderingsarbetet.  
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6.2 Avslutande diskussion 
 
Det resultat vi kom fram till gav oss blandade känslor. Vi inledde vårt arbete 
med ett intresse för förhållandet mellan hållbarhetsredovisning och 
företagsvärdering. Under förberedelsens gång utvecklades intresset. Vårt 
fokus riktades mot om spridningen av hållbarhetsredovisningar i realiteten 
nått företagsvärderingsbranschen. Resultatet som vi fick fram visar att 
hållbarhetsredovisning inte är ett allmänt känt begrepp inom 
företagsvärdering. Detta tror vi bland annat har sin förklaring i att 
spridningen av begreppet inte har nått de mindre bolagen ännu.  Däremot 
observerade vi att en blygsam uppfattning om hållbarhet trots allt existerar. 
När vi istället talade om hållbara frågor kände flertalet igen sig, vilket 
engagerade dem. Ivrigt påpekade de att dessa aspekter är viktiga 
ingredienser i företagandet.  
 
De hållbara aspekterna är betydelsefulla när det gäller företagets långsiktiga 
överlevnad. Vägen till en strukturerad och konkret redovisning av dessa 
värden är fortfarande väldigt långt borta för de små entreprenörerna. 
Anledningen till att hållbarhetsredovisningen inte spridit sig till de små 
bolagen, tror vi har sin grund i att mindre verksamheter delar uppfattningen 
om att kostnaden fortfarande överstiger nyttan. Trots detta tas de hållbara 
aspekterna indirekt i beaktning vid en företagsvärdering. Däremot är det 
mindre viktigt om en dokumentation finns över dessa aspekter. I dagens läge 
analyserar en värderingsman inte en hållbarhetsredovisning, utan tar snarare 
hänsyn till om objektet har kontroll på de hållbara frågorna. Resultatet som 
värderingsmannen kommer fram till avspeglas på ett eller annat sätt i det 
slutliga värdet. 
 
Att använda sig av en dokumentation av hållbarhet ger enligt vår teoretiska 
referensram flera fördelar, till exempel en ökad trovärdighet mot 
omgivningen eller ökade konkurrensfördelar. Vi lever i en värld där 
produkten inte längre är det viktigaste, utan alla andra faktorer såsom ett 
starkt varumärke, miljö och etik ökar i betydelse. Detta kommer troligen att 
bidra till att hållbarhetsredovisningar efterfrågas av fler intressenter i 
framtiden. Vi är därmed eniga med våra respondenter, vilka tror att den 
löpande redovisningen av hållbarhet kommer få ett större inflytande längre 
fram i tiden. Antagligen kommer fler att i framtiden använda sig av någon 
typ av dokumentation för att påvisa sin verksamhets inverkan på vår 
omgivning och miljö.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Våra förslag till fortsatt forskning inom området är som följer: 
 

• En del av resultatet från vår studie visar att de mindre bolagen inte 
upprättar en specifik hållbarhetsredovisning. Detta begränsar 
värderingsmannen och han kan endast ta hänsyn till de hållbara 
aspekterna. Vi lever i en föränderlig värld och 
hållbarhetsredovisningar sprider sig snabbt och kommer antagligen 
att genomsyra stora delar av affärsvärlden i framtiden. Därför kan 
det bli intressant att genomföra en liknande studie, om exempelvis 
tio år, för att eventuellt kunna konstatera en förändring.  

 
• Vår studie utreder i vilken utsträckning som en företagsvärderare tar 

hållbarhetsfrågor i beaktning vid en värdering. De intervjuer som vi 
genomfört har begränsats till att intervjua värderingsmän, vilka åtar 
sig mindre onoterade bolag. I dessa mindre företag finns enligt 
denna studie sällan en hållbarhetsredovisning. Därför hade det enligt 
vår uppfattning varit intressant, att belysa vår frågeställning utifrån 
värderingsmän, vilka enbart är verksamma med att värdera större 
och noterade verksamheter. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
Som en inledning på vår intervju kommer vi att be respondenten att beskriva 
sig själv och företaget kortfattat. 
 

• Hur ser värderingsprocessen för ett företag ut hos er och vilka 
aspekter är viktiga att ta hänsyn till i värderingen? 

 
• Vilka värderingsmodeller använder Ni er främst av? Av vilken 

anledning? 
 
• Är kunden intresserad av de hållbara aspekterna i värderingen av det 

tilltänkta företaget?  
Om JA: Vilka aspekter intresserar kunden mest? 
Om NEJ: Varför och vad grundar sig ointresset på? 

 
• Tar ni särskild hänsyn till om ett företag använder sig av 

hållbarhetsredovisning?  
Om JA: På vilket sätt tas hänsyn och i vilken utsträckning? 
Om NEJ: Varför och hur ser Ni då på 
riskredovisningen/bedömningen av risker i företaget som ska 
värderas? 
 

• Anser Ni att en värdering är tillräcklig utan att hänsyn till hållbara 
frågor tas? 

 
• Tror Ni att ett företags värde påverkas av att hänsyn tas till 

hållbarhetsfrågor i värderingen? 
 

• Har utformningen av hållbarhetsredovisning någon effekt på det 
slutliga värdet vid värderingen? 

 
• Vilka riktlinjer/ramar/normer för hållbarhetsredovisning anser du 

vara mer tillförlitliga, skapar störst värde? 
 
• Hur ser processen ut när ni värderar ett företags hållbarhet? 

 
• Skulle ni föredra att fler företag använder sig av 

hållbarhetsredovisning?  
 



 

 

 
 
Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörskap och 
affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magisterutbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magisterutbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  

 
 

 
För mer information: 

Högskolan i Borås 
501 90 Borås 

Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 
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