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Förord  
 
Att skriva denna uppsats har varit en mycket intressant och givande resa. Vi fick en inblick i 
ämnet företagsvärdering samt hur värderingen utförs i praktiken. Kunskapen vi anammade 
under denna resa kan bli nyttig både för oss och också de läsare som kommer beröras utav 
ämnet någon gång i framtiden. 
  
Härmed vill vi säga ett stort tack till alla de som tog sig tid att hjälpa oss med denna uppsats. 
Vår tacksamhet riktas mot korrespondenterna som var tillmötesgående och vänliga mot oss. 
Ett stort tack även till vår handledare Arne Söderbom som har varit mycket hjälpsam och 
tålmodig.  
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Abstract 
 
During the last decades have the subject company valuation become very popular. One of the 
main reasons is world globalization. Most of research on this subject is concentrated on 
valuation of public companies. Very few researched how to value private companies. Purpose 
of this composition is increase knowledge about this subject among readers. To fulfill our 
purpose with the composition we aim to investigate if there are any differences between 
valuation process of public and private companies in practice and theory. We also wish to find 
out which valuation methods are used during valuation process of public and private 
companies and if there is any differences between those. Notions that we introduce in the 
theory chapter are fundamental analysis, public and private companies, valuation methods, 
financial analysis, strategy analysis and more. The composition is of qualitative nature with a 
hermeneutic standpoint. Empirical chapter in this composition presents the results of the 
interviews. We put the interviews in relation to the theoretical chapter which resulted in 
analyses. From the analyses we have developed a conclusion and conducted a discussion of 
the result. 
 
When we sum up the results from our research we come up with following. There are now big 
differences between valuation process of public companies and private companies. We didn’t 
even find any differences in the valuation process in theory and practices. After our research 
we found out that private companies use substance valuation and profit valuation methods. 
The public companies use relative valuation methods.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Valuation of Companies, Valuation process, Public Companies, Private 
Companies, Methods of valuation, Fundamental analysis  

 



 

Sammanfattning 
 
Under de senaste decennierna har ämnet företagsvärdering blivit alltmer populärt. En av 
anledningarna är den globaliserade företagsvärlden där företag byter ägare för varje dag som 
går. Mycket av forskning som handlar just om det ämnet har gjorts när det gäller värdering av 
noterade företag. Dock är det inte många som forskat kring hur en värdering går till i 
onoterade företag. På grund av det har vi bestämt oss att få reda på om det förekommer några 
skillnader vid värdering av noterade och onoterade företag i praktik jämfört med teorin och i 
så fall vilka. En annan fråga vi ämnar besvara är om en värderare tillämpar olika 
värderingsmodeller vid värdering av ett noterat respektive onoterat företag. Vårt syfte är att 
genom att granska hur professionella värderare utför en värdering, skapa en ökad förståelse 
för ämnet företagsvärdering. Synnerligen vill vi att läsaren ska förstå hur en 
värderingsprocess av noterade och onoterade företag ser ut i praktiken samt vilka skillnader 
som kan förekomma under dessa processer. I den teoretiska referensramen används begrepp 
som fundamental analys, noterade och onoterade företag, strategisk analys, redovisnings 
analys, finansiell analys samt värderingsmetoder. Uppsatsen är av kvalitativ natur med ett 
hermeneutiskt förhållningssätt samt en induktiv undersökningsansats. Empirikapitlet 
innehåller resultat av fyra semistrukturerade intervjuer vi genomförde med korrespondenter 
kunniga på området. I analys kapitlet relateras intervjuresultaten till den teoretiska 
referensramen vilket skapar underlag för våra slutsatser. Avslutningsvis lämnar vi förslag på 
vidare forskning inom ämnet. 
  
I det stora hela förekommer det inga större skillnader mellan noterade företags 
värderingsprocess och de onoterade företagens värderingsprocess. Inte heller skiljer sig 
värderingsprocessen avsevärt mycket i praktik jämfört med teorin. Dock används 
substansvärdeberäkning och avkastningsberäkning i onoterade bolag medan 
relativvärderingen används i högre utsträckning i noterade företag.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Företagsvärdering, Värderingsprocess, Noterade företag, Onoterade företag, 
Värderingsmetoder, Fundamental analys 
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med en kort bakgrundsbeskrivning. Därefter för vi en diskussion kring 
uppsatsens problematik. Diskussionen utmynnar i en formulering av de forskningsfrågor som 
uppsatsen behandlar. Med hänsyn därtill, presenteras uppsatsens syfte och de avgränsningar 
som görs. Kapitlet avslutas med en kort presentation av uppsatsens disposition samt en kort 
sammanfattning av detta kapitel.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Under det senaste decenniet har händelserika ändringar inom den finansiella världen skett. En 
av de största orsakerna till det är den ökade globaliseringen (Frykman & Tolleryd, 2003). 
Världens aktiemarknader har, under denna tidsperiod, genomgått olika perioder av kraftiga 
upp- och nedgångar. Detta har resulterat i stora förändringar i företagens värde. Därmed 
kunde man konstatera att de förändringarna inte enbart beror på företagets interna miljö utan 
även på förändringar i ett företags omgivning. Det har medfört att vikten av att ha förståelse 
och kunskap om företagets värde, har ökat (Öhrlings, 2007). Samtidigt ökade även betydelse 
av att ha kunskap om hur ett företag värderas (Frykman & Tolleryd, 2003).   
 
Själva begreppet företagsvärdering föddes i USA för ca 25 år sedan och tillämpades då av 
specialister inom finansvärlden. Med alla förändringar som skett i den ekonomiska världen 
expanderade kunskapsbasen och företagsvärderingen blev alltmer en konsultspecialitet 
(Crain, 2006). Numera är de främsta specialisterna på området revisorer och finansföretag. De 
större revisionsbyråerna har till och med separata avdelningar med specialkunskap om 
företagsvärdering. Det finns även olika mäklarföretag som är experter på värdering av mindre 
företag (Johansson & Hult, 2002). 
 
Företagsvärdering används oftast som ett generellt begrepp. Det omfattar värdering av flera 
olika typer av företag. Oftast förekommer begreppet vid en överlåtelse där ett företag är målet 
för en värdering. Men det finns även andra situationer där en företagsvärdering kan vara 
aktuell. Detta då ett företag, till exempel, planerar att gå samman med ett annat företag eller 
då ett företag är på väg att introduceras på börsen. Det är även aktuellt att värdera ett företag 
vid en kreditgivning (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). En ägare kanske vill av rent 
nyfikenhet veta vad dennes företag är värt, eller vill denne kanske göra en investering och vill 
se om detta är möjligt. Det här är också situationer där en värdering kan vara aktuell (Lundén 
& Ohlsson, 2007). Därmed kan vi konstatera att det finns olika intressenter som kan vara 
drivande kraft för att en värdering skall genomföras. Privatpersoner, företagsledare, 
aktieägare, bankmän, myndigheter, investerare, med flera är exempel på intressenter (Nilsson, 
Isaksson & Martikainen, 2002).  
 
I syfte att bedöma ett företags värde på ett så korrekt sätt som möjligt, bör värderaren utföra 
en grundlig analys av företaget i fråga (Johansson & Hult, 1999). Företagsanalys är ett vitt 
begrepp. Oftast brukas det i syfte att framställa en analysprocess som i sin tur utförs med 
avsikt som skall visa ett företags välbefinnande och tillväxt. Företagets unika närmiljö spelar 
oftast en avgörande roll vid framställningen av resultatet (Carlsson, 1998). Enligt Johansson 
och Hult (2002) är företagsanalysen en utgångspunkt för värdering av ett företag, varför 
analysen bör vara av hög kvalité. Vid en företagsöverlåtelse bör exempelvis köparen, enligt 
Johansson och Hult (1999), sträva efter en omfångsrik analys som oftast inte är så enkelt med 
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tanke på olika sorters svårigheter som kan uppkomma. Den främsta svårigheten är att den 
nödvändiga informationen inte alltid är tillgänglig. Säljaren, å andra sidan, bör analysera 
företaget ur köparens perspektiv och på det viset upptäcka eventuella fel som nedsätter värdet 
på företaget (Johansson & Hult, 1999). 
 
Med tiden har även olika metoder för att värdera ett företag utvecklats. Den metoden som 
tillämpas under en förvärvsprocess beror i första hand på vilka motiv till överlåtelsen som 
föreligger. Det beror även på företagets storlek och kostnaden för processen (Johansson & 
Hult, 1999). De två vanligaste metoderna för företagsvärdering är avkastningsvärdering och 
substansvärdering. Metoderna har sin utgångspunkt i bokslut eller någon annan typ av 
ekonomisk rapport. Inget företag är sig likt och det kan orsaka vissa problem eftersom det inte 
alltid finns några marknadsmässiga priser som värderare kan utgå ifrån (Lundén & Ohlsson, 
2007).   
 
Företagsvärdering är ett väldigt brett område och vi ville fokusera på en del av det. Därför 
valde vi transportbranschen. En av författarna till uppsatsen har jobbat på DHL vilket är ett 
stort transport företag.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Företagsanalys och företagsvärdering är teoretisk ankrade begrepp. Den litteratur som 
behandlar företagsanalys lägger främst fokus på värdering och analys av börsnoterade företag 
trotts att majoriteten av svenska företag är onoterade. Det är inte många som nämner hur ett 
onoterat företag skall värderas och analyseras. Det samma gäller teorin kring olika 
värderingsmetoder, som är främst inriktade på börsföretag (Lundén & Ohlsson, 2007). Hult 
(1993) skyller på det empiriska fundamentet, gällande värdering av onoterade företag, som 
enligt honom är begränsat. Detta eftersom utförda värderingar av företag, generellt, inte 
publiceras utan bevaras hos de inblandade parterna. Därmed blir det svårt att upprätta en så 
kallad god värderingssed. Hade en sådan funnits hade det varit mycket enklare att få insyn i 
hur värdering av olika företag genomförs i praktiken (Hult, 1993). Eftersom en omfattande 
och välutvecklad teori inom detta ämne finns, skulle vi vilja veta hur det fungerar i praktiken, 
eftersom något som är teoretiskt beskrivet inte alltid behöver överensstämma med den 
praktiska tillämpningen. 
 
Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) belyser skillnaden mellan att värdera ett noterat och 
ett onoterat företag. De menar att det oftast är svårare att värdera ett privat företag än ett 
publikt. Även Palepu et. al (2007) menar att företagsvärdering av noterade företag skiljer sig 
från värderingen av onoterade företag. Orrbeck (2006) anser att företagets storlek är en 
avgörande aspekt som måste tas i beaktelse vid en företagsvärdering. Orsaken kan exempelvis 
vara att onoterade mindre företag, med tanke på sina resurser, inte har råd att genomföra lika 
omfattande värderingsprocess som de stora noterade företag kan. 
 
Det som vi är intresserade av är att få reda på hur en värderingsprocess av noterade och 
onoterade företag ser ut i praktiken. Visst kan företagets storlek påverka hur en värdering 
utförs men vilka andra faktorer spelar roll vid företagsvärdering av noterade respektive 
onoterade bolag? Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) säger att ett onoterat företag 
oftast är ägarledda där ägaren har stark koppling till företaget, jämfört med ledarna i ett 
noterat företag. Kan detta vara en viktig aspekt när en värdering av onoterade och noterade 
företag utförs? Vi har redan nämnt i bakgrundsbeskrivningen att värderingsmetoderna kan 
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variera med tanke på företagets storlek, bland annat. Vilka metoder är då lämpligast att 
tillämpa vid värdering av ett noterat respektive ett onoterat bolag?  
 
 
 

1.3 Forskningsfrågor 
 
Utifrån diskussionen har vi utarbetat ett par övergripande frågor som vi vill besvara: 
 

• Hur ser värderingsprocessen av noterade och onoterade företag ut i praktiken, jämfört 
med teorin? Vilka skillnader förekommer i värderingsprocessen av noterade och 
onoterade företag? 

• Vilka värderingsmetoder tillämpas när ett noterat respektive ett onoterat företag 
värderas? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att, beskriva om hur en värderingsprocess av noterade och onoterade företag går till i 
praktiken samt vilka skillnader som kan förekomma under dessa processer. På det sätt ämnar 
vi att skapa förståelse för läsaren om ämnet företagsvärdering. Detta genom att granska hur 
professionella värderare utför en företagsvärdering.  
 

1.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att, i denna uppsats, avgränsa oss till att intervjua fyra personer som arbetar med 
företagsvärdering. Två av respondenter innehar erfarenheter när det gäller att värdera noterade 
företag. De övriga två är företagsmäklare med expertis på värdering av onoterade bolag.   
 
Vi avgränsar oss även till att enbart beröra hur en värderingsprocess av noterade och 
onoterade företag, i Sverige, inom transportbranschen kan se ut. Anledningen är att begreppet 
företagsvärdering är ganska brett i sig. Vi lägger extra fokus på vilka aspekter som ska 
beaktas vid värdering av åkeriföretag.  
  

1.6 Disposition 
 
Kapitel 2 
I kapitel 2 behandlas den informationen som tidigare presenterats inom ämnet 
företagsvärdering. Informationen består av utgiven litteratur samt vetenskapliga artiklar inom 
området. Det gör att informationen blir relevant och väsentlig för uppsatsen. 
 
Kapitel 3 
Under metodkapitlet behandlas de olika vetenskapssyn och metoder som vi använt oss utav 
under genomförandet av uppsatsen.  
 
Kapitel 4 
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I empirikapitlet sammanställs intervjuresultaten. Intervjuerna utfördes med korrespondenter 
från två revisionsbyråer samt med tre korrespondenter från tre mäklarföretag specialiserade på 
värdering av onoterade bolag. 
 
Kapitel 5 
Här ska vi redogöra för den analys som vi kommer att utföra med hjälp av den teoretiska 
referensramen som i sin tur kommer att kopplas till empirin. 
 
Kapitel 6 
Kapitel 6 kommer att innehålla våra slutsatser samt en diskussion kring de. Med slutsatser 
ämnar vi att besvara de frågor som ställdes i början på uppsatsen. I slutdiskussionen kommer 
vi att ta upp en generell diskussion om hur det har varit att arbeta med detta ämne och 
resonemanger kring det.  
 
Kapitel 7  
Här tar vi upp vilka källor vi har haft under arbetets gång och vilka referenser vi har använt 
oss av.  
 

1.7 Sammanfattning 
 
Under de senaste decennierna har behovet av företagsvärdering och förståelse för den ökat. 
Orsaken är att många företag, såväl stora som små, byter ägare. Globaliseringen är en av 
anledningar för att företagsförvärv sker i omgivningen. Därmed ökar även efterfrågan efter 
expertisen i området. I syfte att kunna utföra en noggrann företagsvärdering krävs det även att 
värderaren gör en grundlig analys av företaget. Efter analysen tillämpar värderaren olika 
metoder för att slutligen avgöra värdet på företaget. Företagsvärdering och företagsanalys är 
begrepp som ofta hittas i teorin där man oftast talar om värdering av noterade företag. Det är 
inte många forskare som har berört frågan hur onoterade bolag skall värderas samt om det 
förekommer några skillnader i värderingsprocessen vid värdering av noterade och onoterade 
företag. 
 
Det vi vill ta reda på i den här uppsatsen är just hur en värderingsprocess av noterade och 
onoterade företag ser ut i praktiken, jämfört med teorin samt om det förekommer några 
skillnader i själva värderingsprocessen. En annan fråga vi ställer oss är vilka 
värderingsmetoder som tillämpas när ett noterat respektive ett onoterat företag värderas? Vårt 
syfte är att, för läsaren, beskriva hur en värderingsprocess av noterade och onoterade företag 
går till i praktiken samt vilka skillnader som kan förekomma i processer. Det genom att 
granska hur professionella värderare utför en företagsvärdering. 
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2. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet presenteras de relevanta teorierna kring ämnet företagsvärdering. 
Teorierna har inhämtats från befintlig litteratur inom ämnet. Kapitlet inleds med en 
övergripande beskrivning av begreppet företagsvärde samt olika faktorer som kan vara av 
betydelse vid värdering av noterade och onoterade företag. Därefter presenteras de olika 
delarna som ingår i en värderingsprocess. Avslutningsvis introduceras de olika 
värderingsmetoderna som tillämpas vid en företagsvärdering. 
 

2.1 Företagsvärde 
 
Frykman och Tolleryd (2000) menar att värdet på ett företag visar dess välstånd. Ett företags 
värde innehåller både företagets historiska ställning och dess nuvarande situation men även 
företagets framtidsvyer. De jämför företaget med ett träd, där trädets frukter likställs med 
företagets lönsamhet och vinst. Frukten visar det senaste årets resultat och trädets tillfälliga 
hälsa. Vidare likställs grenarna och stammen med företagets balansräkning samt 
resultaträkning, vilket visar företagets historiska samt dess aktuella ställning. Slutligen 
likställs trädets rotsystem med ett företags intellektuella kapital och ett företags yttre miljö 
även kallad för industristruktur. När bedömningar om trädets framtida förmåga att producera 
frukt skall göras, måste alla dess delar tas i beaktning. Detta gäller även när ett företags 
framtida förmåga att generera vinst skall bedömas (Frykman & Tolleryd, 2000).   
 
Men vad menas med ”värde”? Är det en enkelriktad gata? Vem är det som bestämmer vad 
värdet på något är? Dessa frågor ställer Yegge (2002) i syfte att förklara begreppet 
företagsvärde. Han menar att ett värde bestäms utifrån en individuell perception där två olika 
individer kan ha olika synpunkter på vad ett företag kan vara värt. Till exempel kan en köpare 
ha en annan åsikt om vad ett företag är värt, jämfört med en säljare. Likaså kan bankirer, 
revisorer och advokater ha olika uppfattningar om ett företags värde (Yegge, 2002). Även 
Hult (1993) är av liknande åsikt där han menar att begreppet värde är relativt beroende just på 
vem man diskuterar med. Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) menar att ett slutgiltigt 
svar på vad ett företagsvärde är inte finns. Det eftersom alla värderingar baseras på 
värderarens subjektiva bedömningar av ett företagsvärde, där erfarenhet och kunskap är 
viktiga aspekter. Copeland, Koller och Murrin (2000) menar att ett företagsvärde beror främst 
på värderarens förståelse av den branschen där det värderade företaget verkar i samt företagets 
industristruktur och den generella ekonomiska miljön. 
 
Enligt Sevenius (2003) leder en företagsvärdering till att företagets marknadsvärde fastställs. 
Han definierar marknadsvärde som: ” det förväntade pris till vilket en överlåtelse av ett 
företag torde ske på en öppen och oreglerad marknad, mellan en rationell och frivillig säljare 
och en rationell och frivillig köpare, där båda parter har tillgång till likvärdig och fullständig 
information”. När det gäller noterade företag är företagets så kallade börsvärde en bra 
utgångspunkt för att beräkna dess marknadsvärde. Dock har uttrycket börsvärde lite mer 
komplicerat jämfört med termen marknadsvärde. Det eftersom ett företags börsvärde kan 
påverkas av yttre faktorer som inte har något att göra med företagets verksamhet. Exempelvis 
kan aktiemarknaden ändras radikalt vilket kan påverka ett företags aktievärde och med det 
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även dess börsvärde. Marknadsvärde i sig betraktas som neutralt och oberoende av parternas 
subjektiva förhållanden. Dock finns det en term som tar hänsyn till dessa subjektiva 
förhållanden, nämligen ekonomiskt värde. Termen belyser vilket nyttjandevärde ett företag 
har samt de förväntningar som ställs på företaget (Sevenius, 2003 s. 85).   

2.2 Att värdera noterade och onoterade företag   
 
Företag som är noterade på en aktiemarknad benämns oftast noterade företag eller publika 
företag. De företag som inte är marknadsnoterade kallas vanligen för onoterade eller privata 
företag (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). Aktieägarna i ett noterat företag kan i 
princip vara vilka som helst, allt från högskolestudenter till stora investmentbolag. Dessa 
aktieägare investerar i själva marknaden där företaget befinner sig i. Aktieägarna i ett onoterat 
företag är oftast personer som äger företaget. De i sin tur investerar i själva företaget och dess 
tillgångar (Yegge, 2002). 
 

2.2.1 Noterade företag  
 
När aktier i ett noterat företag värderas, syftar oftast värderaren att bedöma om företagets 
aktie är över- eller undervärderad. Det gör de genom att det framkomna värdet av priset på 
aktien relateras till det noterade marknadspriset. Det priset är i sin tur viktigt eftersom, vid 
värdering av ett noterat företag, kan priset utgöra en bas för värdet på företaget. Därför kan 
man säga att noterade företags värde kan påverkas inte bara av företagets egen prestation utan 
även av förändringar som kan ske på aktiemarknaden (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 
2002). 
 
En viktig faktor i ett noterat företag är själva företagsledningen. Exempelvis kan det ske 
ändringar i ett företagets aktievärde om det sker ett byte av ledningen (Nilsson, Isaksson & 
Martikainen, 2002). Företagsledningens uppgift i ett noterat företag är att maximera vinsten i 
syfte att aktieägarna kan få så stor utdelning som möjligt. På det viset blir aktieägarna 
tillfredsställda. Om företagsledningen inte lyckas med det kan de avskedas (Yegge, 2002). 
 

2.2.2 Onoterade företag   
 
Att värdera ett onoterat företag är generellt svårare än att värdera ett noterat företag. Den 
främsta orsaken är att ett onoterat företag inte har någon utgångspunkt i form av ett 
marknadspris jämfört med ett noterat företag. Värderare kan granska försäljningspriset vid 
försäljning av ett liknande företag med det är dock väldigt svårt då den typen av information 
oftast är sekretessbelagd. Eftersom ett onoterat företag saknar ett marknadspris innebär det att 
värdet av aktier i ett privat företag inte påverkas av förändringar som kan förekomma på 
aktiemarknaden. Däremot kan verksamheten påverkas av dess förändringar vilket betyder att 
när ett onoterat företag värderas skall värderaren ta hänsyn till makroekonomiska faktorer, 
dock inte i samma utsträckning som när ett noterat företag värderas (Nilsson, Isaksson & 
Martikainen, 2002).  
  
Aktieägarna och ledningen i onoterade företag är oftast samma personer. Deras uppgift är att 
minimera vinsten som kan skattas. Aktieägarna eller ägarna har inga andra intressenter som 
ställer krav på höga vinster som de noterade företagen har (Yegge, 2002). Ägaren i ett 
onoterat bolag har en mycket stark koppling till företaget vilket skall beaktas vid en eventuell 
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värdering. Företagets resultat kan mycket väl vara kopplat till ägarens erfarenheter i 
branschen samt personliga kontakter andra väsentliga faktorer i omgivningen (Nilsson, 
Isaksson & Martikainen, 2002). 
 

2.3 Värderingsprocessen 
 
Innan en värderingsprocess påbörjas är det viktigt att ta hänsyn till vad syftet med själva 
värderingen är. Förutom syftet med värderingen bör en värderare granska ett antal 
förutsättningar som utgångspunkter för själva värderingsprocessen. Värderaren skall ta 
hänsyn till vad det är som skall värderas, vem uppdragsgivaren är, vilken värderingsmetod 
som är lämpligast. Meningen är att en värderingsprocess skall identifiera de mest 
betydelsefulla vinstdrivare samt riskfaktorer i företaget (Sevenius, 2003). Nilsson, Isaksson 
och Martikainen (2002) menar att ett företags vinstdrivare är viktiga faktorer som påverkar ett 
företags vinst, och att ett företags riskfaktorer är olika risker, både interna och externa, som 
påverkar ett företags verksamhet. Exempel på vinstdrivare för ett företag inom 
skogsbranschen och massatillverkningen är priset på pappersmassa. Riskfaktorn på samma 
företag, om det antas att företagets produkter säljs mest i utlandet, är valutakursen som kan 
ändras (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). Målet med en värderingsprocess är att 
komma fram till en rättmätig uppfattning om vad ett företag är värt (Sevenius, 2003). 
 
Utgångspunkten för ett företags värdering är en välgenomförd analys av företaget (Johansson 
& Hult, 1999). Till sin hjälp har analytikern företagets årsredovisning som denne skall 
analysera (Johansson, 1992). Dock räcker det inte att enbart analysera företagets räkenskaper 
utan även företagets omgivning och industristruktur som Frykman & Tolleryd (2000) jämför 
med ett träds ”rotsystem”. Det är nödvändigt för att kunna bedöma ett företags förmåga att 
tjäna pengar i framtiden. Johansson och Hult (2002) anser att företagsanalysen bör inledas 
genom att värderaren skapar sig en perception om företaget. 
 
Palepu et. al (2007) delar in en företagsanalys i fyra steg. De steg, även kallade för analytiska 
verktyg, är strategisk analys, redovisningsanalys, finansiell analys och prognos om framtid. 
Även Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) tar upp de verktyg när dem talar om en 
fundamental analys vars syfte är att utifrån insamlad information om ett företag och dess 
omvärld fastställa företagets värde (se figur 2.1). Enligt dem är verktyg utgångspunkt för 
själva värderingen där den strategiska, redovisnings- och den finansiella analysen i sin tur 
ligger till grund för prognostisering av företagets framtid, även kallad proformas. Copeland, 
Koller och Murrin (2000) menar att värderaren måste ha en förståelse om företagets 
ekonomiska omvärld för att denne skall kunna göra en framtidsprognos.   
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Figur 2.1: Den fundamentala analysens huvudmoment (Enligt Nilsson, Isaksson och 
Martikainen, 2002). 

2.4 Strategisk analys 
 
Första steget i en företagsanalys är den strategiska analysen som är även en viktig 
utgångspunkt för vidare analys. Dess syfte är att identifiera viktiga drivfaktorer och 
företagsrisker samt att på ett kvalitativt sätt avgöra ett företags vinstförmåga. Den strategiska 
analysen gör det möjligt att analysera ett företags branschstrategi och dess 
konkurrensfördelar. Första steget är av stor vikt eftersom det underlättar för analytikern att 
utföra och förstå övriga steg i en företagsanalys nämligen redovisnings och 
finansieringsanalysen. Den underlättar även när analytikern vill göra prognoser för företagets 
framtidsresultat (Palepu et. al, 2007). Med kvalitativt sätt menas att analytikern, med hjälp av 
enkät eller intervjuer, uttyder ett företags omätbara storheter såsom varumärkets betydelse, 
personalens kompetens med mera (Carlsson, 2004). Troligtvis är just den strategiska analysen 
det viktigaste elementet i en analys då analytikern får fram viktiga och realistiska fakta. På 
dess fakta baseras den egentliga värderingen (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). 
 
Enligt Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) är bransch- och konkurrensanalys två 
viktigaste delar av den strategiska analysen. Det är just de här delar som omfattar en 
identifiering av ett företags vinstdrivare och riskfaktorer.  
 

2.4.1 Branschanalys  
 
Branschanalysen är det första steget i en strategisk analys. Branschanalysens mål är att 
identifiera de faktorer som påverkar lönsamheten för branschen som helhet (Nilsson, Isaksson 
& Martikainen, 2002). Porter (1983) anger fem olika konkurrenskrafter som kan påverka 
lönsamheten i en bransch: Rivalitet mellan nuvarande konkurrenter befintliga i branschen, 
Nyetableringshot, Substitutionshot, Köparens förhandligsstyrka samt Leverantörers 
förhandlingsstyrka (se figur 2.2). Med hjälp av de här konkurrenskrafter kan företaget 
utarbeta sin konkurrensstrategi och relatera den till sin omgivning och på det sättet öka sin 
vinstpotential.  
 
Frykman och Tolleryd (2000) menar att värderare, med hjälp av konkurrenskrafterna, kan 
tyda hur en bransch kan inverka på ett företags kommande avkastning och med det bestämma 
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ett företags värde. Enligt dem är Porters modell (se figur 2.2) ett excellent verktyg för att 
genomföra en analys av branschen där ett företag verkar i. Utifrån den här modellen kan 
värderaren tyda om branschen har en hög vinstpotential, vilka risker kan förekomma samt om 
vinstpotentialen kommer att vara oförändrad eller ej (Frykman & Tolleryd, 2002). 
 

Rivalitet mellan 
nuvarande 
konkurrenter i 
branschen 

 
Nyetableringshot 
 

Köparnas 
förhandlingsstyr-
ka 

Leverantörernas 
förhandlingsstyr-
ka 

 
Substitutionshot 

 
 
Figur 2.2: Faktorer som påverkar konkurrensen i en bransch (Enligt Porter, 1983). 
 

2.4.1.1 Rivalitet mellan nuvarande konkurrenter befintliga i branschen 
 
Företag som verkar inom samma bransch är beroende av varandra vilket i sin tur betyder att 
när ett företag, genom en handling, försöker skapa konkurrensfördelar blir de andra företag i 
branschen tvungna att göra en motåtgärd. Exempel på det är prissänkningar, 
reklamkampanjer, förbättrad kundservice med mera. Konkurrensen behöver inte vara lika hög 
i alla branscher och beroende på vilken bransch det handlar om kan den påverkas av ett flertal 
olika faktorer såsom trög branschtillväxt med mera. En självklarhet är att ju högre 
konkurrensen i en bransch är, desto lägre blir vinsten. Det optimala scenariot är att 
konkurrensen är marginell, genom exempelvis en hög tillväxt i en bransch där det enbart finns 
några få starka deltagare med helt olika fabrikat. Några utträdeshinder skall inte heller 
förekomma (Frykman & Tolleryd, 2000). 
 

2.4.1.2 Nyetableringshot 
 
Faktorer som försvårar ett företags etablering i en bransch kallas inträdeshinder. 
Inträdeshinder kan vara naturliga eller onaturliga. De naturliga inträdeshindren är till exempel 
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starka varumärken, patent och kapitalintensitet som kräver stora investeringar. Exempel på 
onaturliga inträdeshinder är olika regleringar, statliga monopol och tariffer. Det optimala för 
branschens lönsamhet är om inträdeshindren var höga medan utträdeshindren var låga. 
Därmed skulle stabilisera branschen och öka vinsten för befintliga företag (Frykman & 
Tolleryd, 2000). 
 

2.4.1.3 Substitutionshot 
 
En vara eller en tjänst som uppfyller exakt samma funktion som den, i branschen, redan 
befintliga produkten kallas för substitut. Substitutvaror som tillverkas i branscher med hög 
profit kan ställa till det när konkurrensen ökar och priserna sänks. Dessa substitut blir då ett 
hot för övriga aktörer i branschen som tillverkar aktuella varor (Frykman & Tolleryd, 2000). 
 

2.4.1.4 Leverantörers förhandlingsstyrka 
 
En annan faktor som kan inverka på lönsamheten i en bransch är leverantörer som i sin tur 
skall ha hög status. Dessa kan påverka branschens sammansättning genom en rad olika 
åtgärder såsom att höja priser, minska nivån på service med mera. I en bransch där det enbart 
existerar ett fåtal starka leverantörer och där företag som är verksamma i just denna bransch 
inte är en viktig kundgrupp för leverantörer, anses leverantörer ha en hög status. Det utgör ett 
hot för branschen, om företag i branschen inte vill betala det pris som leverantörerna begär 
eftersom leverantörerna i det fallet kan sälja direkt till slutanvändaren (Frykman & Tolleryd, 
2000). 
 

2.4.1.5 Köparens förhandlingsstyrka 
 
Även köparen kan inverka på lönsamheten i en bransch. Det, exempelvis, genom att begära 
prissänkning, förbättrad service, högre prestationsförmåga med mera. Köparna kan öka sin 
förhandlingsstyrka genom att köpa stora volymer, ha låga kostnader med mera. Därmed kan 
köparna utgöra ett hot gentemot producenter genom att begära prissänkningar. Om inte deras 
krav uppfylls kan köparna inleda egen varutillverkning (Frykman & Tolleryd, 2000).    
 

2.4.2 Konkurrensanalys  
 
Då ett företag vill lyckas bättre än sina konkurrenter krävs det att företaget behärskar de 
ovannämnda konkurrenskrafterna. Det kan uppnås genom att företaget använder tre befintliga 
faktorer av strategisk karaktär, nämligen kostnadsöverlägsenhet, differentiering samt 
fokusering (Porter, 1983). 
 

2.4.2.1 Kostnadsöverlägsenhet 
 
Kostnadsöverlägsenhet fordrar kraftfulla satsningar i syfte att maximera vinsten. Där strävar 
företaget efter att reducera kostnader genom exempelvis sträng övervakning av driftkostnader, 
reklamkostnader, övriga kostnader med mera. Företagsledningen spelar en betydande roll här 
genom att utföra de här strikta kontrollerna. Därmed skapas konkurrensfördelar eftersom låga 
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kostnader för med sig lägre pris i jämförelse med konkurrenterna. Ett företag med 
lågkostnadspositionering är garderad mot hotet från alla konkurrenskrafterna eftersom det är 
de mindre effektiva företag, med andra ord företag med högre kostnader, som drabbas först av 
potentiella förändringar i branschen (Porter, 1983). 
 

2.4.2.2 Differentiering 
 
I den här ansatsen strävar företaget efter att särskilja sin vara eller tjänst i förhållande till 
konkurrenterna, där varan urskiljs från övriga och på det sättet blir den unik. Det kan handla 
om allt från design, kundservice, finesser med mera. Företaget som lyckas att skapa denna 
differentiering i flera olika områden blir en farlig konkurrent. Differentiering medför lojala 
kunder som inte är så priskänsliga och på det viset ökas företagets marginal, vilket i sin tur 
leder att företaget kan konfrontera starka leverantörer samt inflytande från köparna (Porter, 
1983). 
 

2.4.2.3 Fokusering 
 
När ett företag inriktar sig på ett segment, en viss kundkrets eller en geografisk marknad 
tillämpar företaget så kallad fokusering. Skillnaden mellan fokusering och de övriga ansatser 
är att fokusering syftar till att tillfredsställa en specifik kundkrets medan de övriga två syftar 
till att nå till alla kunder som är befintliga i branschen. Meningen med fokuseringsstrategi är 
att på ett mer effektivt sätt tillhandahålla service åt sina kunder. Detta resulterar i att företaget 
blir säkrad från hot som konkurrenskrafterna kan medföra (Porter, 1983). 
 

2.4.4 STEP- analys 
 
Med analys av konkurrenter och branschen utvärderas företagets närmaste omgivning. I syfte 
att skapa en heltäckande bild av företagets styrka bör värderaren även utvärdera sin 
makromiljö, speciellt om företaget agerar globalt. Vid en makroanalys är det lämpligt att 
använda den så kallade STEP- modellen där företagets makromiljö bryts ner i fyra 
komponenter. Varje bokstav anger en komponent där bokstav S anger sociokulturella 
faktorer, bokstav T teknologiska, E ekonomiska och bokstaven P anger politiska faktorer. När 
det gäller sociokulturella faktorer bör man ta reda på vilka olika religioner som dominerar i 
den aktuella regionen, vilken inställning har folket till utländska varor, om det finns några 
andra hinder med mera. När det gäller teknologiska faktorer bör man studera regionens 
teknologiska utveckling och hur detta kan påverka företaget. Räntenivå, inflation och 
regionens tillväxt bör studeras då man analyserar regionens ekonomiska ställning. Då de 
politiska faktorerna utvärderas bör företaget studera stabiliteten i landets politiska miljö samt 
landets regler som kan påverka företagets verksamhet (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 
2002). 
 

2.4.5 SWOT- analys 
 
Den strategiska analysen av verksamheten bör leda till en så kallad SWOT- analys, där 
företagets hot och möjligheter samt styrkor och svagheter granskas (Öhrlings, 2007). Just 
SWOT- modellen är den modell som kanske oftast används vid en strategisk analys. Modellen 
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har fyra fält där bokstäverna SWOT anger ett företags styrkor (Strengths), svagheter 
(Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). Från interna och rådande 
situationen i företaget uttyder man företagets styrkor och svagheter medan man från den 
externa och kommande utvecklingen i företagets omgivning uttyder företagets möjligheter 
och hot. Det negativa med denna modell är att den är statisk eftersom man inte kan se hur 
faktorerna utvecklas över tid (Sevenius, 2003). 

2.5 Redovisningsanalys 
 
Syftet med en redovisningsanalys är att bedöma om och till vilken grad ett företags 
redovisning överensstämmer med dess faktiska ställning, där värderaren strävar efter att 
värdera kvalitén på resultatet som de facto redovisats. Värderaren bör då kunna urskilja vissa 
poster som företaget redovisat men som i själva verket inte stämmer överens med det 
företaget i verkligheten presterat. Ett exempel är om värderaren studerar ett företags sätt att 
skriva av vissa tillgångar under en period. Värderaren kan då upptäcka om företaget gjort rätt 
eller om det gjort fel och på så sätt ökat sin vinst. Därmed blir det viktigt för en värderare att 
utföra justering av vissa poster, i företagets balans- och resultaträkning, om det behövs för att 
i sin tur ge en mer rättvisande bild av företagets ställning (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 
2002).   
 

2.5.1 Redovisningsanalysens fem steg 
 
Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) presenterar hur en redovisningsanalys kan 
utformas. De delar upp analysen i fem steg: identifiering av betydelsefulla 
redovisningsprinciperna, uppskattning av flexibiliteten i företagets redovisning, evaluering av 
företagets redovisningsstrategi, analys av den kompletterande informationen och 
igenkännande av eventuella varningssignaler.  
 

2.5.1.1 Identifiering av betydelsefulla redovisningsprinciperna 
 
Till skillnad från den strategiska analysen som strävar efter att identifiera företagets 
framgångs- och riskfaktorer, strävar redovisningsanalysen att identifiera hur de faktorer 
redovisas. Målet är att utvärdera de redovisningsprinciper som tillämpas av företaget och 
skattningar som görs när företaget bedömer värdet på faktorerna.  Om företaget tillämpar 
olika principer kan företaget uppvisa annorlunda resultat. Därför är det viktigt att värderaren 
har en förståelse för varför företaget valt just det sättet att redovisa på (Nilsson, Isaksson & 
Martikainen, 2002). 
 

2.5.1.2 Uppskattning av flexibiliteten i företagets redovisning 
 
Det är dock inte alla företag som kan tillämpa flera olika redovisningsprinciper. De företag, 
som inte har några alternativa redovisningsprinciper till sitt förfogande, brukar ha mindre 
informationsinnehåll i sin redovisning. Ledningen i ett sådant företag kan påverka resultatet 
som redovisas med hjälp av lagstiftningen. Till exempel är det tillåtet att skriva av materiella 
tillgångar på tre olika sätt, degressivt, linjärt eller progressivt (Ibid).    
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2.5.1.3 Evaluering av företagets redovisningsstrategi 
 
När ett företag utformar sin årsredovisning har företaget fria händer och kan antingen 
manipulera intressenterna eller göra rätt för sig och visa en så kallad rättvisande bild av 
företagets lönsamhet. För att en värderare uppskatta om företaget gjort rätt vid utformning av 
sina räkenskaper bör värderaren, enligt Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002), söka svar 
på följande frågor: 
 

• Använder företaget exakt likadana redovisningsprinciper som övriga företag i samma 
bransch? Om inte, vad kan det bero på? 

• Har ledningen i företaget starka skäl att utnyttja sin handlingsfrihet till att manipulera 
resultatet? Erhåller ledningen någon bonus som i sin tur har kopplingar till det 
redovisade resultatet?  

• Har det på senaste tiden skett en ändring av redovisningsprinciper som företaget 
tillämpar och vad kan det bero på? 

• Har företagets skattningar varit pålitliga historiskt? Det är viktigt att granska 
kvartalsrapporterna där en manipulering av resultatet kan ha skett eftersom dessa 
rapporter inte granskas så ingående som en årsredovisning. Där kan företaget 
övervärdera sina intäkter samt undervärdera sina kostnader i syfte att visa ett högre 
resultat vilket i sin tur kan leda till stora resultatnedskrivningar i slutet av året. 

 

2.5.1.4 Analys av den kompletterande informationen 
 
Ett företag kan i syfte att underlätta för intressenterna bifoga information som kompletterar 
dess årsredovisning. En värderare bör kunna göra en bedömning av den kompletterande 
informationens kvalitet. Denna typ av information kan vara både av kvalitativ och kvantitativ 
natur och exempel på kompletterande information är fotnoter som lämnas i årsredovisningar, 
information om företagets verksamhetsområde, beskrivning av företagets affärsidé med mera. 
När denna typ av information granskas bör följande frågor, enligt Nilsson, Isaksson och 
Martikainen (2002) ställas:  
 

• Ger företaget några förklaringar till det redovisande resultatet? 
• Om företagets vinstmarginal har minskat, vad beror det på? 
• Beror det på ökade kostnader eller ökad priskonkurrens? 
• Givet att företaget är verksamt inom flera segment, innehåller årsredovisningen 

tillräckligt med information för att det skall gå att uppskatta vinst/lönsamhet 
för respektive segment? 

• Hur informativt är företaget när det gäller dåliga nyheter?  
• Om företagets resultat är extremt dåligt, förklarar företaget anledningen till det 

dåliga resultatet? 
• Presenterar ledningen sin strategi för att vända den negativa trenden?(Nilsson, 

Isaksson & Martikainen, 2002). 
 

2.5.1.5 Igenkännande av eventuella varningssignaler 
 
Värderaren måste vara observant på tänkbara varningssignaler som kan uppkomma i ett 
företags redovisning. Värderaren bör känna igen varningssignaler och granska dem. Exempel 
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på olika varningssignaler kan vara förändringar som av oförklarliga skäl skett i redovisningen 
framförallt då resultatet varierar kraftigt. Ett företag som tillämpar olika principer kan ha 
manipulerat siffrorna i syfte att dölja ett dåligt resultat. Andra exempel på varningssignaler 
som borde uppmärksammas av värderaren är oförklarade transaktioner, onormal 
varulagerökning, stora nedskrivningar med mera (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). 

2.6 Finansiell analys 
 
Den finansiella analysen ämnar evaluera den historiska utvecklingen av ett företag. Det 
genom att den finansiella informationen granskas. Utifrån det skall analytikern utvärdera hur 
företaget kommer att utvecklas i framtiden. Analysen skall vara systematisk vilket betyder att 
värderaren väljer relevanta nyckeltal. Den skall även vara effektiv där värderaren skall 
begränsa antalet nyckeltal som används eftersom för många nyckeltal kan bli svårhanterliga 
för en värderare när han skall dra sina slutsatser. Nyckeltals- och kassaflödesanalysen är två 
oftast förekommande redskap vid utförandet av den finansiella analysen. Medan analysen av 
nyckeltal syftar till att värderaren får en inblick i det ekonomiska läget i företaget, avser 
kassaflödesanalysen att underlätta för värderaren vid en bedömning av företagets likviditet 
(Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002).  
 
Sevenius (2003) menar att den finansiella analysen har den starkaste kopplingen till själva 
värderingen av ett företag. Det eftersom den finansiella analysen fångar upp företagets 
värdedrivare ur ett historiskt perspektiv vilka tillämpas senare i syfte att bedöma företagets 
utveckling i framtiden. Värderaren bör vid analysen ta hänsyn till företagets finansiella 
utveckling under de senaste fem åren. Alla förändringar som kan inverka på den finansiella 
analysens resultat bör uppmärksammas. Förändringar i engångsposter, redovisningsprinciper, 
strukturen, vissa typer av intäkter och kostnader är exempel på dessa. Ofta behövs en 
korrigering av historiska siffror som syftar till att analysunderlaget ska kunna jämföras med 
den kommande aktiviteten som ska evalueras. Därmed bör värderaren granska trenderna i 
utveckling av nyckeltalen under perioden. Nyckeltalens medeltal fungerar då som en grund 
för evalueringsprognos.  
 
Huvudsaklig avsikt vid en finansiell analys är att bedöma lönsamheten av ett företag. Den kan 
begripas som avkastning på kapitalet där lönsamheten analyseras med hjälp av nyckeltal 
såsom räntabilitet på sysselsatt och eget kapital med mera. Den kan även begripas i skepnad 
av resultatnivåer där bruttomarginal, vinstmarginal, rörelsemarginal är exempel på relevanta 
mått som kan användas. Skillnaden är att i den första lydelsen relateras resultatnivåerna till 
olika kapitalbegrepp, medan i den andra relaterar dem till företagets omsättning. En annan 
viktig aspekt är att analysera företagets finansiella ställning. Soliditet och skuldsättningsgrad 
är exempel på mått som används. De är i sin tur statiska. Dock kan andra mått användas vilka 
i sin tur är mer dynamiska, där resultatet relateras till balansposter. Ränteteckningsgrad är ett 
exempel på sådana mått. Övriga mått som är vanligt förekommande vid en finansiell analys är 
de som fastställer likviditeten i ett företag. Därmed är en kassaflödesanalys väldigt viktigt 
verktyg som används innan ett företag värderas. Alla förändringar i rörelsekapitalet och 
investeringsutvecklingen bör observeras innan värderaren skall göra en bedömning om 
företagets framtid (Sevenius, 2003). 
 

2.6.1 Lönsamhetsvärdering 
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Att endast titta på företagets resultat ger ingen klar bild om företagets lönsamhet. Därmed 
krävs det att relatera företagets resultat till olika faktorer i syfte att få en klarare bild av 
företagets lönsamhet. Rent generellt är räntabiliteten på eget kapital (Re) ett bra mått för att 
mäta lönsamheten i ett företag. Där relateras företagets resultat efter finansiella intäkter och 
kostnader till summan av genomsnittliga egna kapitalet (se bilaga). Genomsnittliga egna 
kapital mäts genom att egna kapitalet från årets början summeras med egna kapitalets vid 
årets slut vilket delas med två (se bilaga). I syfte att göra det lättare för värderaren att mäta 
lönsamheten över tiden skall olika jämförelseposter såsom skadeståndskrav eller 
minoritetsandelar inte tas med i resultatberäkningen (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002).  
.    
Ur aktieägarens synvinkel är detta nyckeltal är väldigt bra verktyg vid analys av ett företags 
verksamhet eftersom det relaterar företagets resultat till det aktiekapital som aktieägaren satsat 
i företaget. Utifrån de här nyckeltal kan värderaren utläsa om företagets investeringar har varit 
lyckade. Nyckeltalet kan sättas i relation till aktieägarens avkastningskrav och på det sättet 
kan värderaren se om företaget är lönsamt (Ibid).  
 
För att analytikern skall skapa sig en förståelse av det som ligger bakom Re- talet skall den 
bryta ner detta nyckeltal i mindre delar. Därmed krävs det att göra en separation av ett 
företags finansierings och investerings resultat. Utifrån det skall värderaren relatera resultatet 
efter företagets finansiella poster, summerat med räntekostnaderna, till det genomsnittliga 
totala kapitalet (se bilaga). Detta ger oss ett nyckeltal som kallas för räntabilitet på totalt 
kapital (Rt). Detta nyckeltal anger avkastning som företagets tillgångar genererat oberoende 
av hur företaget finansierat tillgångarna. Fokus ligger på företagets investeringsstrategi istället 
och visar om företaget gjort bra investeringar vilket är av intresse både för aktieägaren och 
även långivaren (Ibid).  
 
Ett passande verktyg som skapar förståelse för samband mellan Rt och Re är så kallade 
hävstångsformeln där dessutom det förekommer två begrepp till, nämligen genomsnittlig 
skuldränta (Rs) samt skuldsättningsgrad (S/E). Rs anger den räntan för företagets skulder 
medan S/E anger förhållandet mellan genomsnittliga totala skulder och genomsnittligt eget 
kapital. Därmed uttrycks hävstångsformeln som så att räntabiliteten på det egna kapitalet är 
likvärdig med räntabiliteten på det totala kapitalet summerat med skillnaden mellan 
räntabiliteten på det totala kapitalet och den genomsnittliga skuldräntan som i sin tur 
multipliceras med skuldsättningsgraden (se bilaga). Detta visar att lönsamheten i ett företag 
kan ökas på tre olika sätt. Antingen kan avkastningen ökas genom bättre investeringar, låna 
pengar och förvalta dem på ett bättre sätt genom att finansiera bättre där Rt måste vara högre 
än Rs eller kan man försöka minska skuldräntan. På det sättet kan företagets 
investeringsstrategi och dess finansieringsstrategi påverka lönsamheten. Med hjälp av 
hävstångsformeln kan företagets investeringsstrategi separeras från finansieringsstrategi, 
vilket underlättar för värderaren att få förståelse för siffrornas bakgrund (Ibid). 
 
Lönsamheten kan i sin tur delas upp ytterligare med hjälp av ett verktyg som kallas för 
DuPontmodellen (se figur 2.3). Den visar på att lönsamheten gällande företagets verksamhet 
består av ett företags vinstmarginal samt omsättningshastighet av företagets tillgångar. 
Vinstmarginalen anger relation mellan företagets resultat, före finansiella poster, summerat 
med finansiella intäkter och omsättningen (se bilaga). Den fastställer ett företags vinst per 
omsatt krona. Omsättningshastigheten av företagets tillgångar anger hur stor försäljning varje 
krona frambringat och visar relation mellan omsättningen och genomsnittet av det totala 
kapitalet (se bilaga). Om omsättningshastigheten är hög anses företaget på ett effektivt sätt 
använda sina resurser. Dock kan det finnas variationer gällande vad en bra 
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omsättningshastighet är, beroende på vilken bransch det handlar om. Det finns ett samband 
mellan företagets vinstmarginal och dess omsättningshastighet. Med hjälp av det kan företaget 
öka sitt Rt genom att antingen öka vinstmarginalen eller omsättningshastigheten. 
Vinstmarginalen kan ökas genom att företaget genererar mer pengar per såld vara medan 
omsättningshastigheten kan ökas genom att företaget ökar sin produktförsäljning samtidigt 
som tillgångsmassa är oförändrad. Det visar att företaget med en låg vinstmarginal måste höja 
omsättningshastigheten om lönsamheten skall bevaras. Multiplikation av vinstmarginalen och 
omsättningshastigheten resulterar i att företagets Rt erhålls. Värderaren kan dessutom gå 
djupare in i modellen i syfte att undersöka hur eventuella förändringar i företagets balans- och 
resultaträkning inverkar på dess lönsamhet (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). 
 

 
Figur 2.3 DuPont- modellen (hämtad från Hogiasystems hemsida) 
 

2.6.2 Värdering av företagets tillväxt 
 
Själva begreppet tillväxt uppfattas oftast som något positivt. Dock kan det uppstå variationer 
på hur tillväxten skall mätas beroende på från vilken synvinkel det mäts. Ett flertal mått 
såsom omsättning, vinst summa tillgångar, antal anställda med mera, kan användas i syfte att 
mäta tillväxten av ett företag. Ur värderarens synvinkel används oftast mått som visar 
tillväxten i företagets egna kapital och dess vinst samtidigt som värderaren även studerar 
förändring i företagets omsättning, tillgångar, anställda med mera (Ibid).  
 
Traditionellt mäts företagets tillväxt genom att beräkna omsättningen vilket motsvarar 
summan av intäkter av företagets verksamhet. Det utförs genom att värderaren mäter 
omsättningen mellan ett år och ett annat år, där eventuella förändringen senare jämförs. Ett 
annat mycket vanligt mått som används vid mätning av ett företags tillväxt är antal anställda. 
De ställs i relation till omsättningen där värderaren strävar efter att undersöka hur mycket 
pengar varje enskild anställd omsätter. Måttet är optimalt när värderaren vill undersöka 
eventuella avvikelser som kanske uppkommit under åren när det gäller antal anställda. Det är 
mycket viktig mått vid tillväxtmätning av tjänsteföretag eftersom anställda ses som en viktig 
faktor i de här företagen. Dock bör värderaren vara observant, om han vill göra en jämförelse 
mellan företag, på att den jämförelse skall göras mellan företag som agerar i samma bransch. 
Företag som agerar i olika branscher kan ha olika förutsättningar (Ibid). 
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Ett annat mått på företagets tillväxt är mätning av företagets sammanlagda tillgångar som i sin 
tur sätts i relation till omsättningen. Då omsättningen ökar samtidigt som företagets tillgångar 
är oförändrade är detta en indikator att företaget utnyttjar sina resurser på ett effektivt sätt. 
Däremot när företagets tillgångsmassa ökar i snabbare takt jämfört med omsättningen kan det 
bero på företagets oförmåga att kontrollera tillväxten. Å andra sidan, relateras tillväxten av det 
egna kapitalet oftast till resultatet där skillnaden mellan det egna kapitalet vid årets slut 
jämfört med detsamma vid årets början resulterar i nettovinsten. Han kan i sin tur justeras 
med eventuella utdelningar. Just tillväxten av företagets vinster är mycket viktig mått då 
företagets vinsttillväxt är oftast utgångspunkt som värderingsmodellerna oftast grundas på 
(Ibid). 

2.6.3 Värdering av företagets finansiella ställning 
 
När värderaren vill mäta, om ett företag kan klara av att betala de kortfristiga skulderna bör 
värderaren studera dess likviditet. Det ena sättet är att uträkna företagets kassalikviditet. Då 
skall värderaren dividera summan av företagets omsättningstillgångar, med undantag av 
varulager, med summan av kortfristiga skulder (se bilaga). Ett annat sätt är att uträkna 
företagets balanslikviditet där företagets totala omsättningstillgångar divideras med summan 
av företagets kortfristiga skulder (se bilaga). Likviditeten ses som företagets kritiska faktor 
eftersom en brist på likvida medel kan sätta företaget i ett krisläge. Likvida medel i ett företag 
bör åtminstone ligga på den nivå att de kan täcka företagets kortfristiga skulder, vilket 
motsvarar en kassalikviditet på 100 % (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). 
 
Det mest förekommande nyckeltalet som används vid mätning av ett företags finansiella 
styrka är ett företags soliditet. Den mäts genom att företagets egna kapital relateras till det 
totala kapitalet och anger ett företags förmåga att överleva på lång sikt. Hur hög soliditeten 
bör vara beror helt och hållet på vilken bransch företaget agerar i. Enligt regel bör den ligga 
omkring 30-40 %. De företag som agerar i branscher med hög risk bör sträva efter ännu högre 
soliditet När soliditeten i en koncern beräknas bör minoritetsandelen ingå i det egna kapitalet 
eftersom minoritetsandelen i koncernens skulder inte är exkluderat. Vid mätning av 
soliditeten bör värderaren se över vilka tillgångar som företaget disponerar för att i sin tur 
avgöra om de kan säljas vid behov, exempelvis när företaget hamnar i en finansiell kris 
(Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). 
 

2.6.4 Tillvägagångssätt vid analys av nyckeltalen   
 
Tre mest förekommande metoder vid analys av nyckeltalen är longitudinell metod, 
tvärsnittmetod och tumregelmetod. När nyckeltalen studeras över en period i syfte att 
analysera olika trender och förändringar som kanske sker i verksamheten tillämpar värderaren 
den longitudinella metoden. Oftast omfattar den typen av analys en period av fem år. Dock 
kan det uppkomma olika omständigheter som påverkar nyckeltalen och försvårar analysen av 
nyckeltal över denna tid. Omständigheterna kan uppkomma både från interna beslut men även 
från externa förhållanden som företaget inte kan kontrollera. Exempel på interna beslut är att 
ledningen beslutar att ändra sin strategi vilket kan resultera i att bruttomarginalen försämras. 
Externa omständigheter kan vara allt från ökad konkurrens till inflationsökning. De faktorer 
såväl interna som externa försvårar analys av nyckeltalen och dess trender (Ibid).  
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Då värderaren jämför företagets nyckeltal med konkurrenternas nyckeltal tillämpar han 
tvärsnittsmetoden. Det är viktigt att det jämförande företaget är av liknande slag och att det 
agerar i samma bransch. Genom den metoden kan värderaren uppskatta om företagets 
nyckeltal är höga respektive låga jämfört med konkurrenten. Dock betyder inte en låg 
nyckeltalsvärde av företaget, jämfört med konkurrenten, betyda något dåligt. Konkurrenten 
kan ha en annan strategi vilket kan betyda att denne strävar efter att höja andra nyckeltal 
jämfört med företaget som värderas. Det viktiga är inte om nyckeltalen blir olika, det viktiga 
är att förstå varför dem avviker från varandra (Ibid).  
 
Ofta kan företag eftersträva att uppnå ett visst mål för olika nyckeltal, vilket oftast kan läsas i 
företagens årsredovisningar. Tumregelmetoden möjliggör en jämförelse av ett företags 
nyckeltal med målet som fastställts tidigare. På det sättet kan värderaren bedöma om företaget 
lyckats att nå det eftersträvade målet, vilket i sin tur underlättar för värderaren att avgöra om 
företaget valt rätt strategi. Alla dessa metoder bör användas tillsammans eftersom resultatet 
blir bäst när metoderna komplimenterar varandra (Ibid). 
 

2.7 Prognoser (proformas) 
 
Strategisk, redovisnings- och finansiell analys kan sammanfattas i det som kallas för 
proformas. Där prognostiseras företagets framtid genom att med hjälp av olika 
diskonteringsmodeller och basala redovisningsprinciper företagets framtida 
betalningsströmmar evalueras. Syftet är att dessa betalningsströmmar beräknas till nuvärdet, 
vilket görs med hjälp av kalkylräntan. Det svåra är att fastställa storleken på kalkylräntan 
eftersom den kan variera beroende på olika faktorer (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). 
 
Hult (1993) anger faktorer som borde beaktas vid bedömning av kalkylräntan. Han menar att 
nuvarande samt den förväntade utvecklingen av ränteläget och förväntningar när det gäller 
inflation bör tas hänsyn till. Olika risker som kan uppkomma, företagets kapitalstruktur bör 
också beaktas. Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) menar att kalkylräntan i hög grad 
beror på vilket avkastningskrav aktieägarna och långivarna ställer på ett företag. Därmed 
definieras även kalkylräntan som ett företags avkastningskrav, vilket i sin tur innehåller två 
beståndsdelar nämligen den riskfria avkastningen och riskpremien. Hult (1993) menar att 
kalkylräntan är uppdelad i två komponenter, nämligen real ränta och nominell ränta. Real 
ränta innehåller i sin tur tillväxträntan och riskpremien. Med tillväxtränta anses själva 
avkastningskravet och välfärdsökningen medan riskpremien anger olika former av risker 
såsom objektrisken och marknadsrisken. Den nominella räntan anger framtidsförväntningar 
när det gäller inflation det vill säga intäkts- och kostnadsutveckling. Nilsson, Isaksson och 
Martikainen (2003) får fram den nominella räntan genom att summera den reala räntan med 
resultatet av reala räntan multiplicerat med inflationen vilket i sin tur summeras med 
inflationen (se bilaga). 
 
När värderaren vill beräkna kalkylräntan kan denne tillämpa ett flertal metoder där en av 
vanligaste modellerna är den så kallade CAPM- modellen, vilket är förkortning på engelska 
Capital Asset Pricing Model. Med hjälp av denna modell kan värderaren räkna ut ett företags 
avkastningskrav. Hult (1993) menar att CAPM anger ett företags kapital kostnad för det egna 
kapitalet vilket värderaren får genom att den riskfria räntan summeras med resultatet av 
betavärde multiplicerat med marknadens riskpremie (se bilaga). Med riskfri ränta menas 
oftast räntan på statsobligationer där risken anses vara låg. Marknadens riskpremium är ränta 
som relateras till värdepapper med hög risk där en rimlig nivå ligger på 5 procent. Betavärdet 
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är måttet på den faktiska risken i företaget. Då betavärdet är lika med noll är investeringen 
riskfri. Om beta är lika med ett då är investeringen på genomsnittlig nivå. Betavärdet över ett 
ger en högre risk jämfört med marknaden och det omvända gäller om beta är under ett. När ett 
onoterat företag värderas är det svårt att uppskatta betavärdet, istället kan värderaren jämföra 
med ett liknande företags betavärde. 
 

2.8 Värdering 
 
Själva värderingen av företaget är det sista steget i en fundamental analys. Där kan värderaren 
tillämpa flera olika modeller med vars hjälp kan ett företags värde evalueras. Två allmänt 
accepterade modeller är den så kallade substansvärderingen där företagets existerande 
tillgångar värderas, och avkastningsvärderingen vilken baseras på prognoser om företagets 
framtid (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). Även Lundén och Ohlsson (2007) menar att 
de vanligaste metoderna när det gäller företagsvärdering är substansvärdering samt 
avkastningsvärdering. Öhrlings (2007) å andra sidan, menar att relativvärdering är den mest 
använda modellen näst intill avkastningsvärderingen. Enligt Hult (1993) finns det även andra 
metoder som kan tillämpas vid värderingen av ett företag. Exempel på dessa är 
likvidationsvärdering och goodwillvärdering. 
 

2.8.1 Avkastningsvärdering 
 
Avkastningsvärdering eller avkastningsmetoden innebär enligt Lundén och Ohlsson (2007) att 
man utgår från avkastningen i företaget. Det Lundén och Ohlsson (2007) menar med 
avkastning är det värde som företagets verksamhet skapar. Vid en avkastningsvärdering är det 
främst tre mått som värderare använder sig vid värdering och det är resultat, kassaflöde och 
utdelningsbara medel (Lundén & Ohlsson, 2007). Avkastningsvärderingen kan delas upp i två 
olika tillvägagångssätt. Det ena är utdelningsbaserad och det andra kassaflödesbaserade 
värdering. Skillnaden är att den förstnämnda baseras på faktiska utbetalningar till aktieägarna. 
Dessa bestäms av företagsledningen och på det viset kan dem skilja sig från det faktiska 
kassaflödet som företaget generar. Det är just den kassaflödesbaserade värderingen fokuserar 
på. Båda dessa typer baseras på framtidsprognoser där värderaren utifrån sina bedömningar av 
företagets framtida utdelningar och kassaflöden uppskattar värde på ett företag genom att 
beräkna nuvärdet av framtida utdelningar och kassaflöden. För att värderaren skall komma 
fram till ett objektivt värde är det viktigt att denne har samlat in mycket information om 
företaget genom analys av företagets redovisning, strategi och finansiella ställning (Nilsson, 
Isaksson & Martikainen, 2002).  
 
Utdelningsbaserade värderingen ämnar fastställa ett företags värde genom att värderaren med 
hjälp av en kalkylränta diskonterar den prognostiserade framtida avkastningen till ett nuvärde. 
Med andra ord beräknas nuvärdet av företagets förväntade utdelningsbara medel (Hult, 1993). 
Denna typ av värdering baseras på utdelningarna som i sin tur blir avkastningsmått vid 
beräkning av värdet på aktier. Aktiens värde bestäms genom att den förväntade utdelningen 
per aktie divideras med aktieägarnas avkastningskrav subtraherat med den årliga tillväxten i 
utdelningarna (se bilaga). Här antas att årlig tillväxt samt företagets utdelningsmedel vara 
konstant. Sådan värdering är bäst tillämplig för noterade företag samt stora företag 
verksamma i den finansiella sektorn men även övriga företag som har stabil och relativt låg 
tillväxt samt stabil kapital struktur (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002).    
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Kassaflödesbaserade värderingen görs med hjälp av den så kallade Discounted Cash Flow 
modellen (DCF). Denna modell anses vara allmänt accepterad eftersom det är många som 
använder sig av just denna modell i praktiken. Syftet är att diskontera företagets kassaflöde 
till värderingstidpunkten. DCF- modellen innehåller alla betalningsströmmar i ett företag 
(Hult, 1993). Det fria kassaflödet i ett företag beräknas med hjälp av fem olika variabler, 
nämligen rörelseresultatet efter avskrivningar, skatt på rörelseresultatet, investeringar, 
avskrivningar och förändringen av rörelsekapitalet (se bilaga). Värderaren bör göra en 
grundlig analys av dessa variabler när denne värderar stora och mogna företag (Frykman & 
Tolleryd, 2000). Enligt Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) uträknas företagets 
förväntade kassaflöde på samma sätt som utdelningsbara medel där endast förväntade 
utdelningen ersätts med förväntade kassaflödet. Detta resulterar i att aktiens värde blir 
förväntade kassaflöde dividerat med aktieägarnas avkastningskrav, som subtraheras med årlig 
tillväxttakt i fria kassaflödet. En viktig aspekt innan värderaren påbörjar utvärdera ett företag 
med hjälp av dessa modeller är att fastställa kalkylräntan vilket ofta är den svåraste biten. 
Kalkylräntan är en viktig faktor där en procent variation kan vara ödesdigert för företaget 
(Lundén & Ohlsson, 2007).  
 

2.8.2 Substansvärdering 
 
Enligt Lundén och Ohlsson (2007) är substansvärderingen tillsammans med 
avkastningsvärderingen den oftast förekommande värderingsmetoden. Den innebär att 
substansen, värdet av tillgångar i företaget efter att skulderna och avsättningarna dragits av, 
beaktas. Dock gäller det att inte bara ta den färdiga informationen från årsredovisningen utan 
värderaren skall justera olika poster i balansräkningen också. Enligt Hult (1993) är den här 
värderingsmetod lämplig för företag som innehar olika typer av realtillgångar såsom 
fastigheter och inventarier. Inom fastighetsbranschen är den här metoden dominerande. 
Lundén och Ohlsson (2007) menar att denna metod inte bör tillämpas då arbetsintensiva 
företag värderas, exempelvis kunskapsföretag, då balansräkningen inte är tillräckligt 
innehållsrik. Hult (1993) menar att substansvärdering kan förekomma även när företag i avtal 
bestämmer att aktierna ska överlåtas till substansvärde samt vid en företagsöverlåtelse där 
köparen och säljaren kommer överens att företaget överlåts till substansvärde. Det eftersom 
substansvärde ger indikationer på hur mycket pengar som finns i företaget och om företagaren 
har varit framgångsrik med sin verksamhet hittills. 
 
Företagets balansräkning utgör utgångspunkt för substansvärdering av företaget. Där är 
tillgångar och skulder värderade enligt redovisningsprinciper som säger att tillgångarna skall 
värderas till anskaffningsvärdet. Bokförda värden kan dock skiljas från marknadsvärdet och 
då skall de justeras. Det om exempelvis företaget värderar sina tillgångar under 
marknadsvärdet på grund av skatteskäl eller höjer företaget värde på sina tillgångar om det 
drabbas av kris. Skulderna är oftast redan bokförda till marknadsvärdet vilket betyder att de 
inte behöver justeras. Justering av de här slaget kräver att värderaren är fantasirik och erfaren. 
Det kan förekomma vissa poster i balansräkningen som i själva fallet inte tillhör företaget 
såsom balanserade utgifter för lokal i byggnaden som hör till företagsägaren. De här poster 
skall justeras till noll. Det värdet som fås efter att justeringar gjorts benämns justerat eget 
kapital. Även hänsyn till en eventuell skatteskuld bör värderaren ta hänsyn till då han gör 
justeringar i balansräkningen. På det sättet får värderaren en bättre precision vid värderingen 
dock det är inte många värderare som tar hänsyn till skatteskulden. Ibland behöver värderaren 
även justera vissa poster som inte hör till balansräkningen. Exempel på sådan post är kostnad 
för kapitalförsäkring (Lundén & Ohlsson, 2007).  
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Den här värderingsmetoden gör det lätt för intressenterna att förstå vilket tillstånd ett företag 
befinner sig i. Metoden är både enkel att utföra och lätt att förstå vilket gör att det även har ett 
pedagogiskt värde. Substansvärderingsmetoden bör utföras under en värderingsprocess 
eftersom den utgör ett underlag för värderaren att bedöma företagets framtida tillväxt. Det 
krävs inga prognoser för att den här metoden skall tillämpas vilket gör att metoden har en 
limiterad betydelse vid en fulländad värdering (Hult).   
 

2.8.3 Relativvärdering 
 
Syftet med relativvärderingen, även kallad jämförelse- eller multipelvärderingen, är att 
värdera ett företag utifrån priset på aktier av andra jämförbara noterade företag eller från 
tillgänglig prisinformation från överlåtelse av onoterade företag. Det svåra är att hitta 
relevanta jämförelseföretag. Ofta tillämpas denna metod i kombination med 
avkastningsvärdering. När värderaren utför värdering med hjälp av denna metod tillämpar han 
olika multiplar vilka senare ställs i relation till en konkurrent i samma bransch. De vanligaste 
multiplarna är så kallade P/E talet där värde på det egna kapitalet ställs i relation till resultatet 
efter skatt, EV/EBITDA där värdet på det operativa kapitalet ställs i relation till 
rörelseresultatet före avskrivningar, EV/EBIT där värdet på operativt kapital ställs i relation 
till rörelseresultatet efter avskrivningar. Vidare kan även andra multiplar tillämpas såsom 
EV/S där värdet på operativt kapital relateras till omsättningen samt P/BV- talet där värde på 
det egna kapitalet relateras till det redovisade egna kapitalet (Öhrlings, 2007). 
 
Denna metod ämnar, i likhet med avkastningsvärdering, att uppskatta nuvärdet gällande 
företagets avkastning i framtiden. Skillnaden är att vid relativvärderingen utgår värderaren 
från den senast bestämda avkastningsrelaterade måttet, såsom vinst eller omsättning. 
Värderaren kan även utgå från nästkommande årets prognostiserade nivå på omsättningen 
eller vinsten. Multiplar har en stark förbindelse med tillväxtprognoser och risker, där nuvärdet 
beräknas genom att tillväxtbeloppet divideras med differensen mellan avkastningskravet och 
tillväxttakten. Relationen mellan värdet (P) och det beständigt växande kassaflödet (CF) kan 
skrivas som: P = CF/ (avkastningskrav/ tillväxttakt). När det gäller en aktieägare vars 
kassaflöde likställs med framtida utdelningar, vilka är i sin tur beroende på företagets vinst, 
kan relationen skrivas som: P/E = utdelningsandel/ (avkastningskrav/ tillväxttakt). Som vi ser 
ger denna relation företagets P/E- tal. Denna relation innebär att företag med hög förväntad 
tillväxt genererar hög multipel (Öhrlings, 2007). 
 
Det är viktigt att vara kritisk vid tillämpning av de här multiplarna eftersom en okritisk 
tillämpning kan ge ett fel värdebedömning. Värderaren bör då analysera riskskillnader samt 
tillväxtpotential mellan företaget som värderas och jämförelseföretaget. Därmed skall 
värderaren ta hänsyn till skillnader i skuldsättningsgraden när han jämför P/E- talet. 
Skillnader i investeringsbehov tas hänsyn till när EV/EBITDA- talet jämförs. Likaså skall 
värderaren ta hänsyn till skillnader i företagets avkastning på det bokförda egna kapitalet i 
framtiden samt skuldsättningsgraden när värderaren jämför P/BV- talet (Ibid). 
 
Relativvärdering är svårare att tillämpa när onoterade mindre företag värderas. Det eftersom 
värderaren inte alltid har tillgång till all information om företagets verksamhet och 
riskförhållanden men även vad värdet av onoterade jämförelseföretag blev vid en överlåtelse. 
Även då de här överföringarna offentliggörs måste värderaren analysera informationen av det 
angivna köpeskillingen eftersom den kan ha blivit påverkad av olika klausuler i köpeavtalet. 
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När det gäller noterade företag är det inte säkert att det alltid finns tillgång till företag som är 
likvärdiga med det företaget som värderaren analyserar. Dock är det betydligt lättare att 
tillämpa relativvärdering på noterade företag eftersom all information angående risk och 
tillväxt för ett visst slag av företag är offentliggjort och grundad på marknadens förenade 
uppskattning (Ibid).    
 

2.9 Sammanfattning 
 
För en välutförd värdering av ett företag krävs det att värderaren gör en grundlig analys av 
företaget. Analysen skall innehålla fem olika steg, nämligen analys av företagets strategi, 
analys av företagets finansiella styrka, redovisningsanalys, prognoser inför framtiden och 
slutligen själva värderingen. När företagets strategi analyseras skall värderaren ta hänsyn till 
branschen företaget befinner sig i och det positionering företaget valt. När det gäller 
branschen finns det fem konkurrenskrafter som kan påverka företaget, nämligen rivalitet 
mellan konkurrenter befintliga i branschen, nyetableringshot, substitutionshot samt köparnas- 
och leverantörers förhandlingsstyrka. När det gäller positioneringen kan företaget använda sig 
av strategier såsom kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. En värderare skall 
även ta hänsyn till omgivningen och det med hjälp av så kallade STEP- modellen där 
sociokulturella, teknologiska, ekonomiska och politiska faktorer i företagets omgivning 
studeras. Allt detta ska utmynna i en så kallad SWOT- analys där företagets styrkor och 
svagheter samt möjligheter och hot bedöms. 
 
Redovisningsanalysen kan utföras med hjälp av fem steg. Där skall man då identifiera 
företagets betydelsefulla redovisningsprinciper, uppskatta flexibiliteten i företagets 
redovisning, evaluera företagets redovisningsstrategi, analysera den kompletterande 
informationen samt känna igen eventuella varningssignaler. Vid analys av företagets 
finansiella styrka bör hänsyn tas till företagets lönsamhetsutveckling, tillväxt samt företagets 
finansiella ställning. Där tar man hjälp av företagets årsredovisning och olika nyckeltal som är 
relevanta, exempelvis soliditet, räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital. 
Hävstångsformeln och DuPont- modellen är två verktyg som används då företagets finansiella 
ställning analyseras.  
 
När värderaren skall göra prognoser för framtiden är det viktigt att hänsyn till 
avkastningskravet och storleken för kalkylräntan tas. Detta kan göras med hjälp av den så 
kallade CAPM- modellen. Avslutningsvis skall värdet på företaget bestämmas. Till det finns 
det flera olika värderingsmetoder som kan tillämpas. De vanligaste är avkastningsvärdering, 
substansvärdering och relativvärdering även kallad för multipel- eller jämförande värdering. 
Avkastningsvärderingen anger nuvärdet av företagets framtida utbetalningar och kassaflöde. 
Substansvärdering anger värdet på faktiska tillgångar i ett företag där skulderna dras av. 
Relativvärdering jämför, med hjälp av olika multiplar, företagets ställning jämfört med 
konkurrenter i samma bransch. 
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3. Metod 
Detta kapitel kommer att behandla uppsatsens metodik. Inledningsvis kommer vi att börjar 
med att beskriva vilket förhållningssätt, metod och undersökningsansats vi kommer att utgå 
ifrån under vår undersökning. Därefter kommer vi att behandla uppsatsens kvalitet samt 
granskar kritiskt de källor som bearbetades under undersökningen. 
 

3.1 Vetenskaplig förhållningssätt 
 
Lundahl och Skärvad (1999) talar om två olika forskningsideal, nämligen positivismen och 
hermeneutiken. Det positivistiska idealet har sin utgångspunkt i naturvetenskapen medan den 
hermeneutiska har sina rötter i den humanistiska forskningsmetoden. Det positivistiska 
förhållningssättet utgår från precisa och säkra uttalanden där de skall vara styrkta med 
empiriska data (Lundahl & Skärvad, 1999). Eftersom vårt förhållningssätt är av det 
hermeneutiska idealet kommer vi inte gå närmare in på positivismen.  
 
Åkerberg (1986) definierar hermeneutiken på följande vis: ”en vetenskapsteoretisk inriktning, 
vilken har sin hemort inom humanvetenskapen och avgränsar sitt användningsområde från 
naturvetenskapen och vars metod och forskningsmål innefattar tolkning av texter och 
textliknande dokument genom en dialektisk process i avsikt att nå en så djup förståelse som 
möjligt av dokumentens innebörd och mening” (Åkerberg, 1986, s. 18). Carlsson (1991), å 
andra sidan, säger att det finns många olika uppfattningar om ordets hermeneutik betydelse. 
Dock menar han att det oftast översätts som tolkningslära. Det eftersom hermeneutiken har 
sina rötter i teologin där innehållet i bibeltexter tolkades. Hermeneutiska forskningsidealet är 
avsevärt mer olikartad och svårfångad jämfört med den positivistiska. Hermeneutikens 
vetenskapliga mål är att tolka och förstå. Den typen av forskningsideal är ett slags 
utgångspunkt för den kvalitativa metodiken (Lundahl & Skärvad).  
 
Enligt Wallén (1996) kännetecknas hermeneutiken av att texternas innehåll, olika tecken och 
händelser tolkas. Under tolkningsprocessen skall tolkaren ha en medveten förförståelse 
gestaltad av lingvistisk och kulturell samhörighet. Under tolkningsprocessen bör forskaren 
växla mellan del- och helhetsperspektiv där potentiella kontraster mellan del och helhet 
observeras. Meningen är att tolkningen sker i relation till ett sammanhang. Detta är enligt 
Åkerberg (1986) en dialektisk process som utmynnar i ”den hermeneutiska cirkeln”.  
 
Uppsatsen kommer att präglas av det hermeneutiska förhållningssättet då vi ämnar beskriva 
snarare än att ge en förklaring på fenomenet företagsvärdering. Därmed blir vår målsättning 
att skapa en förståelse genom tolkning av intervjuer som vi kommer att genomföra. Denna 
tolkning skall relateras till vårt syfte där vi kommer att pendla mellan olika delar och 
helhetsperspektivet. På det viset bildar vi en hermeneutisk cirkel. 
 

3.2 Metodval 
 
En forskare kan tillämpa två olika metoder i syfte att etablera kunskap, nämligen den 
kvalitativa och den kvantitativa metoden. När forskaren tillämpar den kvalitativa metoden 
bearbetar han den så kallade mjuka data. Den typen av data är oftast i form av texter som i sin 
tur behöver tolkas. Om forskaren istället använder den kvantitativa metoden arbetar han med 
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den så kallade hårda data. Den består av operationaliserade mätinstrument som värderas på 
det sättet att anpassning till räkneoperationer sker (Johannessen & Tufte, 2003). 
 
Då forskaren tillämpar kvalitativ metod syftar han att skapa en förståelse om ett fenomen. Det 
genom att granska fenomenets karaktärsdrag. Den här metoden tillämpas inom alla 
samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnesområden (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002). 
Kvalitativa metoden kännetecknas av att forskaren går på djupet då denne samlar in mycket 
information om få undersökningsenheter. Forskaren håller sig i närheten i förhållande till 
enheten som undersöks. Informationen anskaffas med hjälp av ostrukturerade intervjuer där 
det råder jag- du förhållande mellan forskaren och den som intervjuas. Syftet är att skapa 
förståelse (Halvorsen, 1992). En forskare som forskar utifrån ett hermeneutiskt synsätt skall 
inte enbart fastställa och registrera ett visst uppträdande. Denne skall även försöka förstå vad 
denna uppträdande betyder för individen i fråga. En forskare som försöker finna en sådan 
förståelse bör huvudsakligen tillämpa den kvalitativa forskningsmetoden (Carlsson, 1991).  
 
Vår målsättning är att skapa en förståelse för fenomenet företagsvärdering. Detta genom att 
utföra ett antal intervjuer där vi försöker att samla in mycket information om just det 
fenomenet. Därmed präglas den här uppsatsen av den kvalitativa metoden. 
 

3.3 Intervjuer 
 
Andersen (1998) skiljer på två vanligaste frågeteknikerna som används inom 
samhällsvetenskapen, nämligen intervjuer och frågeformulärundersökningar. Ostrukturerade 
(öppna) intervjuer samt delvis (semi) strukturerade intervjuer hör till den kvalitativa 
intervjutekniken. Strukturerade intervjuer i form av olika enkäter hör till den kvantitativa 
intervjutekniken. 
 
Det finns ett antal olika typer av en kvalitativ intervju. Exempel på de är informationsintervju, 
öppen intervju och semistrukturerad intervju. Informationsintervju är tillämpbar när forskaren 
undersöker något som redan har inträffat samt då forskaren inte på egen hand kan göra en 
observation om det inträffade händelsen. Den öppna intervjun används i första hand när 
forskaren vill få en djupare förståelse om fenomenet. Under intervjun skall 
forskaren/intervjuaren vara lyhörd samt tolka de svar han får och ställa ytterligare frågor i 
syfte att fördjupa sig i problemet. Den öppna intervjun skall registreras ordagrant vilket senare 
analyseras. Semistrukturerade intervjun är i stort sätt likvärdig med den öppna intervjun. Det 
som skiljer åt de här är att vid en semistrukturerad intervju har forskaren ett visst förförståelse 
för fenomenet som undersöks. Samtidigt är forskaren öppen för nya aspekter och information 
som kan uppkomma (Andersen, 1998). 
 
Holme och Solvang (1997) skiljer på två andra former av intervjuer beroende på vem som 
intervjuas. Om forskaren intervjuar personer som själva deltar i det studerade fenomenet 
kallas detta för respondentintervju. Däremot om den intervjuade inte deltar i det som 
undersöks men har mycket att säga om fenomenet kallas detta för informantintervju. 
 
Vi kommer att utföra semistrukturerade respodentintervjuer då vi innan själva intervjun har en 
förförståelse om ämnet företagsvärdering som vi anammade under våra högskolestudier, inom 
ämnet företagsanalys. De frågor vi utformade kommer att öppna för flera följdfrågor som i sin 
tur leder att vi kan fördjupa oss i problemet. Respondenter som vi kommer att intervjua 
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arbetar med företagsvärdering av noterade och onoterade företag vilket gör att vi kommer att 
utföra respondentintervjuer.  
 

3.4 Undersökningsansats   
 
Enligt Eriksson och Wiedershaim- Paul (2001) kan en positivistisk forskare dra sina slutsatser 
med hjälp av tre olika ansatser, nämligen induktion, deduktion eller en kombination av de. 
Kombinationen av induktionen och deduktionen kallar Eriksson och Wiedershaim- Paul 
(2001) för hypotetisk- deduktiva metoden, vilken är även känd som den abduktiva ansatsen. 
Dock anser de att en hermeneutiker har enbart två ansatser att tillgå, induktion och deduktion. 
Även Holme och Solvang (1997) säger att oftast brukar man tala om deduktiv och induktiv 
metod där den deduktiva anses som bevisandets och den induktiva som upptäcktens väg. 
Holme & Solvang (1997) tar även upp den tredje så kallade hypotetisk- deduktiva metoden 
och menar att den är mest använd vid en teoriutveckling.  
 
Induktion innebär att forskaren, utifrån skilda företeelser, sluter sig till generella teorier. 
Utgångspunkten är empirin (Eriksson & Wiedershaim- Paul, 2001). Forskaren utvecklar 
kunskap och förståelse under tiden han närmar sig den empiriska sanningen. Det här 
tillvägagångssättet är vanligt vid så kallade fallstudier (Andersen, 1998). 
 
Deduktion innebär att forskaren, utifrån teorin, framställer antaganden som förklarar 
verkligheten och som kan testas. Resultaten nås genom logisk slutledning (Eriksson & 
Wiedershaim- Paul, 2001). Utgångspunkten är teorin där forskaren utformar olika hypoteser 
vilka senare testas med hjälp av empirin (Wallén, 1996). Enligt Holme och Solvang (1997) är 
den deduktiva metoden enklast att förklara. Backman (1998) menar att deduktion tillämpas 
oftast vid traditionella undersökningar. 
 
Den här uppsatsen utmärks av den induktiva undersökningsansatsen. Det eftersom vi i vår 
undersökning utgår från empirin där vi med hjälp av redan befintliga teorier om ämnet 
företagsvärdering försöker utveckla kunskap och skapa förståelse om ämnet 
företagsvärdering.  
 

3.5 Kvalitet  
 
Enligt Davidson och Patel (2003) bör en forskare, vid en undersökning, ta hänsyn till 
validiteten och reliabiliteten. Det eftersom de här elementen inverkar på undersökningens 
kvalitet. 
 

3.5.1 Validitet 
 
Validitet, eller med andra ord relevans, innebär att samla in relevant data till undersökningen 
(Halvorsen, 1992). Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2002) kan validiteten på ett enkelt 
sätt definieras med ”i vilken utsträckning vi verkligen mäter det vi avser att undersöka”. 
Ruane (2006) delar in validiteten i den interna- och den externa validiteten. Den interna 
validiteten svarar på frågan om det, i undersökningen, förekommer samband mellan den 
studerande enheten och det som forskaren vill undersöka. Intern validitet åstadkoms genom 
att forskaren kan visa att ett samband mellan dessa två faktorer förekommer. Den externa 
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validiteten svarar på frågan om forskningsresultatet av en undersökning kan bli tillämpbar 
även på andra fenomen (Ruane, 2006). 
 
När det gäller den interna validiteten anser vi att den är hög eftersom vi ämnar intervjua 
individer som arbetar med ämnet företagsvärdering, där vi kommer få svar på frågor som har 
ett samband med det vi undersöker.  
 

3.5.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten anger om mätningarna är tillförlitliga. Meningen är att olika oberoende 
mätningar skall ge liknande resultat. Om detta uppnås blir reliabiliteten hög (Halvorsen, 
1992). Det skulle kunna göras om en forskare låter någon annan forskare att genoföra en 
likvärdig undersökning. Kommer den andre forskaren till ett likvärt resultat då har en hög 
reliabilitet uppnåtts (Bjerfeld, Demker & Hinnfors, 2002).  
 
När det gäller tillförlitligheten i den här uppsatsen är den beroende av våra egna tolkningar. 
För att öka tillförlitligheten kommer vi att spela in varje enskilt intervju som vi i sin tur 
kommer att skriva av ordagrant. Det skall minska möjliga fel som kan förekomma vid 
tolkningen.  

3.6 Datainsamling  
 
Under en undersökning kan en forskare använda sig både av de nya data eller redan befintlig 
data. De nya data kallas för primärdata och det data som redan är tillgänglig kallas för 
sekundär data (Halvorsen, 1992). Primärdata är de data som forskaren samlat in på egen hand. 
Det sker, exempelvis, genom olika intervjuer, observationer eller opinionsundersökningar. 
Sekundärdata är data som redan finns tillgänglig och som andra har samlat in. Böcker, 
tidningsartiklar, forskningsrapporter är exempel på sekundärdata (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Primärdata i vår uppsats utgörs av de semistrukturerade intervjuer vi kommer att genomföra. 
De sekundära data i uppsatsen utgörs av den relevanta litteraturen på området 
företagsvärdering, vetenskapsartiklar samt de intervjuade företagens hemsidor. 
 

3.7 Källkritik  
 
När en forskare gör en undersökning samlar han in väldigt mycket information. Informationen 
som har insamlats skall bedömas med avseende på dess kvalitet. Informationen i sig bedöms 
enligt Wallén (1996) utifrån exempelvis de här aspekterna: informationskälla, bakgrund, 
syfte, generaliserbarhet med mera. Grönmo (2006) menar att det är viktigt att kritiskt granska 
de använda källorna. Främst skall forskaren bedöma källans tillgänglighet, relevans, 
autenticitet och trovärdighet. Källan skall med andra ord vara tillgänglig men även relevant 
för att forskaren skall kunna använda sig av den. Källan skall även vara autentisk eller, med 
andra ord, äkta. Det är ett måste för att forskaren skall kunna använda sig av källan. 
Avslutningsvis skall forskaren kunna lita på sin källa, vilket i sig är en subjektiv bedömning. 
Den intervjuade kan lämna felaktiga svar då denne vill imponera på forskaren och då gäller 
det för forskaren att göra en bedömning gällande källans trovärdighet, vilken oftast kan bli 
svårt (Grönmo, 2006). Informationen som inte är autentisk, utan förfalskad eller inte korrekt 
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återgiven, blir meningslös att tolka. Detta måste författarna vara observanta på (Wallén, 
1996).  
 
Primärkällor som vi kommer att använda oss av för att insamla informationen är intervjuer 
som skall genomföras med de tilltänkta företagen. Vi anser att den information som vi 
kommer insamla kommer att vara autentisk eftersom vi kommer att spela in dessa intervjuer. 
Det minskar möjliga fel som kan förekomma.  
 
De sekundära källor som vi kommer att använda oss av är tidigare forskning inom området 
och olika typer av artiklar samt diverse hemsidor på Internet. Källor som vi kommer att 
använda oss av är relevanta för vår uppsats. Informationen som vi kommer använda från 
företagets hemsidor anser vi vara autentiskt. 
 

3.8 Sammanfattning 
 
Då vi ämnar skapa förståelse kring ämnet företagsvärdering utgår vi från en hermeneutisk 
förhållningssätt där den kvalitativa metoden sätter prägel på uppsatsen. Induktiv ansats antas 
eftersom vår utgångspunkt är empirin vilken är resultat av semistrukturerade intervjuer vi 
genomförde. Uppsatsen har hög intern men låg extern validitet. Reliabiliteten och 
tillförlitligheten är säkrad eftersom alla intervjuer spelades in och varje ord tecknades ner 
ordagrant. Intervjuer utgör uppsatsens primärdata medan befintlig litteratur i ämnet samt 
vetenskapsartiklar och information från företagets hemsidor utgör uppsatsens sekundära data. 
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4. Empiri 
Det här kapitlet innehåller resultat från de genomförda intervjuerna. Inledningsvis beskriver 
vi företaget där respondenten arbetar på och därefter följer intervjuresultatet. Företagen där 
respondenterna arbetar på är Skarpa, Nexxt, Öhrlings PWC och Svensk företagsförmedling. 
Respondenterna på Skarpa och Öhrlings har erfarenheter från värdering av noterade företag 
medan respondenterna från Nexxt och Svensk företagsförmedling inte har den erfarenhet utan 
värderar endast onoterade företag.  
 

4.1 Skarpa 
 
Skarpa kallar sig själva för experter på företagsförsäljningar. De specialiserar sig på bolag 
med ett transaktionsvärde mellan 15 och 200 miljoner kronor. Skarpa är en etablerad och 
rutinerad rådgivare när det gäller företagsförsäljningar och företagsvärderingar. De inriktar 
sina krafter på de privata som industriella företagsägare över hela Sverige. För att värderaren 
ska genomföra en försäljning av företag med ett transaktionsvärde på mellan 15 och 200 
miljoner krävs det mycket kunskap om de operativa villkoren som företaget och ägarna lever 
i, liksom specialistkunskaper inom ekonomi- och finansfrågor enligt Skarpa. Skarpa anser för 
att en ska bli bra på något gäller det att man är fokuserad. Därför har de valt att enbart arbeta 
med bolag i den här storleken. Deras framgång bygger på att de är enligt sig själva experter 
inom företagsvärderings område. Skarpa har valt att inte åta sig köpuppdrag, 
kapitalanskaffningar, börsintroduktioner och de säljer inte mindre rörelser. Vilken bransch 
bolaget befinner sig i har mindre betydelse (Skarpa online, 2008). 
 
Enligt Skarpa kommer inte framgång av en slump. De anser att framgång kan upprepa genom 
att följa en väl utvecklad och beprövad arbetsmetodik. Nyckeln till Skarpas framgång är att de 
har valt att arbeta efter deras egna tydliga transaktionsprocess. Arbetsprocessen är i grunden 
samma vid varje försäljning. Skarpa tar endast betalt vid en framgångsrikt genomförd 
försäljning. De gör på det här viset eftersom de är så pass övertygade på att deras 
arbetsmetodik funkar.  Ifall en försäljning blir misslyckad tar Skarpa inte betalt för den 
utförda värderingen (Ibid).  
 
Vi har intervjuat Amanda Norre Lundh som är delägare på Skarpa. Hon arbetar med värdering 
av företag i samband med, bland annat, företagsöverlåtelser. Hon har erfarenhet av att värdera 
både noterade och onoterade företag. Amanda är en av delägarna till Skarpa och hon arbetar 
med att värdera och sälja företag. 
 

 
Figur 4.1: Skarpas värderingsprocess (Hämtad från Skarpas hemsida). 
 

4.1.1 Intervju med Skarpa 
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Vi värderar alla sorts företag det kan vara små företag med omsättning på en miljon upp till 
ganska stora företag med en omsättning på en miljard. Numera är det inte så ofta vi värderar 
noterade företag, de allra flesta är onoterade företag. Men som sagt så har jag erfarenhet från 
att vara aktieanalytiker på HQ och där värderar man endast noterade börsbolag och har ett 
ganska speciellt arbetssätt för det. Då följer man samma bolag väldigt länge. När jag jobbade 
där hade jag sammanlagt 16 bolag som var mina bolag och då inför och efter varje kvartals 
rapport träffar man bolaget och hör vad som har hänt sen sist, försöker få en uppfattning om 
bolaget om det har ändrats något hur prognoserna kommer se ut eftersom man lägger 
prognoserna innan kvartalsrapporten. Där jobbar man bara med kassaflödesvärdering 
eftersom alla förändringar på prognoserna kommer få en konsekvens på värdet i slutändan. 
Till exempel bolag som Ericsson går ner väldigt kraftigt i värde för de prognoser som inte 
uppfyller förväntningar. Företaget kan gå ner väldigt kraftigt trots att de kanske tjänar 16 
miljarder på året eller halvåret som ändå kan anses vara ganska mycket pengar. Problemet är 
att i aktiekurser ges det så höga förväntningar eller ännu högre förväntningar så det resultat 
som presenteras inte motiverar den aktie kursen som ligger. Det man hela tiden försöker 
komma ihåg när man jobbar som aktieanalytiker är var någonstans ligger avvikelsen, är den 
uppåt eller neråt samt försöka ge så bra tips och rekommendationer till sina kunder.  
 
Jag har erfarenhet i denna bransch sedan 1998 och jag anser att det egentliga värdet på ett 
företag är det värde du kan få betalt för hela bolaget. Men det går också definiera det på 
många olika sätt. I min bransch gör man en särskiljning på vad som är företags värde och vad 
som är marknadsvärde. Företags värde motsvarar det som ofta hörs på engelska Enterprise 
värde. Det vill säga innan man tar hänsyn till bolagets finansiella struktur, hur ser kassan ut 
vad har man för räntebärande skulder och när allting är medräknat kommer man till 
marknadsvärde och det är egentligen det totala värdet på bolaget. Under värderingsprocessen 
försöker jag vara så objektiv så möjligt i förhållande till den branschen bolaget är verksam i. 
Jag försöker avgöra hur företaget ser ut, i vilken bransch agerar det, i vilket stadiet befinner 
sig företaget gällande dess livscykel och gör en så objektiv analys som möjligt. Men man 
kommer aldrig ifrån att vara subjektiv. Vill du ha en företagsvärdering och går till fem olika 
personer så får du förmodligen fem olika värden även om de ligger i närheten av varandra 
men en viss subjektivitet finns alltid eftersom man själv tar ställning för och emot någonting. 
Det är ändå framtidsprognoser allt bygger på.   
 
Värderingsprocessen inleds med att jag väljer en värderingsmodell vilket är oftast det första 
man gör. Valet av värderingsmetoden baseras kanske framförallt på syftet med själva 
värderingen, men också vad kunden är beredd att betala. Men man försöker ändå i första hand 
utgå efter syftet och därmed försöka övertyga kunden att du tar den dyrare värderingen om det 
är så fallet. Men det kan också hända att vi tycker att en substansvärdering skulle passa bättre 
i vissa lägen. När man har bestämt vilken metod man ska använda då vet man vilken 
omfattning man behöver göra på analysen och det är just därför jag inleder en 
värderingsprocess med att välja en passande metod. Teoretiskt skall analysen göras först och 
därefter ska metoden väljas men i praktiken har man inte den lyxen, eftersom man inte har 
den tiden att kunna göra det i den ordningen. Istället har vi en informationslista på material 
som vi vill ha när vi ska göra en värdering, som i princip alltid innefattar en verksamhetsplan 
och årsredovisningar.  
 
Val av värderingsmetod beror på situationen företaget befinner sig i samt vad man ska ha 
värderingen till. Vid försäljning av företag rekommenderar jag de flesta att göra en 
kassaflödesvärdering. Det är absolut den vanligaste. Men till exempel i en internöverlåtelse 
mellan två delägare i ett konsultföretag då händer det ofta att jag rekommenderar 

29 



 

substansvärdering just för att den säger så här mycket ackumulerat värde finns det i bolaget 
idag som ni har sparat ihop till. 
 
P/E-tal använder vi minst vid relativvärdering. Vi använder mest P/ebit om det går. Sen 
brukar vi titta på pris P/ enkelt tal. Det är en ganska bra indikation och det finns alltid eget 
kapital. Multipel värdering försöker vi att använda väldigt sällan, om vi fick bestämma själva 
skulle den aldrig användas själv utan som komplement till de andra två metoderna. Just för att 
den är så väldigt varierande. Det finns olika faktorer som påverkar det som exempelvis vilket 
år du pratar om vilken multipel du använder och vilka jämförelse bolag som du tycker man 
kan använda. Det kan skilja enormt mycket på vad du kommer fram till för värde. 
Multipelvärdering tar inte hänsyn till balansräkningen som är ett företags ryggrad. Jag 
personligen tycker inte att det är en bra metod. Lite slarvigt kallar vi det en kaffe värdering 
man sitter och snackar lite p-tal hit och p-tal dit och slänger ut sig lite utryck som man i 
många fall inte vet vad det är.  
 
Min personliga åsikt är att man ska använda sig av P/ebit i alla lägen även om vi pratar om 
noterade företag. Jag tror att anledningen till man alltid pratar P/E – tal är att det är de som 
alltid redovisas i olika tidningar. Problemet med P/E-tal är att det efter skatt. Det finns ett 
poäng med det just att det är de pengar som är kvar som är utdelningsbara. Men det är 
modifikationer i ett nettoresultat och det ligger också avskrivningar, bokslutsdispositioner och 
lite extra avsättningar. De är egentligen inte utbetalningar och det betyder egentligen att det 
resultatet inte motsvarar kassaflöde och det är inte riktiga pengar som ligger i bolaget. Det är 
endast riktiga pengar som är utdelningsbara. Vad nettoresultatet gör är att den ökar den del av 
det egna kapitalet som är fritt utdelningsbar som företaget kan dela ut. För det kan vara så att 
företaget har en kassa på 30 miljoner men det fria egna kapitalet är endast 15 miljoner. Du får 
inte dela ut mer än 15 miljoner. P/E-tal tar inte hänsyn till hur mycket pengar det finns i 
kassan när vi räknar multipelvärdering. Företaget kan ha ett resultat exempelvis 5 miljoner 
nettoresultat och P/E-tal 10. Då kan företaget ha de resultat oavsett om du har en kassa på 20 
miljoner och lån på 50 miljoner, eller kassa på 50 miljoner och lån på 20 miljoner. I en 
förhandlingssituation får du inte lika mycket betalt men gör du endast en multipelvärdering 
blir det teoretiska värdet samma.  
 
När vi pratar analys är det kassaflödesvärderingar för det är då analysen görs och då börjar 
man göra dels omvärldsanalys. Vilken bransch befinner sig företaget i, hur går det, hur ska det 
växa, varför ska det växa och hur kan det växa? Betyder det att man ska ta marknadsandelar 
från någon annan för att det är en mogen bransch eller betyder det att hela branschen växer så 
man kan växa med branschen? Växer man då mindre eller mer än branschen? Det är många 
frågor som man måste svara på. Man tittar på konjunkturen, är det ett konjunkturkänsligt 
bolag? Man brukar säga att personbilar är ett ganska tidigt bolag. Man köper en bil när man 
har råd i en högkonjunktur. Så fort det mattas av är det tecken på att lågkonjunkturen närmar 
sig och tvärtom när man börjar köpa bilar igen. Medan konsult bolag är sencykliska för där 
sitter konsulterna i ett projekt som kör på till dess att någon säger, vi måste kolla våra 
kostnader eftersom vårt resultat har varit dålig. Då är det konsulterna som rycker.  
 
Konkurrens analys brukar vi titta på men inte så mycket eftersom den ingår i själva 
omvärldsanalysen. Vad man sen också gör är att man tittar på analysen av själva företaget och 
då är det väldigt viktigt att man förstår intäktsmodellen hur är den uppbyggt vad tjänar man 
pengar på, vad är det som driver bolaget framåt vad är det som driver intäkterna mm? Det kan 
till exempel vara om vi pratar personbilar folks disponibla inkomst och då får helt plötsligt 
politiken en viss påverkan så måste man ha viss koll på den. I annat fall så kan det vara om 
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man tittar på ren intäktsmodell och man pratar produkter så har man identifierat den på vissa 
storsäljare så gör man prognoser för de specifikt. Det beror lite på hur företaget är uppbyggt 
man försöker bryta upp det så mycket som det går. Istället för att bara säga nästa år ska vi öka 
våra intäkter med 15%. Vad består den ökning av anställer ni mer människor går ni in på en 
ny marknad? Det är sådana frågor som man bollar med företagsledningen då får man en 
indikation om de vet vad de pratar om. För vissa säger bara vi tar förra årets omsättning och 
sen ska vi alltid växa med tio procent. Men de har inte gjort någon större analys på det hela. 
Då blir det lite svårt för oss. Antingen köper man det de säger, eller så kan vi göra en egen 
analys. Men det beror på hur mycket tid man har och hur mycket pengar de är beredda att 
betalar.  
 
Vi använder oss mest utav marginal beräkningar för olika rörelsemått. Det som är mest 
intressant är kreditdagar, hur många dagar man binder kapitalet. När man prognostiserar 
balansräkningen gör man det i procent av exempelvis omsättningen eller liknanden. 
Balansräkningen är mycket svårare att prognostisera. Den är väldigt svår att binda upp på 
någonting som ligger utanför företaget den binder man oftast upp på resultaträkningen. Jag 
anser att det är bättre att utgå från intäktsmodellen när vi gör prognoser. Konsulter till 
exempel vad består deras intäkter av? Antal personer som debiterar x antal timmar som kostar 
x antal kronor per timme och så har de en beläggning på x procent. Det för mig är ett bättre 
sätt att beräkna omsättning än att säga de senaste åren har vi ökat med x antal procent så det 
borde ni göra i år med. Om man räknar procent som nyckeltal oftast består av så måste man 
ha uppsikt på de olika nivåerna. Ifall du har samma procentsats på de fasta kostnader trots att 
du har en ganska hög omsättningsökning spelar det ingen roll. Man kan ifrågasätta sig varför 
går personalkostnader från 10-16 miljoner mellan år 1 och 2? Beror det på att ni anställer eller 
bara för att jag har satt ett procent tal? Eftersom man lämnar ut prognoserna till 
företagsledningen då får man den frågan tillbaks.  
 
Det finns ingen väsentlig skillnad på själva värderingsprocessen för noterade och onoterade 
företag. Det som det skiljer mest på är hur man definierar riskpremie och avkastningskrav. 
Det finns lite olika sätt att titta på avkastningskravet och beräkna det. Vi har valt att göra på 
det sätt att vi räknar avkastningskravet på samma sätt som om det skulle vara noterat, men sen 
lägger vi på en rabatt som kallas likviditetsrabatt som hänvisar till att det är mycket svårare att 
sälja ett onoterat än ett noterat och den ligger mellan 20-50 procent.  
 
Skillnaden mellan onoterade och noterade börsbolag är att de onoterade som ägs av 
privatpersoner vill sänka skatten det vill säga tjäna mindre för att betala mindre skatt. Det har 
man fullt förståelse för man vill betala så lite skatt som möjligt. Men det är just det som 
föranleder vissa justeringar när man tittar på en företagsförsäljning. För det innebär en historia 
med låga resultat. Det gynnar inte prognosen med höga resultat framöver om man inte har 
gjort dessa justeringar. Vad det egentligen ligger i dessa kostnader? Det kan exempelvis vara 
engångsutbetalningar som man får justera tillbaks som ger högre resultat i slutändan vilka har 
varit skatte drivna.  
 
Typiskt problem som kan uppkomma vid företagsvärdering är fastigheterna. Är det en 
fastighet som är involverad i verksamheten tar man ingen särskilt hänsyn till det rent 
teoretiskt men i praktiken kan det kanske ligga mycket dolt värde i den och hur ska man 
hantera det. Utdelningar som man har haft flera år kan man rent teoretisk dra av. De 
utdelningar som man kan förvänta sig framöver och eftersom man sen inte ska kunna dela ut 
de igen. Problemet för oss när vi ska sälja ett bolag och vi ska värdera ett bolag, är att om vi 
räknar med utdelningar till att börja med sänker vi värdet på bolaget för vår kund, och för det 
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andra så får han inte de utdelningarna eftersom han har sålt bolaget. Där brukar vi inte räkna 
med de men rent teoretisk ska man göra det.  
 
De metoder som vi tillämpar det kan förekomma vissa avvikelser gällande noterade och 
onoterade företag, kanske främst hos kassaflödesvärderingen. Jag anser att 
kassaflödesvärderingen är mest tillämpbar för att den tar hänsyn till både resultat och 
balansräkning därför att den är mest accepterad på marknaden idag och det underlättar när 
man har två parter som vet vad man pratar om. Kassaflödesvärdering ger i högsta grad mer 
detaljerat information. Man kan använda den på ett bättre sätt. Ifall vi tittar på 
multipelvärdering är den extremt trubbig den säger inte mer än att resultatet ser ut så här och 
då ska de ha fem gånger det resultat. Men varför inte tre eller sex gånger det resultatet? Det 
Leder bara till hypotetiska diskussioner som inte leder någonstans. Substansvärdet visar hur 
mycket värde det finns ackumulerat idag. Men om en månad ser det annorlunda ut. Det kan 
finnas vissa nackdelar med dessa metoder men det finns för och nackdelar med alla metoder. 
Kassaflödesvärderingen är alltid framåtriktad det är både fördel och nackdel.  Den är väldigt 
detaljrik för att för varje antagande finns det risk att det slår fel. Vi kan göra många olika 
antagande, man kan komma mer eller mindre nära men du kommer aldrig riktigt rätt. 
 

4.2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Respondenten som vi har intervjuat är Göte Johansson och han har jobbat på Öhrlings 
Pricewaterhousecoopers sedan 1989. PWC är ledande i Sverige och har runt 3100 
medarbetare runt om i landet på 125 kontor. Deras affärsidé är att utveckla sälja och 
genomföra revision, redovisning och kvalificerad rådgivning inom finansiella och 
angränsande områden så att internationella och svenska företag, samt dess ägare, 
organisationer och offentlig sektor kan uppnå värdetillväxt och trygghet (www.pwc.com, 
2008).  
 

4.2.1 Intervju Öhrlings Pricewaterhoucecoopers 
 
Jag har jobbat med köprådgivning det vill säga jag gör mycket företagsvärderingar, due 
diligence 1 och finansiell analys. Jag har jobbat med detta sedan 1994 det vill säga ungefär 14 
år. Ett företags värde varierar beroende på vem som är köpare. När vi ska göra en värdering 
tittar vi på värdet hur mycket pengar kan förvärvaren tjäna på det om han köper det. Värdet på 
företaget är olika beroende vem som förvärvar det. Det kan vara rena finansiella köpare som 
värderar bolaget utifrån kassaflödet det kan vara industriella aktörer som värderar bolaget 
utifrån kassaflödet dessutom lägger till strategiska synergier. Allt detta varierar på vem som 
köper det och vad han vill göra med det men någonstans ska köpet generera pengar för att 
köparen ska få ut sina pengar.  
 
Värdet på ett företag beror mycket på hur mycket pengar bolaget genererar. Generella 
värderingsmodellen som vi använder här på PWC är kassaflödesvärdering. Själva processen 
är att man måste analysera bolaget man tittar på hur man ska uppnå den tillväxt och vinsterna. 
Jag tittar ganska långt framöver fem till tio år, hur kommer det att se ut om tio år? 
Kassaflödesvärderingen är en rätt så komplex metod. Den svåra frågeställningen som man ska 

                                                 
1 Due diligence är en metod för att insamla och analysera information om ett företag eller koncern inför ett 
företagsförvärv eller någon annan strategisk förändring (www.wikipedia.com 2008). 
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ställa sig är, vilka marginaler, vilken tillväxt och vilken kassa kommer den att generera? Hur 
ser omvärldsanalysen ut? Påverkas de av omvärlden man måste veta i exempelvis 
transportbranschen hur ser drivmedelspriserna ut och hur kommer de att se ut om några år? 
Kommer det komma ut någon ny teknik som ersätter dagens drivmedel? Hur kommer deras 
konkurrenter att agera mm? Man gör väldigt långa prognoser och då är det väldigt svårt att 
veta exakt hur det kommer att se ut. När det gäller årsredovisningar tittar vi inte så mycket på 
de, det är historien men det är framtiden vi vill åt därför får vi väldigt mycket 
interninformation som inte finns i årsredovisningen eftersom årsredovisningar är väldigt 
ytliga. Men i vissa fall kan man titta på tidigare årsredovisningar i exempelvis stabila 
branscher där det inte händer så mycket då kan man förlita sig på årsredovisningarna.  
 
Nyckeltal i åkeribranschen som man tittar på är exempelvis hur mycket man tjänar per körd 
kilometer. Där är det viktigt att veta hur stora last man har både på utresan och på inresan det 
gäller att få med sig last tillbaka så det lönar sig mer. När det gäller justeringar så tittar vi på 
jämförelseposter och poster av engångskaraktär. Vi jämför med andra noterade bolag i samma 
bransch. Man måste göra en värdering av företaget och det gör vi genom 
kassaflödesvärderingen. Sen vid avstämningar tittar vi på jämförbara bolag hur de 
marknadsförs och när man gör en jämförande värdering gäller det att hitta likadana bolag och 
det finns sällan likadana bolag. Varje bolag skiljer sig på exempelvis storlek, kundstruktur, 
marknaden men utifrån den jämförelsen tittar vi på hur det ser ut egentligen och hur ligger 
vårt bolag i jämförelse med de andra. Hur mycket betalar man varje försäljningskrona. Den 
analysen är på kortsikt. Blir det endast jämförelse med nyckeltal så blir det bara nyckeltal som 
man tittar på. Det finns inga väsentliga skillnader på värdering av noterade och onoterade.  
 
Problem som kan uppkomma vid värderingar är att få fram exakt data. Prognoserna kan slå fel 
det finns olika problem snabba förändringar i branschen. Vi tillämpar de metoderna eftersom 
rent generellt sett är det ganska logiskt man stoppar in en summa pengar i bolaget vi säger 10 
miljoner. De pengar vill man ha avkastning för och man gör en analys som visar när man får 
sina pengar tillbaka. Det finns alltid olika alternativa placeringar som exempelvis 
statsobligationer som ger 4-5 procent avkastning eller så kan man köpa bolag med högre risk 
som ger högre avkastning. Vi anser att kassaflödesvärdering är den bästa metoden men det 
finns vissa problem med den. Problemet är att veta hur mycket pengar kommer bolaget att 
generera. Vid beräkningar tittar man först på vad en riskfri placering är sen får man lägga till 
på det, och jämföra bolaget med beta vilken risk finns det med bolaget, och sen jämföra de 
aktier som är noterade, lägger man på risktillägg på det med och så kommer man fram till en 
riskpremie. Riskpremien kan variera beroende på vad det är för bransch bolaget befinner sig i. 
Det kan vara så att bolaget är väldigt mycket beroende av en nyckelkund eller av en 
leverantör. En ägare kan också vara en nyckelperson i ett bolag. Då är frågan hur mycket är de 
beroende av honom kan de fortsätta utan honom mm.  
 
Substansvärderings metod tar man som exempel när man har mycket reala tillgångar 
fastighetsbolag men om man tänker ett steg ännu längre, fastighetsbolag värderas med 
avkastningsvärdering även om underliggande tillgångar värderas enligt avkastningen på nått 
sett kommer man tillbaka till det. Men om du har värderat varje tillgång rätt så blir 
avkastningsvärdering och substansvärdering samma. I transportbranschen kan man värdera 
lager och dess truckar mm med substansvärdering, men man får lägga till även de 
immateriella tillgångarna avtal med kunder då skulle man komma fram till samma tillgångar. 
Kommer man fram till att kassaflödesvärdering är den metod som vi vill använda så kan man 
fundera hur man ska hantera det. Hur många år fram man ska titta på och det svåra blir då 
desto längre fram man tittar på desto svårare blir det att gör en rättvis bedömning. Det är stor 
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skillnad att värdera bolag i en mogen och stabil bransch där man inte har så stor tillväxt med 
de bolag som befinner sig i en tillväxt bransch. 
 

4.3 Svensk företagsförmedling 
 
Svensk företagsförmedling är en av de ledande aktörerna i Sverige och Norden när det gäller 
företagsöverlåtelser. Deras affärsidé är att genomföra företagsöverlåtelser med bästa resultat 
för uppdragsgivaren. Hög kunskap, brett kontaktnät och ett genuint engagemang skapar 
mervärde i varje affär. De har en rikstäckande organisation med ett 50-tal företagsmäklare, 
som har gediget företagsekonomiskt kunnande och erfarenhet från ledande befattningar inom 
näringslivet. De finns på 24 platser i Sverige och verksamheten bedrivs i egna bolag.  
Vi har intervjuat Jan E. Granström på Svenskföretagsförmedling (www.sffab.se, 2008).  
 

4.3.1 Intervju Svensk företagsförmedling 
 
Min bakgrund är ganska ovanlig jag är en arkitekt från början och det är bra med en 
annorlunda bakgrund. Här på Svensk företagsförmedling jobbar vi mycket med producerande 
bolag. Jag har jobbat i Jonsson koncernen, jobbat i ett företag i Västerås som hette 
Anderssons först, sen ett eget investmentbolag i Växjö på 80-talet. Det var då jag kom i 
kontakt med företagsmäklare för första gången, för att vi skulle köpa in till investmentbolaget 
ett antal företag. Så kom jag i kontakt med svenskföretagsförmedlig. När jag lämnade 
investmentföretaget som vd tog jag kontakt med Svensk företagsförmedling. Jag har alltså 
suttit som mäklare sedan 71 det finns nog ingen annan mäklare som har jobbat med det längre 
än jag.  
 
Här på Svensk företagsförmedling tar vi över där Skarpa och Nexxt slutar. Vi arbetar med 
företag som har transaktions belopp på mellan 100-150 miljoner kronor. I dagsläget värderar 
vi endast onoterade företag. För noterade företag är det en helt annan marknad där man får 
hela tiden en facit med hjälp av börsen. Vi hade ett case där vi hade transaktionsvärde på 
750miljoner men det är väldigt ovanligt. Svensk företagsförmedling är den största 
organisationen i Sverige. Nexxt är en nykomling på marknaden och de jobbar med mycket 
små företag. Han som startade Nexxt har jobbat hos oss innan. Det är Anders Kårfält som 
startade det, det ligger nere i Malmö. Han blev sparkad från oss här på Svensk företags 
förmedling.  
 
Jag har jobbat lite med värdering av ett åkeri. Vi har haft ett sök uppdrag där ett större åkeri 
sökte mindre åkerier som skulle köpas upp. Det finns lite bekymmer i åkeribranschen 
eftersom en väldigt stor del av kostnadsmassan är avskrivningar av anläggningstillgångar 
värdet på de olika lastbilarna. Jag har sett väldigt många värderingar som har slagit fel. Att 
rulla på svenska hjul kostade 85kr milen och på polska 55kr milen. Det är väldigt svårt att 
konkurrera när man har dessa marginaler. Det är svårt att kompensera uppgångar på 
drivmedel när vi har en sådan kostnadsökning idag. Det är lite lättare att värdera varulager hos 
åkerier. För att göra en ordentlig värdesättning så är man tvungen att börja en analys på makro 
nivån. Vad kommer hända hur kommer varuflöden att vara mm? Det ska vara övergripande 
för att sedan gå till mikro nivå för att se hur branschen ser ut och för att sen komma till det 
specifika företaget. Hur stora är de i jämförelse till sina kollegor? Det är den underliggande 
kunskapen som är väldigt viktig vid värdering. Det finns många företag som annonserar 
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betala 5000kr så får du veta vad ditt företag är värt men då analyserar de endast siffror. Så fort 
det är lite volym är det svårare att värdera.  
 
Just nu jobbar vi med ett stort åkeri som har problem med sin volym. Ingen spekulant går in i 
ett företag där han inte kan se någon lönsamhet. Varför ska en klient köpa något som inte ger 
någon avkastning? Därför är det väldigt viktigt med en strategisk analys. Vinstdrivande faktor 
för ett åkeri är att flagga ut flottan vilket många gör. De flyttar sina flottor till utlandet 
eftersom det är billigare att driva de. I transport branschen är det oerhört vanligt med att ha sin 
flotta utomlands. Det jag måste vara uppmärksam på när jag gör analysen gällande åkeri 
branschen är att kraven på flottan kommer öka eftersom vi är väldigt miljömedvetna och har 
ett åkeri en gammal flotta kommer de inte vara så attraktiva på marknaden. Har man en flotta 
som har de nya miljödieslarna kommer de ha en ljusare framtid. Det kan vara en 
vinstdrivande faktor. Hur viktiga är nyckelpersoner i företaget det måste man titta på. I 
åkerbranschen är det mycket personliga kontakter och försvinner en viktig person då kanske 
han tar med sig alla sina kontakter till sin nya arbetsgivare. När jag gör en analys är det 
väldigt viktigt att hitta alla vinstdrivande faktorer och riskdrivande faktorer. Vad du gör är att 
du analyserar en framtidsprognos som blir ganska rätt baserad på vad du har för underlag. 
Men sen är det fråga vilken kalkylränta man ska sätta? När man jobbar med större företag 
finns det sex sju olika modeller vid värdering men det som dominerar är cash flow analysen 
och då är det väldigt viktigt att du har en kalkylränta som är riktig. Det är den stora 
svårigheten att sätta rätt värde på ett företag och att få in kalkylräntan rätt. Den riskfria räntan 
är den ränta som du kan sätta på statsobligationer och den ger 0 risker den ligger på ungefär 4 
procent. Har du gjort grundarbete rätt så blir det rätt.  
 
Pratar man om transport branschen är frågan var ligger riskfaktorn, vilken kalkylränta ska 
man ha? Man har så mycket statistik som man måste se över när jag gör en värdering. Det 
som är intressant när man värderar ett företag är att det är ingen exakt vetenskap, vi gör alltid 
uppföljningar i olika branscher. Vi gör alltid en uppföljning hur såg vår analys ut, vad kom vi 
fram till, hur blev det mm? Här på Svensk företagsförmedling jobbar vi alltid med sekretes 
därför har jag ingen möjlighet att visa någon analys som vi har gjort tidigare. Vi jobbar från 
en makro nivå till mikro nivå där vi gör en ordentlig analys av omvärlden. Jag tittar på 
konkurrenter, jag tittar på det specifika bolaget vi försöker analysera framför allt finns det 
extraordinera resultatposter historisk som vi försöker läsa. Vi tittar på framtiden vilka 
riskfaktorer finns det och vinstfaktorer? Vi gör en framtidbudget. Det tar vi med i 
förhandlingar. Ibland kan det slå fel väldigt mycket. För några år sen hade vi ett företag som 
gav 100 procent mer än det vi hade beräknat. Det är färskvara hela tiden omvärlden förändrats 
hela tiden ena stunden är de eftertraktade och det finns många konkurrenter sen nästa dag är 
de inte lika många spekulanter. När vi gör en analys tittar vi inte längre en 4-5 år tillbaka men 
visst det kan finnas branscher där det är mer intressant att titta längre bak i tiden. Det är 
mycket yttre faktorer som påverkar vår analys. En värdering som jag gjorde i april och en 
värdering som jag gjorde i november på samma företag ser helt olika ut. Man får inte förlita 
sig för mycket på historien.  
 
Transportbranschen i sig är ganska intressant ur den synvinkeln att det inte händer så mycket 
där. Energi priser kan variera. Vi tittar på substansvärdet vi tittar på EMA vi tittar på olika p-
tals värderingar avkastningsvärderingar mm. Sen har vi tagit fram egen värderings metod där 
vi tittar på förvärvs analys från en köpares sida för det är det som är för oss väldigt viktigt när 
vi förhandlar med en köpare. Men det är i huvudsak framtida avkastningar som är viktiga för 
oss. Det finns för och nackdelar med alla metoder men det kan slå oerhört fel i beräkningarna 
det kräver mycket stor noggrannhet i cash flow analysen, du måste göra rätt 
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framtidsprognoser det är alltid lättare att titta i backspegeln än att titta i framtiden. Om man 
tittar på en transportföretagets balansräkning så är huvuddelen fordon. Är det dålig lönsamhet 
i branschen så håller man upp värden. I resultat räkning tittar man på extraordinära kostnader 
och intäkter finns det i resultaträkning intäkter av engångskarakter och kostnader som man 
kan nollställa.  
 
Fastigheter är också väldigt speciella det kräver mycket noggrannhet när man värderar dessa. 
Fastigheter kan ha ett alternativt värde som kan vara ganska högt eller lågt i förhållande till 
bokförande. Det kan hända saker i transportbranschen som exempelvis en terminal som är 
relativt lågt bokfört och det kan innebära väldigt stora pengar. Ifall man ska lägga en 
marknadsmässig hyra på den fastigheten skulle kanske siffrorna vara knallröda. Då kan man 
ifrågasätta sig hur man ska hantera dessa övervärden. Det här företaget kanske har en terminal 
som kostar 10 miljoner. Internhyran ligger på en miljon per år det funkar. Skulle bolaget 
lägga ner och man måste gå ut och avyttra den för marknaden. Den kanske är värd en miljon 
istället för de 10 miljoner då finns det ingen marknad för den. Det är en riskfaktor som man 
måste lägga in i värderingen. Lägger man in den i kalkylräntan och kanske behöver dra upp 
kalkylräntan ytterligare för här har man plötsligt en riskfaktor. Idag kanske det funkar alldeles 
utmärkt men den har inte någon alternativt värde. Jag gjorde själv för väldigt många år sen 
när jag jobbade på Andersson då hade vi två fastigheter en på Hamngatan i Göteborg och en 
på hamngata i Stockholm. Då gick vi och tittade på fastigheten i Stockholm och jag värderade 
fastigheten det här var i början på 80 talet och jag värderade den till 200 miljoner därför om vi 
kunde slänga ut nuvarande hyresgäster skulle fastigheten vara värd 650 miljoner. Nu har det 
gått nästan 30 år det finns ingen NK utan små hyresgäster då för 30 år sen var NK ett stort 
företag med gott namn. NK idag är ett fastighetsbolag men de har ett varumärke de kan ta ut 
en extra hyra på grund av sitt namn.  
 
När det gäller nyckeltal så räknar vi på alla nyckeltal. Vi gör alltid jämförande analyser vi 
tittar på tidigare nyckeltal. Vilka differenser det finns mellan aktuella företag och tidigare. 
Problem som kan uppkomma vid värderingen. Jag vill inte säga att någon metod är bättre än 
någon annan vi kör igenom alla metoder men det blir så att i de flesta fall känner vi att det 
ligger på säkrare grund om vi använder oss av cash flow analysen. Men det beror på vilket 
bolag det är. De onoterade bolagens resultaträkning kan variera oerhört mycket. Det är den 
strategiska biten som är viktigast. En analytiker hinner inte gör all arbete åt oss utan vi lägger 
ner mycket tid på det själva.  
 
Vi gör en ganska noggrann analys när det gäller vilka avtal företaget slutit, hur ser avtalen ut 
vi måste se hur långsiktiga de är? Förfaller de om ett år eller om några år. I 
transportbranschen är det väldigt långa avtal. Är det ett fem års avtal och det har gått två år 
kollar vi hur indexen har slagit. Är det nått annat avtal som går ut imorgon är det ett 
långsiktigt avtal kan det innebära lite bekymmer. Det finns olika miljö aspekter har de en egen 
verkstad finns det några risker. Vad finns det för avtal med personalen? Hur ser 
avtalsförhållanden ut, vad finns det för risker och möjligheter, är det svensk anställda eller 
polskanställda mm? Finns det några tvister som kommer upp eller finns det några 
skatterevisioner gjorda, kommer de göras. Men jag ska inte säga att vi gör allt själva 
exempelvis när det gäller lastbilarna så måste vi ha en värderings man som gör jobbet åt oss 
eftersom det varierar väldigt mycket. 
  
I transportbranschen är det väldigt viktigt med kundsidan. Leverantören är mindre viktig i 
transportbranschen jämfört med andra branscher. Men på kundsidan är det viktigt hur det ser 
ut trender hur kunder upplever företaget. Det har hänt många gångar att det har varit färdigt 
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förhandlat och så försvinner det en kund. Det får man titta på ganska ordentligt. Vi tittade på 
ett företag och gjorde en noggrann analys. Vi värderade företaget mellan 35 och 40 miljoner 
och sen så gick det ett tag och de hade blivit uppvaktade av en internationell koncern och 
frågade om vi kunde fortsätta. Vi gjorde en ny analys med internationella koncernen som 
köpare. Det vi tittade på var vilka vinstdrivande faktorer hade intressenten då deras 
leverantörer inte var i Sverige. Ifall det här företaget köptes av den andra koncernen vad hade 
de haft för vinst. Det visade sig att de skulle bygga en försäljnings organisation i Sverige. Det 
slutade att vi gick ut och begärde 70 miljoner vilket var dubbelt så mycket som vi räknade 
från början. Vi hamnade på 67 miljoner, vi gjorde ett bra jobb. Deras första bud låg på den 
nivån som vi räknade från början. Men eftersom vi gjorde ett noggrant jobb i förstadiet blev 
det bättre sen.   
 

4.4 Nexxt 
 
Vi har intervjuat Linda Lundberg på Nexxt företagsförmedling. Nexxt erbjuder, tillsammans 
med Impentab, uppdragsgivaren olika arbetssätt och verkar inom ett brett omsättningsintervall 
med hög kvalité. De har kompetens inom gruppen att ta sig an företag i omsättningsintervallet 
2-650 miljoner. Nexxt affärsidé är att leta upp köparen till det lilla och medelstora företaget. 
Nexxt agerar som offensiva säljare och söker upp intressenter och letar fram en köpare. De 
skapar en framåtriktad belysande och relevant företagsbeskrivning. Nexxt anser sig själva 
vara kompetenta, moderna och smidiga företagsmäklare med stor anpassningsförmåga till 
olika typer av förmedlingssituationer (www.nexxt.se, 2008).  
 

4.4.1 Intervju Nexxt 
 
Vi är nio stycken i hela Sverige från Luleå till Malmö. Vår målsättning är att bli runt 15 
stycken medarbetare runt om i Sverige.  Vi är tämligen nya på marknaden vi har funnits i två 
år. Idag finns det några andra aktörer på marknaden som exempelvis Svensk 
företagsförmedling och Lernia. Vår VD Anders Kårfäldt har jobbat på båda de här firmorna. 
Som vi ser det så har han plockat med sig det bästa från de bägge två firmorna och skapat nått 
nytt. Vi är egna företagare och använder oss utav Nexxts nätverket och utbyter erfarenheter 
med varandra. Vår nätvärk är enormt viktig för oss. Vi är endast mäklare vi hittar köparna till 
de företag som vill sälja. Allt annat såsom skatt, juridik mm utgör vi oss inte för att kunna 
utan vi har enormt nätverk som vi hänvisar vår kund till ifall han behöver hjälp med det. I 
huvudsak arbetar vi endast med företag. Jag har jobbat med företagsvärdering i snart 1.5 år. I 
dagsläget har vi även kolleger i Oslo och två stycken som har startat Nexxt i Köpenhamn de 
har även juridisk bakgrund.  
 
Jag anser att vår marknad är där omsättning ligger mellan 2-50 miljoner kronor de är 
onoterade. Det är endast ägarledda företag som vi värderar. När man säljer sitt företag är det i 
princip utbyte av en ägare i alla fall de företag som vi säljer man kan säga att köparen köper 
sig ett nytt liv. Köparen kliver direkt in och börjar arbeta vidare där förre ägaren slutade. Det 
är inga finansiella investerare som köper våra objekt. Det är knappt att det finns anställnings 
avtal det är den nivån som vi pratar om. På den här nivån är det väldigt personligt det finns 
inga avtal med leverantörer utan det är muntliga avtal och det är det som kan göra det svårare 
vid försäljning. Men det finns vissa undantag tillverkar de nått väldigt utomordentligt så 
kanske det dyker upp finansiell investerare annars är det bara privata köpare. Noterade företag 
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är en helt annan marknad, där pratar man om internationella företag som kan gå in och 
investera.  
 
Det är olika värderingsmetoder som vi arbetar med exempelvis likviditationsvärde. Då 
handlar det i princip om att lägga ner den nuvarande verksamheten men det är inte aktuellt för 
våra kunder. Sen har vi substansvärde då tittar man bara i balansräkningen då är värdet på 
maskinerna marknadsvärdet av exempelvis maskiner lastbilar truckar mm. När det gäller 
transportbranschen så ligger värdet mycket i deras flotta. Konsult firmor är väldigt svåra att 
värdera även snickrarfirmor där man har två snickare hur man ska värdera de. Företagsvärde 
är väldigt olika beroende på vad företaget gör och vilken bransch de befinner sig i. 
Åkeribranschen skiljer sig inte mycket i värdering från vanliga företag förutom att det finns 
mycket substansvärde. Men sen gör man också en värdering kring resultat man tittar hur 
mycket är det här företaget värt i rent resultat. Köparen frågar sig själv hur många år kan jag 
tänka mig jobba med det här för att få tillbaka min investering, banken tänker likadant. Ofta 
på den här marknaden går man till banken för att man inte har kapitalet själv det är det som 
skiljer den noterade och onoterade företag. Det tillfaller ofta tilläggs köpeskilling i efterhand 
vid de här försäljningarna till säljaren. I noterade försäljningar är det kapitalstarka köpare.   
 
I Sverige idag ger bankerna mellan 3-5 år kredit max fem år men det beror på vad de sysslar 
med. Det kan vara så att banken känner denne aktörer och ger han högre kredit. Men generellt 
sett ger de mycket mera krediter till fastighetsägare för då är det en fastighet där de ser ett fast 
värde. Man tittar på vad de har senaste tre åren gett det här företaget i rena resultatsiffror före 
alla redovisningstekniska återgärde för det är totalt ointressant för köparen sen minus normal 
företagsskatt 28 %. Sen efter det tittar jag på marknadsanalysen. Kommer det att fortsätta så 
här, vad säger bransch organisationerna, vad säger trenderna hur ser marknaden ut om x antal 
år, vad händer om en ny köpare kliver in blir det högre omsättning för att de tar tag i sakerna? 
Ofta är det så att säljaren är helt trött på företaget att han inte har gjort de nödvändiga 
marknadsåtgärderna för att öka sin försäljning. Jag tittar på allt det här och justerar alla siffror 
kollar ifall de har tagit ut marknadsmässig lön det brukar man inte göra som småföretagare 
det är mycket justeringar som ska göras. Sen tittar man tre fyra år framåt i tiden hur kommer 
det se ut sen är det bara och addera ihop det och nuvärdesberäkna. Väldigt enkelt så tittar man 
tre år fram och tre år bakåt i tiden. Man kan vikta de här siffrorna det kan vara att nått år 
gjorde man en extra renovering då är det resultatet inte lika intressant.  
 
Marknadsförändringar olika risker som kan förekomma ett exempel är bensinstationer. De är 
väldigt svårsålda eftersom de måste kunna erbjuda e85. Skulle det ske att det kommer ut 
någon ny lag som säger att bensinstationer måste erbjuda sina kunder e85 är det en väldigt dyr 
investering.  Då avvaktar köparna tills beslut är tagna. Vinstdrivande faktorerna inom 
transportbranschen är exempelvis skulle omsättningen öka kraftigt om ni anställer en ny 
säljare eller en ny förare. Det är ägare som besitter enorma kunskaper kring sina konkurrenter 
vad de gör och vad han borde göra. De nyckeltal som vi tittar på är nästan alla. Vi brukar 
lägga ut alla nyckeltal av anledningen att revisorer gillar att titta på det. Värderingsmetoderna 
som vi använder är likvidationsvärde, substansvärdering och avkastningsvärdering då tittar vi 
på historik vad resultatet har varit de senaste åren. Jag brukar använda 
framskrivningsprognos. Vilket resultat ger det framöver? Den sista är marknadsvärdet den 
använder vi endast när man har ett x antal köpare som bjuder på företaget. Det är väldigt svårt 
med marknadsvärdet eftersom man inte vet hur mycket vissa företag säljs för de resultaten är 
hemliga.  
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Det finns vissa problem som kan uppkomma vid värdering. I själva värderingsprocessen med 
siffror så är det inga svårigheter. Det svåra är om det är företag som är väldigt speciellt som 
inte har sålt tidigare, det ifrågasätts väldigt mycket av potentiella köpare. Hur mycket är man 
beredd att betala för det? Ifall en köpare väljer att hoppa av i slutändan så spelar det ingen roll 
eftersom vi har alltid 2-3 kandidater som finns med hela vägen vi arbetar alltid med två tre 
potentiella köpare. Det är inte alltid säkert att säljaren säljer till högsta bud. Han vill veta att 
han som köper det kommer göra bra ifrån sig eftersom säljaren vill att hans arv ska gå vidare. 
Vissa säljare brukar lägga fastigheter i ett annat aktiebolag och verksamheten i ett annat. Det 
kan till och med vara att personalen är i ett tredje aktiebolag. Anledningen till det är att då kan 
köparen gå in som köpare till verksamheten i första hand och sen när man har kommit igång 
och börjat känna pengar kan han även köpa fastigheten. Det är inga nackdelar för säljaren 
heller eftersom han får in hyran för hela den här perioden. Jag anser att det inte finns några 
nackdelar med metoderna vi använder. Det är siffror som man räknar fram. I åkeribranschen 
är det substansvärde som spelar stor roll i eftersom det finns mycket pengar bundna i 
lastbilarna. Det är vanligt att säljaren tar en viss del av köpeskillingen i substansdel och en del 
i framtida resultat. Men det finns vissa aktörer som inte vill betala nått för inventarierna utan 
vill endast betala för framtida resultat. För de maskiner och inventarier som finns där måste 
finnas där för att kunna framställa det resultat som jag har framställt.  
   

4.5 Sammanfattning 
 
Amanda anser att värde på ett företag motsvarar dess marknadsvärde där kassaflödesvärdering 
är optimal metod när det gäller värdering av noterade företag. Hon försöker vara så objektiv 
som möjligt vilket oftast är svårt eftersom allt baseras på subjektiva bedömningar till slut. 
Hon inleder en värderingsprocess med att välja passande värderingsmetod vilket beror på 
själva syftet med värderingen. Därefter följer en genomgående strategisk analys vilket 
resulterar i en omvärldsanalys av företaget. Avslutningsvis utförs en finansiell analys med 
relevanta nyckeltal. Multipelvärdering är enligt Amanda ingen metod man skall ta på stort 
allvar. Dock kan denna vara ett komplement till kassaflödesvärderingen. Amanda anser att det 
inte finns några väsentliga skillnader mellan värdering av noterade och onoterade företag.  
 
Göte tycker att värdet på ett företag är beroende på vem som köper det. En omvärldsanalys av 
företaget inklusive dess interna analys är ett måste. Där strävar han efter att upptäcka 
företagets vinstdrivare. Informationen som värderaren får från företaget är väldigt viktig. 
Årsredovisningen är inte så betydelsefull förutom när det handlar om företag verksamma i 
stabila branscher. Göte genomför även en redovisningsanalys där jämförelseposter samt 
poster av engångskaraktär analyseras och om nödvändigt justeras. När det gäller finansiell 
analys tittar man på olika nyckeltal där relation mellan tjänade krona per körd kilometer är ett 
viktigt nyckeltal för företag i åkeribranschen. Visst kan en jämförelse med andra likvärdiga 
företag i branschen göras men det kan vara svårt att hitta ett passande företag att jämföra med. 
Kassaflödesberäkning och substansvärdering bör tillämpas vid värdering av företag i 
åkeribranschen. Det viktiga är att räkna ut riskpremien vilket inte alltid kan vara den lättaste 
uppgiften. Även Göte, precis som Amanda, anser att det inte finns några större skillnader 
mellan värdering av noterade och onoterade företag.  
 
Värderingsprocess, enligt Jan, skall innehålla strategisk och omvärldsanalys där vinstdrivande 
och riskdrivande faktorer ska definieras. Den strategiska analysen är en viktig utgångspunkt 
för vidare analys av företaget. I redovisningsanalysen av åkeriföretag bör värderaren titta på 
hur företaget redovisat sina tillgångar eftersom de kan ha övervärderats. Om det är fallet skall 
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de värden justeras men även justering av extraordinära intäkter och kostnader samt intäkter av 
engångskaraktär skall granskas. Jan använder alla befintliga nyckeltal vid den finansiella 
analysen och där jämförs de under en femårig period, även om Jan anser att man inte skall lita 
mycket på historien. Värdering av fastigheter som åkeribolaget kan inneha kan bli 
problematisk. Substansvärdemetoden och Cash-Flow metoden är optimala vid värdering av 
åkeriföretag. 
 
Linda anser att branschanalysen är en viktig del av värderingen. Där försöker hon definiera 
företagets vinstdrivande faktorer. En annan viktig faktor är att granska resultatet under en 
period på senaste tre åren. Ibland krävs det att vissa poster i resultaträkningen justeras. 
Exempel på dessa är löner som ägaren kanske tar ut. Linda anser att substansvärdering och 
avkastningsvärdering där nuvärdet av framtida utbetalningar. Jämförelsevärdering blir svår 
när det gäller onoterade företag eftersom informationen kring dessa överlåtelser inte är 
offentlig. Linda använder alla befintliga nyckeltal vid den finansiella analysen. 
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5. Analys 
I analyskapitlet relateras resultaten från intervjuerna vi genomfört, med respektive 
respondent, till den teoretiska delen av uppsatsen där tidigare forskning i ämnet framställts. 
Kapitlet inleds med analys av de respondenterna med erfarenhet från värdering av noterade 
företag. Därefter analyseras respondenter som endast arbetar med värdering av onoterade 
företag. 
 

5.1 Analys av Skarpa 
 
När det gäller definition på begreppet företagsvärde anser Amanda att det är svårdefinierat. 
Ofta likställs företagets värde med dess marknadsvärde men i slutändan är det riktiga värde 
lika med det värde som köparen och säljaren kommer överens om. Sevenius (2003) anser att 
företagets marknadsvärde bestämmer värdet för företaget. Även om det är viktigt att vara 
objektiv under en värdering är det inte alltid lätt, menar Amanda, då viss subjektivitet alltid 
krävs. Fem olika värderare kan komma fram till olika värde på ett och samma företag 
eftersom det är subjektiviteten i prognoser för framtiden som är avgörande. Detta stämmer 
överens med det Yegge (2002) menar när han talar om objektiviteten vid en 
företagsvärdering.  
 
Val av värderingsmetod inleder Amandas värderingsprocess. Val av den här metoden beror på 
syftet med själva värderingen. Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) anser, å andra sidan, 
att varje värderingsprocess bör inledas med en grundlig analys av företaget där den strategiska 
analysen genomförs först. Amanda menar att man ibland kan använda substansvärdering men 
ofta tillämpas kassaflödesvärdering. Dessa två metoder är vanligast även enligt Hult samt 
Lundén och Ohlsson. Enligt Öhrlings (2007) är dock relativvärdering den metoden som, jämte 
kassaflödesvärderingen, tillämpas oftast.  
 
Relativvärdering används också där hon ofta använder P/EBIT- multipeln. Dock anser 
Amanda att användning av endast multiplar inte är att rekommendera utan de skall utgöra ett 
komplement till andra värderingsmetoder. Det eftersom multiplar kan variera från ett företag 
till annat och det är svårt att hitta ett passande jämförande företag. Amandas negativa syn på 
den värderingsmetod stämmer inte riktigt på det Öhrlings (2007) anser, dock är 
respondenterna överens när det gäller svårigheten att hitta ett jämförande företag. 
 
Enligt Amanda är omvärldsanalys en mycket viktig del i värderingsprocessen. Där skall 
värderaren titta på företagets strategier. Med det menas analys av den bransch företaget är 
verksam i samt övriga omvärldsfaktorer som kan påverka företaget, såsom konkurrenter, 
konjunktur med mera. En annan viktig faktor är att skapa sig en förståelse om själva företaget 
och dess vinstdrivare. 
 
När det gäller nyckeltal använder Amanda marginalberäkning för olika rörelsemått vilka 
sedan bryts upp i syfte att skapa en förståelse för underliggande faktorer. Här är det tal om 
den så kallade DuPont- modellen som Nilsson, Isaksson och Martikainen talar om.  
 
Enligt Amanda finns det inte några väsentliga skillnader i värderingsprocessen av noterade 
och onoterade företag. Den stora skillnaden är avkastningskravet beräknas på annat sätt för 
noterade jämfört med onoterade företag. Det är i linje med det Nilsson, Isaksson och 
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Martikainen anser. En annan skillnad kan vara att ägare för onoterade företag, speciellt 
företag där ägaren är en privatperson, försöker få ner vinsten i syfte att betala mindre skatt och 
då är det viktigt att justeringar görs i syfte att få ett mer rättvisande värde. Nilsson, Isaksson 
och Martikainen menar att ägaren för ett onoterat företag kan utgöra en faktor som urskiljer 
själva värderingen men de menar att företagaren har så stark koppling för företaget och vid 
värdering av onoterade företag kan även känslor bli inblandade. 
 
Problem som kan uppkomma under en värderingsprocess kan vara hur fastigheter som inte 
tillhör verksamheten skall värderas eftersom dolt värde i denna kan förekomma. Ett annat 
problem är huruvida värderaren skall ta med framtida utdelningar i beräkningen eller om han 
ska avstå från det. 

5.2 Analys av Öhrlings 
 
Göte anser att värdet på ett företag beror på vem det är som köper företaget samt vilken avsikt 
köparen har med det. Det är exakt vad Sevenius (2003) menar. När det gäller att värdera ett 
företag är det väldigt viktigt att genomföra en analys av företaget, enligt Göte. Främst skall 
omgivningen samt företagets interna förhållanden analyseras. När Göte gör en intern analys 
av företaget är det viktigt att räkna ut företagets riskpremie vilket är beroende på vilken 
bransch företaget agerar i. Därför skall även en branschanalys göras. Syftet med den typen av 
analys är att upptäcka viktiga vinstdrivare och riskfaktorer. I åkeribranschen, menar Göte, kan 
en person vara vinstdrivare om denne har viktigt kontaktnät medan bensinpriset kan vara en 
riskfaktor. Vid externa analysen är det viktigt att titta på konkurrenterna samt utvecklingen 
när det gäller teknologi. Nilsson, Isaksson och Martikainen resonerar på ett likvärdigt sätt.  
 
Efter det skall företagets redovisning granskas. Göte brukar titta närmare på jämförelseposter 
samt poster av engångskaraktär i syfte att justera dem om så behövs. Själva årsredovisningen 
behöver inte vara viktig i sig, om det inte handlar om företag verksamma i stabila branscher. 
Däremot är den informationen Göte får från företagets ledning väldigt viktig. Det är i linje 
med vad Frykman och Tolleryd (2000) menar när de säger att det inte endast räcker med att 
företagets årsredovisning granskas.   
 
När det gäller den finansiella analysen i ett åkeriföretag då kan, enligt Göte, nyckeltal som 
visar relation mellan förtjänsten per varje körd kilometer mätas. Göte försöker om det är 
möjligt jämföra företagets nyckeltal med konkurrenternas vilket inte alltid är lätt eftersom det 
är svårt att hitta ett jämförbart företag som är av liknande karaktär. Även Nilsson, Isaksson 
och Martikainen är medvetna om att det är svårt att hitta jämförbara företag samt att relevanta 
nyckeltal skall tillämpas.   
 
Enligt Göte är kassaflödesvärderingen den mest optimala värderingsmetoden även om 
substansvärderingsmetoden i kombination med avkastningsvärderingen är tillämpbar vid 
värdering av företag inom åkeribranschen. De metoder är enligt Lundén och Ohlsson samt 
Nilsson, Isaksson och Martikainen mest använda. Göte menar att allt handlar om företagets 
förmåga att generera pengarna i framtiden och därför anser han att kassaflödesvärderingen är 
det bästa metoden. Det svåra men viktiga momentet vid kassaflödesvärderingen, enligt Göte, 
är att bedöma riskpremien vilket överensstämmer med vad Lundén och Ohlsson samt Nilsson, 
Isaksson och Martikainen menar. Substansvärderingsmetoden, menar Göte, passar bra när det 
gäller värdering av företag inom åkeribranschen eftersom de företag brukar inneha reala 
tillgångar såsom truckar och då är det, även enligt Hult, enklast att tillämpa 
substansvärderingen. 
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5.3 Analys av Svensk företagsförmedling 
 
Jan E. Granström säger att det finns lite bekymmer i åkeribranschen eftersom en stor del av 
kostnadsmassan är avskrivningar av anläggningstillgångar det vill säga värdet på de olika 
lastbilarna som de innehaver. Han säger även att väldigt många värderingar som görs i 
åkeribranschen slår fel. Han säger att det är den underliggande kunskapen som är väldigt 
viktig vid värdering. Det kan vi relatera till teorin där Palepu skriver i sin bok att den 
strategiska analysen gör det möjligt att analysera ett företags branschstrategi och dess 
konkurrensfördelar. Palepu säger även att den strategiska analysen underlättar för analytikern 
att utföra och förstå övriga steg i företagsanalysen det vill säga underliggande arbete är 
väldigt viktig. Gör man grundarbetet riktigt är det mindre risk att analysen kan slå fel.  
 
Svenskföretagsförmedling hade ett åkeri som hade problem med sin volym. 
Svenskföretagsförmedling var tvungen att gå in och se hur de kan vända på det. Jan E. 
Granström säger att det är väldigt viktigt med en strategisk analys. En potentiell köpare 
kommer inte att gå in i ett företag som inte han kan se någon lönsamhet i framtiden. 
Svenskföretagsförmedling måste även hitta de vinstdrivande faktorerna för deras kund som de 
kan klarlägga för en potentiell köpare. En vinstdrivande faktor för ett åkeri kan vara att flytta 
ut sin flotta till utlandet. Det är mycket billigare att rulla på exempelvis polska hjul än på 
svenska. Jan E. Granström säger att när han gör en analys är det väldigt viktigt att hitta alla 
vinstdrivande faktorer och riskdrivande faktorer. Nilsson, Isaksson och Martikainen skriver i 
sin bok att bransch- och konkurrensanalys är de viktigaste delarna av den strategiska 
analysen. Anledningen till det är att det är dessa delar som omfattar en identifiering av 
företagets vinstdrivande faktorer och riskfaktorer.  
 
Det finns sex sju olika värderingsmetoder som värderaren kan använda sig av, när han 
värderar lite större företag. Jan E. Granström säger att den metod som används flitigast är 
cash flow metoden. Det är väldigt viktigt att ha en kalkylränta som är riktig. Det är enligt Jan 
E. Granström den stora svårigheten att sätta rätt värde på ett företag och få in rätt kalkylränta. 
Nilsson, Isaksson och Martikainen skriver i sin bok att avkastningsvärdering baseras på 
framtidsprognoser där värderaren med utgångspunkt i sina granskningar av företagets 
blivande utdelningar och kassaflöden, uppskattar värdet på ett företag genom att beräkna 
nuvärdet av framtida utdelningar och kassaflöden. De skriver även i sin bok att om värderaren 
skall komma fram till ett opartiskt värde är det angeläget att denne har samlat in mycket 
information om företaget genom analys av företagets redovisning, strategi och finansiella 
ställning.   
 
Transportbranschen är ganska intressant ur den synvinkeln att det inte händer mycket där. Det 
som kan hända är att energi priser kan variera. Jan E. Granström säger att när de värderar en 
åkerifirma tittar de på substansvärdet, EMA, olika P-tals värderingar, avkastningsvärderingar. 
På Svensk företagsförmedling tar de fram en analys från både köparens och säljarens sida för 
att kunna ta med det till förhandlingsbordet. Han säger även att det som är viktigast är de 
framtida avkastningarna. Lunden och Ohlsson skriver i sin bok att företagets balansräkning 
utgör utgångspunkten för substansvärdering av företaget. I substansvärdering är tillgångar och 
skulder värderade enligt redovisningsprinciper som säger att tillgångar skall värderas till 
anskaffningsvärde. 
  
På Svensk företagsförmedling räknar de på alla nyckeltal. De gör även en jämförande analys 
på de tidigare nyckeltal för att se hur utvecklingen har varit.  Vid en nyckeltals analys är det 
viktigt att värderare har all nödvändig information för att kunna göra en rättvis bedömning av 
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företaget. Nilsson, Isaksson och Martikainen skriver i sin bok att företag kan eftersträva att 
uppnå ett visst mål för sina olika nyckeltal. Vilka mål ett företag kan ha med sina nyckeltal är 
olika.  
 
När Svensk företagsförmedling gör en analys på ett företag är det väldigt viktigt att hitta de 
vinstdrivande faktorerna. En potentiell köpare går inte in i ett företag som han inte kan se 
några eventuella avkastningar i framtiden. Därför är det väldigt viktigt att visa de 
vinstdrivande faktorerna säger Jan E. Granström. Palepu skriver i sin bok att strategisk analys 
är det första steget vid en företagsanalys. Dess syfte är att identifiera viktiga drivfaktorer och 
företagsrisker. Med hjälp av strategisk analys är det möjligt för företaget att analysera sin 
branschstrategi och dess konkurrensfördelar.  
 

5.4 Analys av Nexxt 
 
Linda på Nexxt säger att de använder sig av olika metoder vid värdering av företag ett 
exempel är substansvärdering, likvidationsvärde och avkastningsvärdering. I ett åkerföretag 
utgör deras flotta den största delen av företagets värde. I ett åkeri skiljer det sig inte mycket i 
värderingsprocessen från vanliga företag förutom att det finns väldigt mycket substansvärde. 
Den marknad som Nexxt arbetar på finns det inte några finansiella aktörer utan det är 
mestadels privata köpare och då måste banken gå in och finansiera köpet eftersom köparna 
har inte hela kapitalet själv. Det är det som skiljer de från noterade företag vid värdering. 
Lunden och Ohlsson skriver i sin bok att substansvärdering är värdet av tillgångar i företaget 
efter att skulderna och avsättningarna har dragits av. Lunden och Ohlsson säger också att 
värderaren inte ska ta den färdiga informationen från årsredovisningen rakt av utan värderaren 
skall även göra vissa justeringar på olika poster i balansräkningen.  
 
Det finns ett par problem som kan uppkomma vid värdering. Värderingsprocessen i sig är det 
inga svårigheter eftersom det är endast siffror som man beräknar. Det svåra är ifall det är ett 
speciellt företag som inte har sålts tidigare. Vem säljaren säljer sin firma är inte alltid den som 
bjuder högst på den här marknaden. Det finns andra faktorer som spelar in också. Eftersom 
det är privatägda företag vill säljaren veta att han som köper det kommer göra bra ifrån sig. 
Ett annat problem som kan uppkomma är de framtidsprognoser som de gör kan slå fel och då 
kan de uppkomma vissa svårigheter. Nilsson, Isaksson och Martikainen säger att en vikig 
aspekt innan värderaren börjar utvärdera ett företag med hjälp av dessa modeller är att 
fastställa kalkylräntan vilken ofta är den svåraste biten. Kalkylräntan är en väldigt viktig 
faktor där en procent variation kan vara ödesdigert för företaget.  
 
I åkeribranschen är det vanligt att säljaren tar en viss del av köpeskillingen i substansdel och 
en del i framtida resultat. Men det finns även vissa aktörer som inte är villiga att betala något 
för inventarier eftersom de resonerar att utan de kommer inventarier kommer han inte kunna 
framställa det framtida resultatet. Lunden och Ohlsson menar att företagets balansräkning ska 
utgöra utgångspunkten för substansvärdering av företaget. Där är tillgångar och skulder 
värderade enligt redovisningsprinciper som säger att tillgångar skall värderas till 
anskaffningsvärdet. Där kan det uppkomma svårigheter vid värdering ifall säljaren inte vill 
betala något för företagets inventarier. Då måste värderaren välja en annan värderingsmetod 
som visar framtida avkastningar. En metod som passar väldigt bra vid sådana förhandlingar är 
avkastningsvärdering. Metoden baseras på framtidsprognoser där värderaren utifrån sina 
bedömningar av företagets framtida utdelningar och kassaflöden uppskattar värde på ett 
företag genom att beräkna nuvärdet av framtida utdelningar och kassaflöden. Enligt Lunden 
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och Ohlsson för att värderaren skall komma fram till ett objektivt värde är det viktigt att han 
har samlat in mycket information om företaget genom analys av företagets redovisning, 
strategi och finansiell ställning.  
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6. Slutsats 
I det här kapitlet framställs våra slutsatser genom att vi lämnar svar på frågor som ställdes i 
inledningskapitlet. Samtidigt för vi en diskussion över det vi kommit fram till. Avslutningsvis 
lämnar vi förslag på det vi anser är värt vidareutforska kring ämnet företagsvärdering. 
 
Vår slutsats ämnar lämna svar på våra forskningsfrågor. Avseende frågan: Hur ser 
värderingsprocessen av noterade och onoterade företag ut i praktiken, jämfört med teorin?   
Vilka skillnader förekommer i värderingsprocessen av noterade och onoterade företag? Vår 
undersökning visar att det inte förekommer några större skillnader när det gäller 
värderingsprocessen, av noterade och onoterade företag, i praktik jämfört med teorin. Svaren 
vi fick från respondenterna är i stort sätt likvärdiga. Visserligen förekommer det vissa 
avvikelser men de är inte så betydelsefulla. Exempel på det är Skarpas värderingsprocess som 
inleds med val av värderingsmetod medan teoretiskt ska det göras efter själva analysen. 
Skarpa gör på det sätt eftersom i praktik har värderaren inte den lyx med tid som i teorin. Med 
andra ord är värderingsprocessen både när det gäller noterade och onoterade företag tämligen 
identisk. Värderingsprocesser på de företag vi intervjuade skiljer sig inte markant från teorin. 
I praktiken innehåller värderingsprocessen alla beståndsdelar som enligt teorin ska beaktas. 
Med andra ord gör värderaren i praktik en omfattande granskning av företaget som han 
värderar för att senare bedöma företagets framtids utsikter. Det gäller både för noterade och 
onoterade företag.  Det vi har kommit fram till är att det inte är några väsentliga skillnader på 
värderingsprocessen i teori jämfört med praktiken. I frågan ifall det skiljer sig något i 
värdering av noterade och onoterade företag har vi inte kommit fram till några skillnader de 
värderas på ungefär samma sätt för både noterade och onoterade företag. Själva 
värderingsprocessen är också så när identisk mellan praktik och teori. 
 
Gällande vår andra forskningsfråga: Vilka värderingsmetoder tillämpas när ett noterat 
respektive ett onoterat företag värderas? Har vår undersökning lett oss till följande. De 
värderingsmetoder som tillämpas vid värdering av noterade och onoterade företag är 
substansvärdering, avkastningsvärdering och relativvärdering. Substansvärdering och 
avkastningsvärdering används mycket när det gäller onoterade företag och relativvärdering 
används i högre grad vid värdering av noterade företag. Men det är olika från företag till 
företag vilken bransch de befinner sig i vilken typ av företag det rör sig om. Vi anser ifall 
värderaren ska göra en värdering på ett åkeriföretag är substansvärdering ett bra komplement 
till avkastningsvärdering. För då får värderaren en bredare bild av hur det verkligen ser ut. Det 
på grund av att åkeri företag har mycket reala tillgångar och då lämpar det sig bättre med 
substansvärdering. Substansvärdering är en bra utgångspunkt. Efter att vi har slutfört vår 
undersökning ser vi att de flesta utav de respondenterna har svarat ungefär likvärdigt på våra 
frågor det. Det skiljer sig inte avsevärt mycket mellan teorin och praktiken gällande vilka 
metoder som ska tillämpas vid värdering.  
 
Under uppsatsens gång var vi lite konfundersamma hur vida respondenterna skulle vara öppna 
och berätta allt om deras tillvägagångssätt i värderingsprocessen. Vi anser inte att det är 
någon större skillnad i värderingsprocessen för noterade och onoterade företag. Utan att 
skillnaden snarare är baserad på företagets storlek. Då spelar det ingen roll ifall företaget är 
noterad eller onoterad.  
 
Förslag på fortsatt forskning 
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Vi har diskuterat olika förslag på vad som kan vara ett bra ämne för fortsatt forskning. Det vi 
har kommit fram till är att ifall vi ska forska vidare kring det här ämnet är det lämpligast att 
göra en egen värdering på ett åkeri företag. Då får vi en inblick i hur det verkligen går till i 
verkligheten vid en värdering.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor: 
 

• Respondentens namn och arbetsuppgifter? 
 
• Hur lång erfarenhet har ni inom företagsvärderingsverksamheten? 

 
• Hur förklarar ni begreppet företagets värde? 
 
• Hur ser själva värderingsprocessen ut vid värdering av ett noterad/onoterad bolag i 

åkeribranschen? 
 

• Finns det några väsentliga skillnader och i så fall vilka? 
 

• Vilka metoder tillämpar ni vid värdering av noterade/onoterade bolag verksamma i 
åkeribranschen? 

 
• Varför tillämpar ni just dessa metoder? 

 
• Finns det några nackdelar med de metoder som ni tillämpar och i så fall vilka? 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

51 



 

Bilaga 2 
 
Nyckeltal: 
 
Ränta bilitet på eget kapital= Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 
           Summa genomsnittligt eget kapital  
 
Genomsnittligt eget kapital = IB eget kapital + UB eget kapital 
                                                                 2 
 
Räntabilitet på totalt kapital (Rt) =Resultat efter finansiella poster + ränte kostnader 
             Genomsnittligt totalt kapital 
 
Genomsnittlig skuldränta =            Räntekostnader                  
                                         Genomsniggliga totala skulder 
 
Skuldsättningsgrad (S/E) = Genomsnittliga totala skulder 
                                         Genomsnittligt eget kapital 
 
Hävstångsformeln => Re = Rt + (Rt - Rs) S/E 
 
Vinstmarginal= Resultat före finansiella poster + finasiella intäkter 
                              Omsättning 
 
Tillgångarnas omsättningshastighet = Omsättning/Genomsnittlig totalt kapital  
 
Kassalikviditet = Summa omsättningstillgånger - Varulager 
                               Summa kortfristiga skulder 
 
Balanslikviditet = Summa omsättningstillgångar
                             Summa kortfristiga skulder 
 
Soliditet = Summa eget kapital      
                 Summa skulder och eget kapital 
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Bilaga 3 
 
Ränteberäkning och CAPM- modellen: 
 
Rnom= Rreal + Q + (Rreal + Q) => Rnom= nominell ränta 
   Rreal= real ränta 
   Q= inflation 
 
CAPM= riskfri ränta + (marknadens riskpremie x beta) 
Nuvärdes- och kassaflödeberäkning: 
 
Va= D / (r-g) =>  Va= Aktiens värde 
   D= Förväntad utdelning per aktie nästa år 
   r= Aktieägarnas avkastningskrav 
   g= Årlig tillväxt i utdelningarna 
 
Fritt kassaflöde= Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 
                  - Skatt på rörelseresultat 
                  - Investeringar 
                  + Avskrivningar 
                +/- Förändring av rörelsekapital      

53 



 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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