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Title:   Company valuation- A study in which valuation methods that are 

used in determining the value of producing companies and service 

companies. 

Problem: According to the theory there are a number of different valuation 
methods which can be used to determine the value of producing 
companies and service companies. The thesis research problem is: 

� Which valuation methods does a valuator use in practice to 
determine the value of producing companies and service 
companies? 

� Does the valuator take different types of information and 
key ratios in consideration when valuating producing 
companies and service companies? 

Purpose:  The purpose is to examine and describe which valuation methods a 
valuator uses to valuate producing companies and service 
companies in an acquisition. 

Method:  In order to achieve the purpose of the thesis a quantitative survey 
and three qualitative interviews, made by email, has been carried 
out. 

Conclusion: The conclusion of the thesis is that discounted cash flow and 
relative valuation are used to determine the value of producing 
companies and service companies. The valuators choice of 
valuation method is not generally affected by the nature of the 
company’s operations. 
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Titel:   Företagsvärdering - En studie i vilka värderingsmetoder som 

används vid värdering av tillverkande företag respektive 

tjänsteföretag. 

Problem: Enligt teorin finns det en mängd olika värderingsmetoder som 
värderare kan använda för att värdera tillverkande företag och 
tjänsteföretag. Problemformuleringen i denna uppsats är: 

� Vilka värderingsmetoder använder sig värderare av i praktiken 
vid värdering av tillverkande företag respektive tjänsteföretag? 

� Tar värderare hänsyn till olika typer av information och 
nyckeltal vid värdering av tillverkande företag respektive 
tjänsteföretag? 

Syfte:  Syftet är att undersöka och beskriva vilka värderingsmetoder som 
en värderare använder sig av vid värdering av tillverkande företag 
respektive tjänsteföretag i samband med företagsförvärv. 

Metod:   För att uppnå uppsatsens syfte har en kvantitativ 
enkätundersökning samt tre kvalitativa e-postintervjuer 
genomförts. 

Slutsats:   Uppsatsens slutsats är att det är diskonterat kassaflöde och 
jämförande värdering som används vid värdering av tillverkande 
företag och tjänsteföretag. Valet av värderingsmetod påverkas 
generellt sett inte av företagets verksamhet. 

Nyckelord:  Företagsvärdering, värderingsmetoder, tillverkande företag, 
tjänsteföretag, jämförande värdering, diskonterat kassaflöde.
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BEGREPPSFÖRKLARING 

 
 

Direkt värdering: Värdering av det egna kapitalet, även kallad aktievärdering 
 (Nilsson et al. 2002, s.209). 

Indirekt värdering: Värdering av företaget i sin helhet, även kallad företagsvärdering 
 (Nilsson et al. 2002, s. 209). 

Multipelvärdering: Ett annat ord för jämförande värdering (Aktiespararna, 2008-05-
26). 

 

Residualvinst: Ett mått på det mervärde som skapas i ett företag utöver dess 
förväntade avkastning på de bokförda tillgångarna. Det kan 
beräknas genom förväntad värdeökning minus faktisk 
värdeökning. (Nilsson et al. 2002, s. 50)  

Värdedrivare:  Tillväxt, marginaler, risker och investeringar brukar vid en 
värdering kallas för värdedrivare, det är med andra ord parametrar 
som i generella ordalag bestämmer värdet och är relevanta för i 
stort sett alla företag. (Rynell & Svensson 2004, s. 6) 

Värderingsmultipel: Ett annat ord för de olika nyckeltal som används i samband med en 
jämförande värdering, exempel på dessa är P/E- tal och EV/Sales- 
tal (Aktiespararna, 2008-05-26). 
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1 Inledning
 

Kapitlet inleds med en kort introduktion om företagsvärdering samt företagsförvärv. Vidare 

presenterar problemområdet som mynnar ut i undersökningens problemformulering och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Företagsförvärv, där ett företag köps av ett annat, har haft en varierande roll i företagens 
historia. Från början av 1980 - talet och framåt var det många företag som agerade i egenskap 
av hänsynslösa uppköpare för att antingen stycka upp eller plundra det nyförvärvade 
företaget. Trenden som existerar idag är att företag tänker mer strategiskt vid ett 
företagsförvärv. Två exempel på detta kan vara att ett företag vill utöka sin existerande 
marknadsandel eller komma över ny teknologi. (Sherman & Hart 2005, s. 2, 13) Som 
marknaden ser ut idag, där företag köper andra företag, är det strategiskt viktigt att veta vad 
man får och till vilket värde. Genom att utföra en värdering av ett företag ges informationen 
om företaget ett värde (Flöstrand 2006, s. 16). 

En företagsvärdering blir ofta aktuell i samband med ett företagsförvärv, det kan även bli 
aktuellt i samband med ett samgående eller vid en kapitalanskaffning. Det är också vanligt att 
man utför en värdering vid börsintroduktion, tvångsinlösen av aktier eller vid konkurs. 
(Nilsson et al. 2002, s. 15) 

Lika väl som det finns olika värderingssituationer finns det också olika värderingsmetoder. 
Metoderna kan skilja sig åt beroende på syftet med värderingen, men de kan även skilja sig åt 
beroende på företagets verksamhet. (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1998, s. 5) 
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1.2 Problemområde 

En tillgång som i en persons ögon är värdefull kan i en annan persons ögon vara mindre 
värdefull. Det beror på vilken nytta de olika personerna har av tillgången. På grund av detta 
finns det inga företagsvärderingar som genererar ett exakt svar på vad ett företag eller en aktie 
är värd. Värderingen är snarare en subjektiv uppfattning av värdet som personen som värderar 
(hädanefter värderaren) gör utifrån sin egen analys, erfarenhet och kunskap. Det finns en 
mängd olika värderingsmetoder som värderaren har till sitt förfogande. Metoderna är 
vetenskapligt förankrade men baseras samtidigt på ett antal antaganden vilka värderaren själv 
måste hantera. (Nilsson et al. 2002, s. 27) 

En värderare kan vara en jurist som ska värdera ett konkursbo eller en revisor som ska värdera 
ett företag i samband med ett företagsförvärv. Det är personer som regelbundet arbetar med 
företagsvärdering i ett professionellt sammanhang som kan kallas för värderare.  

Enligt Hult (1998, s. 226) har industriföretag en välutvecklad tradition när det kommer till 
redovisning samt beräkning av diverse nyckeltal som kan vara till hjälp vid värderingen av ett 
företag. Idag finns det dock många företag som går under benämningen tjänsteföretag. Dessa 
företag tillhandahåller olika typer av tjänster, allt ifrån konsulttjänster till online-tjänster eller 
rådgivning och support. (Ekström 2000, s. 12) En del av tjänsteföretagen kan också kallas 
kunskapsföretag, exempel på sådana är revisionsbyråer och advokatfirmor (Nyllinge 1999). 
Då tjänsteföretag är i stort behov av att ha personal och kunskap för att driva sin verksamhet 
ligger stor del av deras värde i det intellektuella kapitalet. Det intellektuella kapitalet kan 
förklaras som skillnaden mellan ett företags bokförda värde och dess marknadsvärde. 
(Ekström 2000, s. 13) Värderingen av ett sådant företag kan därför inte göras som på ett 
traditionellt tillverkande företag. De traditionella nyckeltal samt redovisningen som återfinns 
hos tillverkande företag måste kompletteras med nyckeltal som är specifika för tjänsteföretag. 
Exempelvis mäts för det mesta avkastning på finansiellt kapital vid en värdering, i många 
tjänsteföretag krävs även en mätning av avkastningen på kunskapskapitalet. (Hult 1998, s. 
226-227, 231) 

Enligt teorin är det nettoutdelnings- och diskonterat kassaflöde som används vid värdering av 
tjänsteföretag (Hult 1998, s. 229). Frågan är dock vilka metoder som används vid värdering av 
tillverkande företag respektive tjänsteföretag i praktiken då man har olika nyckeltal och 
bakgrundsinformation att ta hänsyn till. Är det så att en metod används för en typ av företag? 
Och väger en viss typ av information tyngre vid värdering av tjänsteföretag? 
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1.3 Problemformulering 

Vår problemformulering har sin utgångspunkt i avsnittet ovan: 

� Vilka värderingsmetoder använder sig värderare av i praktiken vid värdering av 
tillverkande företag respektive tjänsteföretag? 

 
� Tar värderare hänsyn till olika typer av information och nyckeltal vid värdering av 

tillverkande företag respektive tjänsteföretag? 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka och beskriva vilka värderingsmetoder som värderare 
använder sig av vid värdering av tillverkande företag respektive tjänsteföretag i samband med 
företagsförvärv. 

1.5 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till personer som kommer i kontakt med företagsvärdering i arbetslivet, 
men också till personer som är intresserade av ämnet företagsvärdering. Det förutsätts dock 
att läsaren har en viss förkunskap i ämnet. 
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2 Metod

 

I det här kapitlet beskrivs undersökningens tillvägagångssätt samt primär- och sekundärdata. 

Vidare diskuteras även uppsatsens validitet, reliabilitet och källkritik.  

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Samhällsvetenskaplig forskning kan delas upp i kvantitativ och kvalitativ forskning. Det 
syftar på tillvägagångssättet för insamling och analys av data. (Bryman 2002, s.35) En 
forskare kan inte alltid förlita sig på en av metoderna, ibland måste stöd hittas för resultaten 
med hjälp av en kombination av dessa (Bryman 2002, s. 408, 415). 

Genom att först göra en enkätundersökning och sedan följa upp en del av de inkomna svaren 
med e-postintervjuer har både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod använts. En 
kvantitativ forskningsmetod har använts vid enkätundersökningen för att statistiskt undersöka 
vilka värderingsmetoder som används mest vid värdering av tillverkande företag och 
tjänsteföretag. En kvalitativ forskningsmetod har använts för att få en djupare förståelse för 
vilken typ av information och nyckeltal värderare tar hänsyn till. Analysen kommer att 
grundas på statistiken från enkätundersökningen samt orden från intervjuerna. 

I en undersökning finns olika angreppsätt, antingen ligger utgångspunkten i teorin (deduktivt) 
eller i empirin (induktivt) (Artsberg 2002, s. 31). För uppnå syftet har befintliga 
värderingsmetoder och modeller undersökts. Genom att först studera vad som är vanligast 
förekommande i teorin och sedan ta reda på vilka värderingsmetoder som används i praktiken 
har ett deduktivt angreppsätt tillämpats. Avsikten är inte att bidra med ytterligare teori till 
ämnet. 
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2.3 Primär- och sekundärdata 

Data som är insamlat av forskaren själv kallas för primärdata, exempel på detta är intervjuer 
och enkäter. Sekundärdata är data som någon annan redan har samlat in, till exempel litteratur 
och vetenskapliga artiklar. (Artsberg 2005, s. 45-46) 

Uppsatsens primärdata består av en enkätundersökning samt tre intervjuer med värderare. 
Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på vilka värderingsmetoder som används i 
praktiken vid värdering av tillverkande företag och tjänsteföretag. Intervjuerna som 
genomfördes syftade till att ta reda på om värderaren tar hänsyn till olika information och 
nyckeltal vid värdering av tillverkande företag respektive tjänsteföretag. 

Den sekundärdata som använts i uppsatsen består till största delen av böcker och artiklar, både 
vetenskapliga och från branschtidningar, som hittats på Mälardalens högskolas bibliotek eller 
genom databaser som är tillgängliga genom bibliotekets webbplats. För att få fram relevant 
information för undersökningen användes följande databaser och sökmotorer: bibliotekets 
Book- It, FAR Komplett, J Store, Ebrary, Proquest, Google samt Google Schoolar. Vid 
sökningen användes utvalda ord som återspeglar ämnesområdet då det preciserar och 
avgränsar sökresultaten. Sökorden som användes var: företagsvärdering, värderingsmetoder, 
värdering, tjänsteföretag och kunskapsföretag. En del av sökningen genomfördes även på 
engelska och då användes följande ord: business valuation, valuation methods, valuation och 
company valuation. I litteratursökningen hittades till största delen böcker, men även en del 
artiklar. Innehållet i de flesta böckerna påminde mycket om varandra. På grund av detta 
gjordes ett urval av de böcker som hade ett bra upplägg samt bra beskrivningar. Teorikapitlet 
utgår främst ifrån dem vid redogörelsen av de olika värderingsmetoderna. Böckerna är 
avsedda för personer och företag som kommer i kontakt med företagsvärdering både på en 
praktisk och teoretisk nivå. Artiklarna blev ett komplement till böckerna då de förde 
diskussioner kring olika värderingsmetoder samt belyste problematiken med värdering av 
tjänsteföretag. Tidigare skrivna uppsatser inom vårt ämnesområde har studerats för att få 
ytterligare förslag till källor. 
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2.4 Urval av respondenter för enkätundersökningen 

I början av uppsatsarbetet fördes, på en arbetsmarknadsdag, samtal med olika revisionsbyråer 
för att komma i kontakt med personer som arbetar med företagsvärdering. Då upptäcktes att 
dessa personer till största delen är verksamma på företagens Corporate Finance avdelningar i 
Stockholm. För att enkäten skulle nå de personer som regelbundet arbetar med 
företagsvärdering togs kontakt med dem istället för företagens lokala kontor. Vid urvalet av 
revisionsbyråer utgicks det från företagens storlek då uppfattning var att de mindre 
företagen/kontoren inte arbetar med företagsvärdering i någon större utsträckning. 
Enkätundersökningen skickades ut till fyra revisionsbyråer varav tre är bland de fem största i 
Sverige (Affärsvärlden 2006). För att få fram ytterligare respondenter utnyttjades Google till 
att söka efter företag som arbetar med företagsvärdering. Då upptäcktes att även banker har 
Corporate Finance avdelningar i Stockholm som utför företagsvärderingar. Enbart dessa 
avdelningar inom bankerna kontaktades. De kontaktade bankerna är tre av Sveriges största 
banker (Svenska Bankföreningen 2007, s. 5). Genom sökningen hittades även företag i 
Stockholmsområdet som enbart arbetar med företagsvärdering, enkätundersökningen 
skickades även till dem. 

Vidare söktes e-postadresser till enskilda personer som arbetar på dessa företag/avdelningar 
för att kunna skicka ut enkätundersökningen. Några företag hade på sin webbplats angett vilka 
personer som arbetar med företagsvärdering. Valet gjordes då att enbart skicka 
enkätundersökningen till dessa personer. Om den informationen ej fanns tillgänglig skickades 
enkätundersökningen till samtliga på Corporate Finance avdelningen. Detta gjordes för att 
inte gå miste om någon som arbetar med företagsvärdering på företaget. De företag där 
kontaktuppgifter till Corporate Finance avdelningen inte kunde hittas skickades ett e-
postmeddelande till företagets allmänna e-postadress. I det meddelandet bads det om att få 
hjälp med att kontakta de personer som arbetar med företagsvärdering. 

Enkätundersökningen har följaktligen skickats ut till nio olika företag var av fyra är 
revisionsbyråer, tre är banker samt två är företag som enbart arbetar med företagsvärdering. 
Genom att ta kontakt med personer som kommer i kontakt med olika värderingsmetoder 
dagligen och som till större delen är verksamma i Stockholm har ett icke- slumpmässigt urval 
tillämpats (Trost 2001, s. 29). 
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 2.5 Enkätundersökning 

En enkätundersökning har genomförts för att undersöka vilka värderingsmetoder som är 
vanligast förekommande i praktiken och varför dessa värderingsmetoder väljs. 
Undersökningen skickades ut till personer som värderar företag i sitt arbete. 

Enkätundersökningen är standardiserad vilket innebär att frågorna är detsamma för alla 
respondenter (Trost 2001, s. 55-56). Totalt skickades enkäten ut till 50 respondenter var av 36 
enkäter skickades till revisionsbyråer, 12 till banker samt två till företag som arbetar med 
företagsvärdering. Respondenterna fick 10 dagar på sig att svara, ungefär en vecka efter det 
första utskicket skickades en påminnelse ut. Enkäten bestod av åtta frågor med olika 
svarsalternativ. Frågorna begränsades i tron att detta ökar svarsfrekvensen. Enkäten 
utformades i Adobe Design och lades sedan ut på en tillfällig webbplatsadress. Länken 
bifogades sedan i de e-postmeddelanden som skickades till respondenterna. Enkätsvaren har 
behandlats konfidentiellt då det inte finns något intresse av att veta vem som svarat vad och 
vilket företag de arbetar för. Resultaten kommer dock att redovisas per bransch för att göra 
studien mera trovärdig. 

Formuleringen och valet av frågor har gjorts i syfte att få ut så mycket information som 
möjligt på begränsat antal frågor. Det var viktigt att redan vid första frågan ta reda på om 
respondenterna arbetar med de företagsvärderingar som är relevanta för undersökningen. För 
att ta reda på vilka värderingsmetoder som respondenterna använder valdes att ange fyra olika 
värderingsmetoder samt ett alternativ där respondenterna själva kunde ange en metod. De 
värderingsmetoder som respondenterna kunde välja mellan var de som genom litteraturen 
uppfattats som vanligast. Diskonterat kassaflöde särskiljdes från övriga avkastningsmetoder 
för att få reda på om respondenterna använder diskonterat kassaflöde i större utsträckning än 
de övriga avkastningsmetoderna. Frågan ställdes även om varför de använder de valda 
metoderna. Det gjordes för att få reda på om verksamheten i det värderade företaget påverkar 
respondenternas val av metod.  

2.6. Urval av respondenter för intervjuer 

Svaren från enkätundersökningen användes för att ta fram respondenter till de kvalitativa 
intervjuerna. För att få kännedom om respondenterna kunde tänka sig att svara på ytterligare 
frågor vid ett senare tillfälle frågades detta i enkäten. Svarade respondenter ja, blev de 
ombedda att fylla i e-postadress och telefonnummer. Det var sex stycken som fyllde i att de 
kunde kontaktas för ytterligare frågor, av dessa valdes tre stycken ut för en e-postintervju. 
Urvalet gjordes genom att läsa de tilläggsupplysningar som respondenterna angivit i 
enkätundersökningen, för att sedan avgöra om de var relevanta för undersökningen. Angav 
inte respondenterna någon tilläggsupplysning valdes de bort.  
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2.7 Intervjuer 

Syftet med intervjuerna var att se om värderare tar hänsyn till olika information och nyckeltal 
vid värdering av tillverkande företag och tjänsteföretag. Intervjuerna gav också tillfälle att 
ställa följdfrågor på de svar som inkommit från enkätundersökningen. Valet att genomföra 
intervjuerna via e-post gjordes för att inte gå miste om viktig information som kan försvinna 
vid tolkning av svar per telefon. Det valdes även för att det skulle vara tidssparande för 
respondenterna, då de har möjlighet att besvara frågorna när de själva känner att de har tid. 
Vid en e-postintervju är det viktigt med enkla frågor då det inte finns möjlighet att spontant 
fråga vid oklarheter, detta fanns i åtanke när frågorna utformades. Frågorna som ställdes till 
respondenterna var bland annat vilka för- och nackdelar de ansåg att de olika 
värderingsmetoderna har samt vilken typ av information de tar hänsyn till vid värdering av 
tillverkande företag och tjänsteföretag.  

E-postintervjuerna utfördes genom att ett frågeformulär (se bilaga 2-3), som skapades i 
Microsoft Word, skickades ut till respondenterna. Frågorna 1-5 var likadana för alla, däremot 
skiljde sig fråga 6-7 åt för att de baserats på de enskilda respondenternas svar från 
enkätundersökningen. I empirin omnämns respondenternas namn men svaren har återgetts så 
att det inte går att utläsa vem som svarat vad, detta har delvis gjorts för att en respondent inte 
gav tillåtelse att bli direktciterad. 

2.8 Källkritik 

Ett kritiskt synsätt har tillämpats vid valet av källor till uppsatsen, vilket innebär att hänsyn 
har tagits till författarens syfte med att publicera informationen för att hitta tillförlitliga källor. 
Ett flertal sekundära källor har använts för att få en så objektiv bild som möjligt då dessa 
ligger till grund för teorikapitlet. I första hand har källor som är äldre än 10 år försökt 
undvikas för att få så uppdaterad information som möjligt. I åtanke har även funnits vem som 
publicerat sekundärkällan då en författares åsikter och syn ofta återspeglas i den text som 
författaren skrivit. Ett val att begränsa användandet av böcker publicerade av större 
revisionsbyråer har gjorts då det kan tänkas att företagets policy och åsikter om olika 
värderingsmetoder kan återfinnas i publikationen. De artiklar som använts i uppsatsen är 
vetenskapliga eller artiklar som blivit publicerade i branschtidningar. Artiklarna anses vara 
tillförlitliga då de antas ha blivit granskade innan publikation. 
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Primärkällorna som ligger till grund för empirikapitlet består av en enkätundersökning samt 
tre intervjuer. En noggrann sökning gjordes för att hitta personer som arbetar med 
företagsvärdering, det kan dock inte garanteras att endast de fick enkäten. Respondenterna 
som inte arbetar med företagsvärdering hade möjlighet att i enkäten ange detta. De inkomna 
svaren från enkätundersökningen, som resultaten baseras på, är från personer som svarat att de 
arbetar med företagsvärdering av tillverkande företag och tjänsteföretag. Svaren anses därför 
vara tillförlitliga då respondenterna antas ha svarat sanningsenligt. Detta gäller också 
intervjuerna då de genomförts med tre personer som svarat på enkätundersökningen. Vidare 
representerar intervjupersonerna två stora revisionsbyråer och en av Sveriges större banker. 

2.9 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten avser tillförlitligheten i undersökningens mått och mätningar. En undersökning 
med god reliabilitet ska generera samma resultat om den genomförs en gång till vid ett senare 
tillfälle, den skall inte påverkas av vem som utför undersökningen eller undersökningens 
omständigheter. (Bryman 2002, s. 43) Enkätundersökningen genomfördes via e-post vilket 
kan anses sänka tillförlitligheten på undersökningen då respondenterna kan uppfatta frågorna 
olika och det inte går att fastställa till 100 % vem som svarat på enkäten. För att öka 
tillförlitligheten skickades största delen av enkäterna till personliga e-postadresser. Då 
enkätundersökningen gav så eniga svar anses reliabiliteten ändå vara ganska hög även om den 
inte skickades ut till ett ansenligt antal samt att svarsfrekvensen inte var över 50 %. I och med 
att intervjuerna genomfördes via e-post anses tillförlitligheten blir högre då respondenterna 
inte kan påverkas av intervjuarna. Liknande resultat borde därför genereras om 
undersökningen skulle utföras igen. Tillvägagångssättet har även så noggrant som möjligt 
försökt att beskrivas så att undersökningen skall kunna göras om. 

Validitet avser bedömningen av undersökningens slutsatser, hur trovärdiga de är och om de 
hänger ihop. Den syftar också på i vilken utsträckning undersökningen mäter vad den avser att 
mäta. (Bryman 2002, s. 43) Genom enkätundersökningen och de tre intervjuerna anses 
undersökningen mäta vad den avser att mäta utifrån dess syfte. Validiteten kan dock anses 
minska då intervjuerna gjorts via e-post, vilket innebär att möjligheten till öppna samtal och 
spontana följdfrågor försvinner. En fördel med e-post är att respondenterna själva får läsa 
frågorna och har tid på sig att tänka igenom svaren. För minimera risken för 
tolkningsavvikelser, vilket lätt kan uppstå vid e-post, har det varit viktigt att utforma enkla 
frågor. Det finns dock en risk att svaren från respondenterna påverkas av de företag de arbetar 
på. Hänsyn har tagits till detta när slutsatserna dragits, men det anses inte minska 
trovärdigheten i dem. 
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I detta kapitel beskrivs de olika teorier och analyser som ligger till grund för 

företagsvärdering. Vidare redogörs det för de olika värderingsmetoderna. 

 

Vid företagsvärdering är det svårt att sätta ett absolut värde på ett företag då det uträknade 
värdet kan bero på vem värderaren är, vilken metod som används samt vilken information 
som finns tillgänglig. Värderingsmetoder som en värderare använder sig av vid 
företagsvärdering är teoretiskt förankrade. Teorierna ska vara till hjälp då värderaren samlar 
in och bearbetar information om ett företag. De teorier och modeller som anger hur en 
värderare ska se och beräkna ett företags värde hämtas bland annat från investerings- och 
redovisningsteorin. Investeringsteorin är en viktig del i företagsvärdering då det ofta är 
investeringar som görs, till exempel vid företagsförvärv. Teorin hjälper värderaren att hantera 
den information som ligger till grund för ett företags värde. Redovisningsteorin används som 
en teoretisk grund för framställning av den redovisningsinformation som används vid en 
företagsvärdering, som till exempel budgetar, marknadsplaner och årsredovisningar. (Hult 
1998, s. 15) 

3.1 Teknisk analys 

I den tekniska analysen används den historiska utvecklingen av en aktie för att prognostisera 
den framtida utvecklingen. Analysen förutsätter att företaget som ska värderas är noterat för 
att data som behövs ska vara tillgänglig. Resultatet blir egentligen inte något värde av 
företaget utan mer en prognos av hur aktiekursen kommer att utvecklas i framtiden. (Nilsson 
et al. 2002, s. 20) 

3.2 Fundamental analys 

En fundamental analys är en fördjupande undersökning där värdet på ett företag eller en aktie 
bestäms med hjälp av tillgänglig information från företaget och dess omvärld. Bland annat 
används redovisningsinformation så som företagets nuvarande vinst samt förväntningar på 
framtida vinster. Analysen kan användas på både noterade och onoterade företag då den data 
som används är offentligt tillgänglig. (Nilsson et al. 2002, s. 20-21) 

Den fundamentala analysen kan delas upp i; strategisk analys, redovisningsanalys, finansiell 
analys samt värdering. De tre första momenten kan sammanfattas som en prognostisering av 
företaget och ligger till grund för den egentliga värderingen. (Nilsson et al. 2002, s. 20-21) 
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3.2.1 Strategisk analys 

Strategisk analys är det första steget i den fundamentala analysen och ska vara till hjälp för att 
senare kunna välja ut väsentlig information. Den fokuserar på de faktorer som påverkar 
företagets vinst och syftar till att identifiera riskerna i företagets verksamhet samt att analysera 
branschen och företagets strategier. Detta för att bättre kunna konkurrera med andra i 
branschen. Analysen ska underlätta för värderaren att göra realistiska antaganden senare i 
processen vilket är en förutsättning för att resultatet ska bli användbart. (Nilsson et al. 2002, s. 
21-22) 

3.2.2 Redovisningsanalys 

Målet med redovisningsanalysen är att analysera hur väl företagets redovisning fångar dess 
underliggande verksamhet. Stor vikt läggs vid att granska företagets resultat för att se om det 
finns poster i balansräkningen eller resultaträkningen som ska justeras. Då det ibland finns 
möjlighet till stor flexibilitet i redovisningsprinciperna kan justeringar göras för att resultatet 
ska reflektera företagets prestation och finansiella ställning bättre. Detta ska vara till hjälp vid 
bedömningen av företagets fortsatta utveckling. (Nilsson et al. 2002, s. 22-23) 

3.2.3 Finansiell analys 

Finansiell analys syftar till att med hjälp av finansiell information utvärdera företagets 
historiska utveckling. Med hjälp av detta ska värderaren försöka se hur deras framtida 
prestationer kan komma att se ut, till exempel om de kommer att kunna förbättra sin 
nuvarande lönsamhet. Analysen ska vara systematisk och effektiv vilket betyder att rätt 
nyckeltal skall väljas samt att antalet nyckeltal skall begränsas. I denna analys är 
nyckeltalsanalysen och kassaflödesanalysen de mest använda verktygen. (Nilsson et al. 2002, 
s. 23) 

3.3 Värderingsmetoder 

De olika metoderna som används vid företagsvärdering kan delas in i avkastningsvärdering, 
jämförande värdering samt substansvärdering (Nilsson et al. 2002, s. 25). Det finns dock olika 
grupperingar av värderingsmetoderna i olika böcker. I uppsatsen har dock valts att använda 
den uppdelning som återfinns i Nilsson et al. (2002 s. 25). Vidare har tyngdpunkten lagts på 
att beskriva diskonterat kassaflöde och jämförande värdering, detta val gjordes för att de är de 
vanligaste förekommande värderingsmetoderna i teorin. 
 

 

 

 



 
12 

Teori 

 

3.3.1 Avkastningsvärdering 

Vid ett företagsförvärv är investeraren vanligtvis intresserad av avkastningen på sitt 
investerade kapital. Företagets värde utgörs av nuvärdet av de framtida betalningsflödena. 
(Hult 1998, s. 82) Inom avkastningsvärdering brukar det nämnas tre värderingsmodeller som 
räknar med olika betalningsflöden, baserade på företagets kassaflöden, residualvinster eller 
utdelningar. Dessa modeller brukar även kallas för diskonteringsmodeller och har fyra 
faktorer gemensamt: (Nilsson et al. 2002, s. 51) 

� De baseras på förväntningar om framtiden. 

� De antar att företaget kommer att ha en evig fortlevnad. 

� De är teoretiskt väl underbyggda. 

� Diskonteringsräntan skall alltid uppskattas. 

För att kunna göra en nuvärdesberäkning behövs en diskonteringsränta, även kallad 
kalkylränta (Nilsson et al. 2002, s. 209). En redogörelse för hur den beräknas finns i avsnittet 
nedan. 

3.3.1.1 Kalkylränta 

Beräkningen av kalkylräntan utgör en väldigt kritisk del i varje diskonteringsmodell då en 
felaktig uppskattning av denna kan medföra stora fel i värderingen. Vilken kalkylränta som 
skall tillämpas styrs av om det är en direkt (aktievärdering) eller indirekt värdering 
(företagsvärdering). Vid en direkt värdering är det aktieägarnas avkastningskrav som är den 
lämpliga kalkylräntan medan vid en indirekt värdering blir det den genomsnittliga 
kapitalkostnaden som lämpligast används vid diskonteringen. (Nilsson et al. 2002, s. 220) 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) är en teoretisk modell som används för att prissätta 
finansiella tillgångar när utbudet är lika med efterfrågan. CAPM är en av de modeller som kan 
användas för att räkna ut avkastningskravet för en aktie. Aktiens avkastningskrav kan sedan 
användas som diskonteringsränta vid uträkningen av marknadsvärdet vid en direkt värdering. 
Enligt CAPM finns det ett linjärt förhållande mellan den förväntade avkastningen och dess 
risk, det vill säga att desto högre risken med investeringen är ju högre avkastning kräver 
investeraren. Formeln kan uttryckas enligt följande: (Nilsson et al. 2002, s. 227-230) 

���� � �� � � ��
 � ��� 
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Där: 
E(r) = förväntad avkastning 
β = betavärdet 
rf  = den riskfria räntan 
rm = marknadsportföljens avkastning 

För att få fram hela företagets värde måste hänsyn tas till företagets genomsnittliga 
kapitalkostnad. Den genomsnittliga kapitalkostnaden beaktar både aktieägarnas och 
långivarnas avkastningskrav. Uträkningen av kapitalkostnaden är beroende av företagets 
kapitalstruktur, vilken finansieringsform som företaget valt för verksamheten, samt kostnaden 
för de valda finansieringsformerna. Den genomsnittliga kapitalkostnaden räknas ut enligt 
WACC (Weighted Average Cost of Capital) med denna formel: (Nilsson et al. 2002, s. 239-
240)  

����  � �� �1 � ��
�
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Där: 
rs = kostnad för skulder 
t = skattesats 
rs(1- t) = räntekostnad efter skatt 
re = kostnad för eget kapital 
S = marknadsvärdet på skulder 
E = marknadsvärdet på eget kapital 

3.3.1.2 Diskonterat kassaflöde 

Diskonterat kassaflöde är en av de mest använda värderingsmetoderna. Den kallas ofta DCF-
metoden vilket förklaras: (Hult 1998, s. 65) 

D = Discounted (diskonterat) 
CF = Cash-flow (kassaflöde) 

Denna metod har ingen standard utan alla tillämpar den på sitt eget sätt och bygger en egen 
modell. Den kräver erfarenhet av värderaren då den är mer tekniskt komplicerad än de andra 
metoderna. (Hult 1998, s. 65) 

Kassaflödet kan ses som det maximala belopp som ett företag kan överföra till sina aktieägare 
utan att avstå från framtida tillväxt. Kassaflödet utgörs av skillnaden mellan företagets  

inbetalningar och utbetalningar. Skattningen av företagets kassaflöde består av tre moment: 
(Nilsson et al. 2002, s. 247-249) 
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� Utgå från företagets nuvarande vinst. Är syftet att uppskatta aktievärdet  
använder man sig av nettoresultatet för att beräkna kassaflödet. Är syftet 
däremot att uppskatta företagets värde ska rörelseresultatet efter skatt eller 
nettoresultatet justerat för räntekostnad användas vid beräkningen. 

� Uppmärksamma företagets gjorda investeringar för att skapa framtida tillväxt. 

� Räkna ut fritt kassaflöde. Vid en direkt värdering beräknas kassaflödet till 
aktieägarna och vid indirekt beräknas det till företaget. 
 

Nedan visas hur fritt kassaflöde till företaget samt fritt kassaflöde till aktieägarna beräknas: 
(Nilsson 2002, s. 253-254) 
 

Nettoresultat (årets resultat) 
+ Avskrivningar 
- Ökning kundfordringar 
- Ökning varulager 
- Ökning av övriga rörelsekapitalpåverkande kortfristiga skulder 
+ Ökning i leverantörsskulder och andra icke räntebärande kortfristiga skulder 
+ Ökning i uppskjuten skatt 
+ Räntekostnad efter skatt 
- Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
- Investeringar icke materiella anläggningstillgångar 
- Nettoökning övriga anläggningstillgångar 
= Fritt kassaflöde till företaget 
+ Ökning långfristiga lån 
- Räntekostnad efter skatt 
= Fritt kassaflöde till aktieägarna 

Företagets aktievärde bestäms sedan genom en nuvärdesberäkning av det uppskattade 
framtida kassaflödet, en så kallad diskontering. 

3.3.1.3 Residualvinstmodellen 

Residualvinsten är det som kvarstår av vinsten efter aktieägarnas avkastningskrav, det vill 
säga den förväntade värdeökningen minus den faktiska värdeökningen. Denna modell kan 
tillämpas för både direkt och indirekt värdering. Modellen baseras på värdeskapandet inom 
företaget. Utgångspunkten är värdet på företagets egna kapital vilket beräknas utifrån det egna 
kapitalets bokförda värde. Till detta adderas nuvärdet av residualvinsterna. (Nilsson et al. 
2002, s. 50, 321-323) 
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Företagets aktievärde räknas ut enligt denna formel: (Nilsson et al. 2002, s. 50)  

� � ��� � 
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Där: 
V  = Företagets aktievärde 
BV0  = Bokfört värde på företagets eget kapital vid tidpunkten för värderingen 
RV  = Framtida residualvinster vid respektive period 

3.3.1.4 Nettoutdelningsmodellen 

Modellen kallas även Nutdel- modellen som är en förkortning av nuvärdet av framtida 
utdelningsbara medel och grundar sig på att värderaren ser företaget som en investering. För 
att få fram vad en investerare kan tänkas betala för ett företag måste en prognos göras för de 
framtida utdelningarna och sedan diskontera dessa för att få fram nuvärdet. (Hult 1998, s. 21 - 
22) Modellen baseras på en uppskattning av företagets utdelning om ett år, därefter görs ett 
antagande om en årlig konstant tillväxt i utdelningarna. Tillväxtantagandet får inte överstiga 
den allmänna tillväxten i ekonomin med mer än en till tre procentenheter för att metoden ska 
generera realistiska värden. (Nilsson et al. 2002, s. 260) 

3.3.2 Jämförande värdering 

I jämförande värdering grundas beräkningarna på ett företags värde genom att studera 
marknadens uppskattning av värdet på liknande företag. Det företag som värderas erhåller sitt 
värde genom en jämförelse med ett eller flera företag på börsen. Då det ibland kan vara svårt 
att finna jämförbara företag kan en värderare vid värderingen utgå från tidigare genomförda 
företagsförvärv. (Nilsson el at. 2002, s. 58-59)  

För att kunna genomföra en jämförande värdering behöver en värderare följande information: 
(Nilsson el at 2002, s. 58) 

� Jämförelseobjekt i form av ett eller flera liknande företag. 

� En värderingsmultipel som beräknas genom att värderaren dividerar 
 jämförelseobjektets pris eller värde med en jämförelsevariabel, exempel på detta 
 är P/E- tal. 

� Skulle jämförelseobjekten inte vara perfekt jämförbara behöver värderaren
 information om företagen så att denne kan justera för skillnaderna.  
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Jämförande värdering kalls även för multipelvärdering då en värderare använder sig av olika 
multiplar eller nyckeltal (Aktiespararna, 2008-05-26). Baserna i de värderingsmultiplar som 
används vid en jämförande värdering ska alltid vara en indikation på det framtida kassaflöde 
ett företag kan förväntas generera. Priset eller värdet som vanligtvis tillämpas i 
värderingsmultiplarna avser normalt priset eller värdet på ett företags egna eller operativa 
kapital. (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1998, s. 27) 

De värderingsmultiplar som används vid en jämförande värdering är bland annat: 

� EV/EBIT- tal (Enterprise Value/ Earnings Before Interest and Tax) motsvarar 
 värdet på det operativa kapitalet i förhållande till rörelseresultatet och kallas 
 även för PA/EBIT- tal (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1998, s. 27). 

� EV/ EBITA- tal (Enterprise Value/ Earnings Before Interest Tax & 
 Amortization motsvarar värdet på företaget i förhållande till företagets vinster 
 innan avdrag för goodwillavskrivningar (Moneyterms, 2008-06-07). 

� EV/EBITDA- tal (Enterprise Value/ Earnings Before Interest, Tax, 
 Depreciation & Amortization) motsvarar värdet på ett företag i förhållande till 
 företagets vinster (Investopedia, 2008-05-26). 

� EV/SALES- tal (Enterprise Value/ Sales) motsvarar värdet på det operativa 
 kapitalet i förhållande till ett företags omsättning och kallas även för PA/S- tal 
 (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1998, s. 27). 

� P/BV- tal (Price/ Book Value) motsvarar ett företags aktiekurs i förhållande till 
 egna kapitalets balansvärde per aktie i den senaste årsredovisningen (Nilsson et 
 al. 2002, s. 60). 

� P/E- tal (Price/ Earnings per share) motsvarar ett företags aktiekurs i 
 förhållande till företagets vinst per aktie. I allmänhet används den senaste 
 rapporterade årsvinsten eller en prognos för nästkommande årsvinst vid 
 beräkningen av P/E- talet. (Nilsson et al. 2002, s. 60) 

� P/EBIT- tal (Price/ Earnings Before Interest and Tax) motsvarar värdet på 
 priset av ett företag i förhållande till företagets rörelseresultat. (Öhrlings 
 PricewaterhouseCoopers 1998, s. 27) 

� P/S- tal (Price/ Sales) motsvarar ett företagets aktiekurs i förhållande till 
 försäljningen per aktie. Försäljningssiffran erhålls vanligtvis från den senaste 
 publicerade årsredovisningen. (Nilsson et al. 2002, s. 60) 

 



 
17 

Teori 

 

För att kunna bedöma vad som kan anses som en rimlig storlek på en multipel i en jämförande 
värdering måste skillnader i risk och tillväxtpotential mellan värderingsobjektet och 
jämförelseobjektet analyseras och beaktas. De gånger en värderare använder utländska företag 
som underlag vid en jämförande värdering måste denne uppmärksamma skillnader i 
redovisningsprinciper och skatteregler mellan länderna. Tillförlitligheten i den jämförande 
värderingen påverkas bland annat av tillgången till jämförbara börsnoterade företag, 
effektiviteten i aktiehandeln samt av tillgången till information om prissättning vid 
överlåtelser av aktier i jämförbara företag. (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1998, s. 28-29) 

3.3.3 Substansvärdering 

Substansvärdering beräknar värdet på det kapital som är placerat i företaget (Hult 1998, s. 
100). Substansvärdet fås fram genom att studera värdet av ett företags skulder och tillgångar, 
marknadsvärdet på skulderna dras ifrån marknadsvärdet på tillgångarna. Det är vanligt att 
utgå från företagets officiella balansräkning. De huvudsakliga momenten är att justera 
företagets tillgångar och skulder då det är de verkliga värdena som är av intresse och inte det 
bokföringsmässiga värdet. (Nilsson et al. 2002, s. 301-302) Det bokföringsmässiga värdet är 
påverkat av olika värderings- och skatteregler vilket medför att det inte speglar ett företags 
verkliga värde. Därför måste en värderare använda sig av en justerad balansräkning vid en 
substansvärdering. (Hult 1998, s. 107) Har substansvärderingen skett på ett korrekt sätt ska 
värdet inte skilja sig från företagets avkastningsvärde (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
1998, s. 26). 

3.4 Jämförelse av värderingsmetoderna 

Genom åren har många diskussioner förts om vilka värderingsmetoder som är att föredra 
framför andra. Den teoretiska litteraturen inom företagsvärdering har förklarat de 
sofistikerade värderingsmetoderna överlägsna de osofistikerade. Sofistikerade metoder är de 
metoder som baseras på nuvärden av företagens framtida finansiella prestationer, exempel på 
dessa är diskonterat kassaflöde och residualvinstmodellen. Osofistikerade värderingsmetoder 
baseras på ett företags prestationsförmåga vid enstaka tillfällen i jämförelse med liknande 
värderade företag, det vill säga jämförande värdering. (Flöstrand 2006, s. 12) Nedan kommer 
de olika värderingsmetodernas skillnader, likheter samt för- och nackdelar att redovisas. 
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Både substansvärdering och avkastningsvärdering lägger stor vikt vid förfluten tid. 
Beräkningar gjorda enligt dessa två modeller baseras på historiska balansräkningar. (Hult 
1998, s. 81) En av substansvärderingens nackdelar är att den inte tar hänsyn till det mervärde 
som ett företags tillgångar kan skapa. Den tar heller inte hänsyn till de synergieffekter som 
kan uppkomma mellan tillgångar i ett företag då den behandlar varje tillgång enskilt. Fördelar 
med att använda sig av substansvärdering är att den är enkel att förstå och att den inte kräver 
många antaganden samt gissningar då den värderar ett företags tillgångar och skulder. Detta 
skiljer sig från avkastningsvärdering som kan vara komplicerad och baseras både på 
antaganden och gissningar, både för den framtida avkastningen samt vilken kalkylränta som 
är lämplig. Avkastningsvärdering är känslig vid förändring av kalkylräntan, endast ett par 
procentenheters förändring kan ge stora förändringar i ett företags värde. (Lundén & Ohlsson 
2007, s. 23, 25)  

Residualvinstmodellen skiljer sig från kassaflödes- och utdelningsbaserade modeller då den 
inte är lika känslig för felaktiga prognoser. Modellen kan i likhet med diskonterat kassaflöde 
användas både vid en direkt och indirekt värdering. De två modellerna skiljer sig genom 
utgångsläget i värderingen. Residualvinstmodellen utgår ifrån det värdeskapandet som sker 
inom företaget i form av residualvinster medan kassaflödes- och utdelningsbaserade modeller 
har sin utgångspunkt i den värdeöverföring som sker från ett företag i form av faktiska 
utdelningar och potentiella utdelningar. (Nilsson et al. 2002, s. 322-323, 337) 

Nettoutdelningsmodellen kopplar samman variabler från ett företags dagliga verksamhet, till 
exempel försäljning, med företagets värde. Detta gör det möjligt att se hur en ökad försäljning 
kan påverka ett företags värde. Modellen är även lätt att förstå då den baseras på välkända 
komponenter så som balans- och resultaträkning, vidare är den lämplig att använda vid 
värdering av alla företag. (Hult 1998, s. 34, 51) 

Jämförande värdering skiljer sig från nettoutdelningsmetoden då den är enklast att utföra när 
det finns en stor mängd noterade företag som är jämförbara med det företag som ska värderas. 
Det ska helst också finnas en eller flera gemensamma variabler för att lättare kunna bestämma 
ett företags värde. En fördel med jämförande modeller gentemot diskonteringsmodeller är att 
de jämförande modellerna bättre reflekterar marknadens tolkning och stämning. Detta betyder 
att om företaget som skall värderas verkar i en bransch där de handlas till mycket höga P/BV-
tal kan det vid börsintroduktionen vara bättre att använda jämförande värdering än att använda 
en diskonteringsmodell. Detta för att återspegla marknadens uppfattning när värdet på 
företaget skall bestämmas. (Nilsson et al. 2002, s. 61-62) 
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3.5 Tillverkande företag och tjänsteföretag 

Ett tjänsteföretag är ett företag som säljer tjänster, exempel på detta är transport- och 
städföretag. Kunskapsföretag är en speciell typ av tjänsteföretag som säljer kunskap, till 
exempel en revisionsbyrå eller advokatfirma. (Nyllinge 1999) Företag som är tillverkande 
företag kan till exempel vara pappersbruk, godisfabrik och sängtillverkare. Detta är den mer 
traditionella typen av företag. 

Enligt den finansiella teorin utgörs ett företags marknadsvärde av nuvärdet av den 
uppskattade framtida intjäningsförmågan. För att bedöma ett företags framtida 
intjäningsförmåga och risk måste en del analyser göras. En omvärldsanalys samt finansiell 
analys är gemensamt för samtliga företag. På kunskapsföretagen måste också en analys av det 
intellektuella kapitalet göras då detta är företagets största resurs. (Nyllinge 1999) 

Både tillverkande företag och kunskapsföretag har ett intellektuellt kapital. Det som skiljer 
dem åt är att det intellektuella kapitalet har stor påverkan på värdeskapandet i 
kunskapsföretag. Många tjänsteföretag har en större skillnad mellan sitt marknadsvärde och 
det redovisade egna kapitalet än tillverkande företag. Detta beror på att de oftast har en större 
andel intellektuellt kapital. (Ekström 2000, s. 13) Enligt Hult (1998, s. 233) är företagens 
balans- och resultaträkningar standardiserade för att stämma överens med den externa 
informationen i andra företag. Detta betyder att ett kunskapsföretags intellektuella kapital inte 
redovisas fullt ut i de traditionella balans- och resultaträkningarna. 

Hult (1998, s. 226-229) skriver också att värderaren kan behöva ta hänsyn till annan 
information vid värdering av tjänsteföretag än vad som behövs vid värdering av ett 
traditionellt företag. Till exempel består kunskapsföretags värde till stor del av personalen i 
företaget. Enligt Hult (1998, s. 229) är det nettoutdelnings- eller kassaflödesmodellen som är 
de använda modellerna vid värdering av både noterade och onoterade tjänsteföretag. 
Nettoutdelningsmetoden är enligt Hult (1998, s. 34) passande vid värdering av alla företag. 
Den tar hänsyn till det humankapital som finns i tjänsteföretag men som inte framgår av 
företagets balansräkning. Humankapitalet ligger till grund för värderingen eftersom det 
genererar företagets vinst. 
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3.6 Tidigare studier 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

År 2000 gjordes en enkätundersökning av Öhrlings PricewaterhouseCoopers för att undersöka 
vilka metoder som används vid värdering av börsnoterade företag. Den skickades ut till 70 
aktörer på finansmarknaden varav 28 svarade. Det visade sig att diskonterade modeller och 
jämförande värdering är de mest använda vid företagsvärdering och att de många gånger 
kombineras då de båda har sina för- och nackdelar. Detta svar kom från 24 respondenter 
vilket är en stor andel av de totala respondenterna men måste ändå tolkas med försiktighet då 
enkäten endast skickades till 70 personer och svarsfrekvensen var 40 %. (Nilsson et. al 2002, 
s. 68-69) 

Olbert 

Olbert utförde 1992 en studie där syftet var att studera finansanalytikers uppfattning om 
nyttan av olika värderingsfaktorer i sju branscher. Studien gjordes genom en 
enkätundersökning där respondenterna fick rangordna de fem viktigaste faktorerna. Resultatet 
av studien visade att vid en aktievärdering för branscherna skog, fastigheter samt investment 
anses substansvärdet vara en viktig värderingsfaktor. I de här branscherna anses det relativt 
enkelt att estimera marknadsvärdet på tillgångarna vilket kan vara en anledning till resultatet 
av studien. Däremot visade det sig att substansvärdering inte är lämpligt att tillämpa vid 
värdering av tjänsteföretag. Detta kan bland många andra saker bero på att personalens 
kompetens i ett tjänsteföretag utgör en stor del av företagets värde. (Nilsson et al. 2002, s. 
317) 
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I detta kapitel presenteras den empiriska delen av undersökningen som består av en 

enkätundersökning samt tre intervjuer. 

 

4.1 Enkätundersökningen 
 
Enkäten skickades ut till totalt 50 respondenter på totalt nio olika företag, av dessa svarade 23 
stycken på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 46 %. De inkomna svaren är till största 
delen från banker, men även revisionsbyråerna är en betydande svarsgrupp. Företagen som 
enbart arbetar med företagsvärdering är den svarsgrupp som är underrepresenterad. 
 
I tabell 1 redovisas hur stor andel som svarat på 
enkäten samt om de arbetar med värdering av 
tillverkande företag och tjänsteföretag. 
Företagen har blivit indelade per bransch och 
rubriken ”övriga” syftar till de två företag som 
enbart arbetar med företagsvärdering. Det är 
totalt 18 respondenter som har svarat ”ja” på 
denna fråga och det är deras svar som ligger till 
grund för fortsatt presenterat resultat. 
 

4.1.1 De mest använda värderingsmetoderna 

I diagrammet (se nästa sida) kommer metoderna att redovisas i par, diskonterat kassaflöde 
med jämförande värdering och avkastningsvärdering med substansvärdering, då 
respondenterna i samtliga enkätsvar angivit ett av paren. Med det menas att det är lika många 
som använder sig av diskonterat kassaflöde som jämförande värdering och lika många som 
använder avkastningsvärdering som substansvärdering.  

Merparten av respondenterna har angivit att de använder sig av både diskonterat kassaflöde 
och jämförande värdering vid värdering av både tillverkande företag och tjänsteföretag. Av de 
tillfrågade respondenterna är det 94 % som använder metoderna. En av respondenterna 
använder avkastningsvärdering (exklusive diskonterat kassaflöde) och substansvärdering vid 
värdering av tillverkande företag och tjänsteföretag, det motsvarar 6 % av de inkomna svaren. 

 

Tabell 1: Antal respondenter 
Visar antal personer som svarat på 

enkäten. 

 

Antal 

utskickade 

Antal 

svar Ja Nej 

Bank 12 11 11  

Revisionsbyrå 36 11 6 5 

Övriga 2 1 1  

Totalt 50 23 18 5 



 
22 

Empiri 

 

 
Diagram 1: De mest förekommande värderingsmetoderna 
Visar användningen av de vanligaste värderingsmetoderna vid värdering av tillverkande 

företag och tjänsteföretag i procent. 

4.1.2 Vad påverkar valet av värderingsmetod? 

Merparten av respondenterna angav att de valde värderingsmetod av en annan anledning än de 
i förväg angivna i enkäten (se bilaga 1). Två respondenter valde att inte besvara den här 
frågan. De övriga respondenterna angav följande anledningar: 

� För att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska värde. 

� Metoden ska vara pedagogisk och lätt för kunden att förstå. 

� Arbetsgivarens rekommendation. 

� Diskonterat kassaflöde och jämförande värdering används för att sedan jämföra 
resultaten. 

� Syftet med värderingen. 
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De syften som respondenterna angav var att värdet på företaget ska spegla marknadsvärdet 
vid en försäljning till oberoende aktör samt att syftet med värderingen påverkar valet av 
metod och inte typen av företag. 

4.1.3 Övriga kommentarer från respondenterna 

I slutet av enkäten fanns det plats för respondenterna att ytterligare tillägga något. Nedan 
återfinns vad respondenterna svarat:  

� ”Vi använder i 95 % av fallen DCF, för att sedan använda jämförande och  
 ibland substans som en rimlighetsbedömning. Det är mer syftet än vilken typ av  
 bolag som styr valet av värderingsmodell.” 
 
� ”Kassaflödesvärdering och jämförbara värderingar med noterade bolag och 

transaktioner är de mest använda sätten att värdera.” 
 
� ”Syftet med värderingar är att spegla vad bolaget kan köpa/säljas till vid en viss 

tidpunkt vilket gör den jämförbara värderingen viktig. Diskonterade kassaflöden 
indikerar snarare ett långsiktigt värde. Nackdelen med kassaflöden är att de är 
mycket känslig för små förändringar i kalkylen på längre sikt.” 

 
� ”För närvarande ger en multipel värdering betydligt lägre värde än  

kassaflödesvärderingar på grund av att marknaden är mycket orolig för vad som 
skall hända med konjunkturen det närmaste året. Vid en försäljning till 
aktiemarknaden är multiplar ett måste. Investerare har under de senaste 8 åren 
fokuserat mer på multiplar än kassaflöden.” 

4.2 Intervjuer 

En e-postintervju har genomförts med tre personer1, nedan följer en redogörelse av svaren 
uppdelat per fråga.  

                                                 

 

1 Intervju med Thomas Rynell, KPMG Corporate Finance, 2008-05-06 

  Intervju med Eva Widhem, Handelsbanken Capital Markets, 2008-05-07 

  Intervju med Jonas Ahlberg, Grant Thornton Corporate Finance, 2008-05-19 
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Vilka för- och nackdelar anser Ni att värderingsmetoden diskonterat kassaflöde har? 

Fördelar som respondenterna anger är: 

� Metoden är teoretiskt korrekt 

� Den tar hänsyn till en längre tidsperiod än ett eller två år.  

� Diskonterat kassaflöde värderar företagets framtida intjäning vilket är lika med
 vad en köpare är villig att betala för företaget. Vidare menar respondenten att 
 det med denna värderingsmetod finns goda möjligheter att göra justeringar för 
 ett enskilt företag. 

Nackdelar som respondenterna anger är: 

� Metoden kräver en väldigt exakt prognos och riskbedömning vilket är omöjligt 
 att göra, små variationer kan ge stora utslag. 

� För vissa företag kan det vara svårt att gör en korrekt prognos av den framtida 
 intjäningen. Detta medför att värderingen blir väldigt osäker, är prognosen fel
 blir värdet fel.   

� Små variationer i analysvariablerna kan få stor påverkan på värdet då 60-80 % 
 av värdet hänför sig till perioden efter 10 år.  

Vilka för- och nackdelar anser Ni att värderingsmetoden jämförande värdering har? 

Fördelar som respondenterna anger är: 

� Metoden är enkel och marknadsorienterad. 

� Den är enkel att utföra samtidigt som den ger tydlig information om hur 
 liknande företag värderas, framförallt då ett företag har blivit uppköpt. 

� Metoden tar hänsyn till hur marknadsaktörerna läser av värdet vid 
 värderingstidpunkten. 

Nackdelar som respondenterna anger är: 

� Den kräver mycket kunskap om de företag som man använder som referens för 
 sin värdering av ett företag. Dessutom är den jämförande värderingen normalt 
 mycket beroende av vinstnivån ett enskilt år. 
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� Det finns sällan bra jämförelseobjekt och om marknaden har fel så blir också 
 värdet på företaget fel. 

� Metoden tar ej hänsyn till företagets egna utveckling utan ger endast en 
 indikation på värdet utifrån de jämförande företagens utveckling.  

Varför har Ni valt att använda de två ovan nämnda värderingsmetoderna framför  

andra värderingsmetoder? 

 

En av respondenterna svarar att det är de metoder som används mest på aktiemarknaden samt 
att de är relativt lätta att förstå. En annan säger att i en bra värld bekräftar resultaten ifrån 
dessa metoder varandra. Sista respondenten svarar att de främst använder sig av diskonterat 
kassaflöde. Då deras fokus ligger på ägarledda bolag gör detta att det ibland inte finns 
tillräckligt med jämförbara bolag för att kunna komma fram till ett värde på annan väg. De 
använder dock jämförande värdering eller substansvärdering för att kontrollera huruvida ett 
värde enligt diskonterat kassaflöde verkar rimligt. 
 

Finns det några skillnader på tillvägagångssättet vid värdering av tillverkande- respektive 

tjänsteföretag? 

Samtliga anser att det egentligen inte är någon större skillnad, men en säger dock att det är 
olika nyckeltal som det fokuseras mera på beroende på vilken bransch företaget som ska 
värderas verkar i. En annan respondent menar att det finns skillnader som en värderare måste 
ta hänsyn till vid värderingen. Exempel på detta är att tillverkande företag ofta har ett högre 
rörelsekapitalbehov, på grund av exempelvis lager, vilket tjänsteföretag många gånger inte 
har. Investeringarna har också många gånger mer betydelse i ett tillverkande företag, så 
generellt sett är prognoserna kring investeringar i tillverkande bolag mer kritiska än i 
tjänsteföretag. 
 

Tar Ni hänsyn till olika typer av information och nyckeltal vid en värdering av tillverkande- 

respektive tjänsteföretag? 

En respondent säger att det vid värdering av tillverkande företag blir viktigare med 
kapitalbindning och investeringar. Vidare anger en annan att avkastningstal såsom avkastning 
på operativt kapital är viktiga som komplement till marginaler. 

Tjänsteföretag binder ej så mycket kapital i balansräkningen så där räcker det med att 
analysera marginaler anser en respondent.  En annan menar att vid värdering av vissa företag 
kan branschrelaterade nyckeltal användas, till exempel pris per konsult. 
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Vad föredrar Ni att använda Er av vid en jämförande värdering (t.ex. P/E, P/BV, 

EV/EBIT)? (En av intervjupersonerna har angett svar på denna fråga i enkätundersökningen 

och därför skickades den endast till två av respondenterna) 

En respondent använder hellre EV/EBIT än P/E-tal. En annan respondent anger att flera 
nyckeltal används för att fånga olika aspekter vid värderingen. Vidare säger denne att de 
viktigaste talen är P/E, EV/EBITDA och EV/EBITA. Sista respondenten anger att P/S samt 
P/EBIT används. 

Hur går Ni tillväga vid en jämförelse av resultaten som de två värderingsmetoderna 

genererar? (Denna fråga har endast ställts till en respondent då denna angav i 

enkätundersökningen att resultaten av de två metoderna skall jämföras.) 

Om metoderna bekräftar varandra så görs inget mer, men om de inte bekräftar varandra 
kontrolleras respektive indata en andra gång. Det vill säga relevansen hos jämförelsebolagen 
respektive värdedrivarna i kassaflödesvärderingen.  

Vilken av metoderna tar Ni mest hänsyn till vid en jämföring av de två 

värderingsmetoderna? Skiljer sig detta åt beroende på om det är ett tillverkande företag 

eller tjänsteföretag? (Denna fråga har endast ställts till en respondent då denna angav i 

enkätundersökningen att resultaten av de två metoderna skall jämföras.) 

Finns bra jämförelsebolag används en jämförande värdering och är respondenten säker på 
värdedrivarna används en kassaflödesvärdering. 
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I detta kapitel görs en analys av det empiriska materialet utifrån det teoretiska kapitlet.  

 

5.1 Värderingsmetoder 

Enligt många av författarna till artiklarna och böckerna nämns diskonterat kassaflöde som den 
mest lämpliga metoden vid företagsvärdering. Hult skriver att kassaflödesmodellen är en av 
två värderingsmetoder som bäst tillämpas vid värdering av både tillverkande företag och 
tjänsteföretag. Även om många författare har framlagt att diskonterat kassaflöde är att föredra 
finns det andra värderingsmetoder som en värderare kan tillämpa på både tillverkande företag 
och tjänsteföretag. En av dessa metoder är jämförande värdering, där beräkningarna baseras 
på marknadsvärdet på ett eller flera liknande företag. Respondenterna har i enkäten framhållit 
att diskonterat kassaflöde och jämförande värdering är de metoder som används mest vid 
värdering av tillverkande företag och tjänsteföretag. Detta kan jämföras med det resultat som 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers fick i sin enkätundersökning som genomfördes år 2000. 24 
av deras 28 respondenter angav att de använder sig av diskonterat kassaflöde och jämförande 
värdering. Även om syftet med Öhrlings undersökning skiljer sig från den här studiens så är 
det samma värderingsmetoder som omnämns som de mest använda. Att diskonterat 
kassaflöde är en väl använd metod anades i ett ganska tidigt skede av studien. Den är 
omnämnd i de flesta böcker och artiklar, vilket enligt Hult tros ha bidragit till dess popularitet. 
Enligt teorin kan den också användas vid värdering av de flesta företag vilket vi tror kan vara 
en anledning till att den är välanvänd, det borde vara enklare för en värderare att använda sig 
av samma metod så ofta som möjligt. Jämförande värdering trodde vi inte hade ett lika stort 
användningsområde då det verkar som att det är ganska svårt att hitta bra jämförelseföretag. 
Både Öhrlings och vår egen studie visade dock att den används både på börsnoterade företag, 
tillverkande företag och tjänsteföretag. En anledning till detta tror vi kan vara att ett 
marknadsmässigt värde är eftertraktat vid en värdering, och som våra respondenter också 
angett så är jämförande värdering en marknadsorienterad metod. 

Studien som Olbert genomförde 1992 visar att substansvärdering inte är lämplig vid värdering 
av tjänsteföretag. Även vår undersökning visar att substansvärdering inte är en metod som 
används i någon större utsträckning vid värdering av varken tillverkande företag eller 
tjänsteföretag. Hult menar att traditionell redovisning, så som balans- och resultaträkning, inte 
ger en helhetsbild av ett tjänsteföretags värde. Vi tror att det kan bero på att det många gånger 
finns ett behov av mer utförlig information än den som återfinns i balans- och 
resultaträkningar. 
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Däremot utgör metoden enligt Nilsson et al. ett bra komplement eller alternativ till 
avkastningsvärdering vid en uppskattning av värdet på ett onoterat företag. Vidare menar Hult 
att avkastningsvärdering kan användas på både tillverkande företag och tjänsteföretag, det kan 
enligt Nilsson et al. förklaras med att metoden bland annat baseras på förväntningar om 
framtiden. Resultatet av vår undersökning visar dock att den avkastningsmetod som används 
är diskonterat kassaflöde. Vidare angav en respondent att substansvärdering ibland används 
som en rimlighetsbedömning till diskonterat kassaflöde och jämförande värdering. Varför 
substansvärdering ibland används som ett komplement till avkastningsvärdering tror vi beror 
på att värderare också vill ta hänsyn till företags substansvärde och inte bara avkastning. 

5.2 För- och nackdelar med diskonterat kassaflöde 

Enligt teorin beräknas kassaflödet genom att värderaren uppskattar det kapital som ägaren 
förväntas att få tillbaka efter en eventuell investering. En respondent anser att det är en fördel 
att metoden värderar ett företags framtida intjäning då det är detta värde som en köpare är 
villig att betala för företaget. Vidare anser respondenterna att det är en fördel att 
värderingsmetoden tar hänsyn till en längre tidsperiod än ett eller två år. Detta diskuteras 
också i litteraturen där Nilsson et al. skriver att det inte är ovanligt att använda sig av en 
prognosperiod på 10 år. En annan fördel som respondenterna har angett är att en värderare har 
goda möjligheter att göra justeringar för enskilda företag. 

Nackdelar som har nämnts med värderingsmetoden är att den kräver en väldigt exakt prognos 
och riskbedömning vilket respondenterna anser är omöjligt att göra, detta medför att värdet 
blir fel om prognosen är fel. I teorin omnämns denna nackdel som en av de största då 
värderingsmetoden är uppbygg på olika sorters uppskattningar så som avkastning och 
kalkylränta. Flera av respondenterna har angett att de små variationer som kan förekomma i 
analysvariablerna kan få stor påverkan på värdet av företaget. 

5.3 För- och nackdelar med jämförande värdering 

Samtliga respondenter är eniga då de säger att en jämförande värdering är marknadsorienterad 
och enkel att utföra samtidigt som den ger tydlig information om hur liknande företag 
värderas. De fördelar som tas upp i teorin är att den bättre speglar marknadens uppfattning om 
ett företags marknadsvärde, än de övriga värderingsmetoderna. Vidare menar Nilsson et al. att 
jämförande värdering är enkel till sitt utförande då den inte kräver att värderaren behandlar 
lika mycket information som vid diskonterat kassaflöde. 
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En av de nackdelar respondenterna angett är att det krävs mycket kunskap om de företag 
värderaren använder som jämförelseobjekt. Vidare anger respondenterna att det sällan finns 
bra jämförelseobjekt och att om marknaden har fel så blir företagets värde fel. Enligt Nilsson 
et al. blir följden av att använda sig av övervärderade företag som jämförelseobjekt blir att 
företaget som ska värderas själv blir övervärderat. Vidare anger respondenterna att 
värderingsmetoden inte har hänsyn till ett företags egna utvecklig utan endast ger en 
indikation på värdet utifrån de jämförande företagens utveckling.  

5.4 Val av metod 

Att välja värderingsmetod verkar vara något som respondenterna ser olika på. I litteraturen 
kan man läsa sig till vilka metoder som är lämpligast att använda på olika typer av företag. 
Hult skriver till exempel att ett tjänsteföretag värderas bäst med nettoutdelningsmodellen eller 
diskonterat kassaflöde. Respondenterna svarar dock att det inte är typen av företag som 
påverkar deras val av metod. Genom enkätundersökningen framgick att det som fick dem att 
välja en metod framför en annan var bland annat att de är lätta att förstå och förklara för 
kunden samt angav en att arbetsgivarens rekommendation också spelade in vid valet. 

När vi i intervjuerna frågade varför de valt att använda diskonterat kassaflöde och jämförande 
värdering framför andra metoder fick vi svaren att resultaten av dessa två metoder bekräftar 
varandra i en bra värld samt att det är de som används mest på aktiemarknaden och att de är 
lätta att förstå. Genom svaren från enkätundersökningen och intervjuerna har vi inte sett något 
tydligt mönster av hur en värderingsmetod väljs, det verkar snarare som att det är flera olika 
faktorer som påverkar valet. 

5.5 Tillvägagångssätt och nyckeltal 

Även om många författare till böcker och artiklar i ämnet anser att värderingar av tillverkande 
företag respektive tjänsteföretag görs lite olika säger de flesta av respondenterna att det i 
praktiken inte är någon större skillnad. Några säger dock att det är nyckeltalen som används 
vid värderingarna som skiljer sig åt. Hult skriver att olika typer av information bör tas hänsyn 
till vid de olika värderingarna och nämner bland annat olika nyckeltal. Respondenterna säger 
exempelvis att kapitalbindning och investeringar är viktigare att ta hänsyn till vid värdering av 
tillverkande företag då tjänsteföretag inte binder så mycket kapital i balansräkningen. Enligt 
Nyllinge bör en analys av företagets intellektuella kapital göras vid en värdering av 
kunskapsföretag. Detta har dock ingen av våra respondenter angivit något om.  
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6 Slutdiskussion

 

I det här kapitlet diskuteras undersökningens resultat utifrån dess syfte och 

problemformulering. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta studier inom ämnet. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka värderingsmetoder som en värderare använder 
sig av vid värdering av tillverkande företag respektive tjänsteföretag. Vi ville också undersöka 
om värderaren tar hänsyn till olika saker vid värdering av tillverkande företag och 
tjänsteföretag.  

Undersökningen visade att diskonterat kassaflöde och jämförande värdering är de 
värderingsmetoder som används mest vid värdering av både tillverkande företag och 
tjänsteföretag. Då majoriteten av respondenterna svarade enhetligt samt att de respresenterar 
de största bankerna och revisionsbyråerna i Sverige anser vi att dessa värderingsmetoder är de 
som generellt sett används mest vid företagsvärdering av tillverkande företag respektive 
tjänsteföretag. Resultatet av vår undersökning bekräftas också genom den studie som gjordes 
av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som också visar att diskonterat kassaflöde och 
jämförande värdering är de metoder som används mest. Öhrlings undersökning gjordes dock 
på värdering av noterade företag. Detta visar också att samma värderingsmetod kan användas 
på många olika typer av företag. Slutsatsen blir att det inte är företagets verksamhet som 
avgör valet av metod och att värderingsmetoderna inte skiljer sig åt vid värdering av 
tillverkande företag respektive tjänsteföretag. 

Genom de kvalitativa intervjuerna kom vi fram till att några av respondenterna använder sig 
av olika nyckeltal vid värdering av tillverkande företag och tjänsteföretag. Vid värdering av 
tjänsteföretag kan till exempel specifika branschrelaterade nyckeltal användas så som pris per 
konsult. Vid värdering av tillverkande företag tas det däremot mer hänsyn till kapitalbindning 
och investeringar. De svar vi fått kommer från enskilda respondenter och är inget som en 
värderare generellt sett verkar ta hänsyn till. 

Resultatet av den här undersökningen pekar på att tillvägagångssättet vid värdering av 
tillverkande företag och tjänsteföretag egentligen inte skiljer sig åt. I litteraturen finns det 
skrivet att behandlingen av det intellektuella kapitalet borde skilja sig åt vid dessa värderingar 
då det intellektuella kapitalet i mycket högre grad är värdeskapande i ett 
tjänsteföretag/kunskapsföretag. Med tanke på det anser vi att fortsatta studier skulle kunna 
genomföras för att se hur det intellektuella kapitalet behandlas i praktiken vid värdering av 
tillverkande företag respektive tjänsteföretag. 
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Bilaga 1 - Enkätundersökning

 

Enkätundersökning 

i 
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Bilaga 2 – E-postintervju 1 + 2 

 

1. Vilka för- och nackdelar anser Ni att värderingsmetoden diskonterat kassaflöde har? 
 

 
2. Vilka för- och nackdelar anser Ni att värderingsmetoden jämförande värdering har? 

 
 

3. Varför har Ni valt att använda de två ovan nämnda värderingsmetoderna framför  
andra värderingsmetoder? 
 

 
4. Finns det några skillnader på tillvägagångssättet vid värdering av tillverkande- 

respektive tjänsteföretag? 
 

 
5. Tar Ni hänsyn till olika typer av information och nyckeltal vid en värdering av 

tillverkande- respektive tjänstföretag? 
 

 
6. Vad föredrar Ni att använda Er av vid en jämförande värdering (t.ex. P/E, P/BV, 

EV/EBIT)? 
 
 

 

 

Tack för att Ni tog Er tid! 

Charlotta Lind & Therese Lundin 
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Bilaga 3 – E-postintervju 3 

 

1. Vilka för- och nackdelar anser Ni att värderingsmetoden diskonterat kassaflöde har? 

 
2. Vilka för- och nackdelar anser Ni att värderingsmetoden jämförande värdering har? 

 
3. Varför har Ni valt att använda de två ovan nämnda värderingsmetoderna framför 

andra värderingsmetoder? 

 
4. Finns det några skillnader på tillvägagångssättet vid värdering av tillverkande- 

respektive tjänsteföretag? 

 
5. Tar Ni hänsyn till olika typer av information och nyckeltal vid en värdering av 

tillverkande- respektive tjänstföretag? 

 
6. Hur går Ni tillväga vid en jämförelse av resultaten som de två värderingsmetoderna 

genererar? 

 
7. Vilken av metoderna tar Ni mest hänsyn till vid jämföringen av de två 

värderingsmetoderna? Skiljer sig detta beroende på om det är ett tillverkande- eller 
tjänsteföretag? 
 

 

 

Tack för att Ni tog Er tid! 

Charlotta Lind & Therese Lundin 

 

 

 

 


