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Sammanfattning 
Titel:   Studie i företagsvärdering - En granskning av värderarens 
  situation vid företagsvärdering. 

Datum:   Västerås 2009-05-29 

Kurs:   Kandidatuppsats i företagsekonomi. 15 hp. 

Författare:   Daniel Bäckström, Lars Formgren. 

Handledare:  Riitta Lehtisalo. 

Nyckel ord:   Objektivitet, påverkan, värdering, köp- och säljsituationer, 
  värderare, uppdragsgivare. 

Frågeställning:  Hur ser värderare på objektivitet vid företagsvärdering? 

Syfte:   Vårt syfte är att ta reda på faktorer som kan påverka en 
  värdering samt förklara dem. 

Metod:   Uppsatsen bygger på primär- och sekundärdata då vi valt att 
  använda en kvalitativ metod med tanke på att vi använder 
  oss utav intervjuer för att besvara vårt syfte. Vi har även 
  gjort litteratursökningar via olika databaser för att  
  införskaffa material.  

Teori:   Vi har valt att utgå ifrån, enligt vår mening, de vanligast 
  förekommande värderingsmetoderna. Substansvärdemetoden 
  och Avkastningsvärdemetoden samt deras underliggande 
  metoder. Vi tar även upp värderingsbegrepp så som  
  likvidationsvärde, kritiskt värde samt goodwill. 

Slutsats:   Vår slutsats är att det är svårt att vara helt objektiv vid en 
  företagsvärdering. Det finns faktorer som både direkt och 
  indirekt påverkar en värderare. Men vi tror samtidigt att en 
  värderares subjektiva bedömning, med hjälp av erfarenhet 
  och branschvana, leder till en mer trovärdig värdering än vad 
  en helt objektiv värdering gör. 
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Abstract 
Title:   Study of company valuation - A review of the evaluator’s 
  situation in a company valuation. 

Date:  Västerås 2009-05-29 

Course:   Bachelor thesis in business administration. 15 hp. 

Author:   Daniel Bäckström, Lars Formgren. 

Tutor:   Riitta Lehtisalo. 

Key Words:  Objectivity, impact, valuation, buying and selling situations, 
  evaluator, job requestors. 

Question formulation:  How does the analyst look on objectivity in a company 
  valuation? 

Purpose:   Our purpose is to find out factors that can affect valuations 
  and explain them. 

Method:   The essay is based on both primary and secondary data; to get 
  a qualitative approach we figured interviews would be the 
  best way to answer our purpose. We have also made literature 
  searches using various databases to obtain materials. 

Theory:   We have chosen to emanate from, in our opinion, the most 
  common valuation methods, such as Net asset value and 
  Return Value method, and their underlying method. We are 
  also addressing valuation concepts such as liquidation-, 
  critical value and goodwill. 

Conclusion:   Our conclusion is that it is difficult to be entirely objective in 
  any company valuation. There are factors such as methods, 
  clients and the purpose with the evaluation, which directly or 
  indirectly affect the outcome. We believe however that an 
  induviduals' subjective evaluation, using experience and 
  industry knowledge, results in a more credible estimation 
  than an entirely objective valuation. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet kommer vi att ta upp undersökningens bakgrund och även 

presentera frågeställningen samt belysa syftet. 

 

1.1 Bakgrund/Introduktion 

Vårt intresse för företagsvärdering väcktes under kursen redovisning och revision. 

I kursen hade vi som uppgift att värdera ett företag utifrån tre perspektiv; säljare, 

köpare och ett neutralt. Vi blev häpna över att värderingarna kunde skilja sig så 

mycket åt utifrån vilket perspektiv vi som ”värderare” företrädde. Kan det handla 

om att företagsvärderare i verkligheten inte ser en värdering på ett objektivt sätt? 

Eller är de objektiva, men att avvikelserna beror på någon annan faktor så som 

vilka metoder som används?  

Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) förklarar att värdet på en tillgång oftast 

är en subjektiv bedömning. Vad som anses värdefullt för en person kan anses helt 

värdelöst för en annan. Ofta bygger värdet av en tillgång på vilket syfte den 

uppfyller för sin ägare. Vad skulle du till exempel vara beredd att betala för en 

bil? Om bilen var av hög säkerhetsklass och hade ett tilltalande yttre kanske du 

skulle vara villig att betala mer, än om bilen var rostig och svårstartad. 

Resonemanget gäller inte för alla individer, vissa personer kan se fördelar med 

den rostiga och svårstartade bilen. Likartat tankesätt gäller vid värdering av 

företag, då värdet på företaget beror helt och hållet på vilket syfte köparen har 

med sitt förvärv. Det finns därför inte något exakt eller korrekt svar på vad ett 

företag är värt. Snarare en subjektiv bedömning som uppkommer genom analys, 

erfarenhet och kunskap. Johansson och Hult (2002) menar att köp och försäljning 

av företag handlar om framtiden, därför måste värdet på företaget till stor del 

grundas på hur de kommer att prestera framöver. Även verksamhetens omgivning 

kommer att vara en påverkande faktor. Företag befinner sig ofta i en omvärld där 

konkurrensförhållanden och villkor ständigt förändras.  
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För att få en realistisk bild av företaget tar säljare och köpare hjälp av en 

företagsvärderare. Till sin hjälp har värderaren tillgång till en rad olika metoder 

för att skapa sig en egen uppfattning om vad ett företag är värt. Vid en närmare 

granskning av litteratur inom området har vi funnit att det finns ett gediget utbud 

av idéer kring hur en värderare bör gå till väga och i vilka situationer en värdering 

kan tillämpas. Enligt Hult (1998) varierar värderarens arbete dels i 

tillvägagångssätt, dels värderingssätt. Valet av tillvägagångssätt skiljer sig utifrån 

vem uppdragsgivaren är, ifall det är ett köp- eller säljperspektiv och om 

värderingen görs utifrån ett tvångsperspektiv1 eller från ett frivillighetsperspektiv2. 

(Hult 1998) Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) menar att de vanligaste 

orsakerna utöver köp och försäljning är bland annat kreditgivning, 

kapitalplacering och börsintroduktion. Ett exempel är banker, som i stor 

utsträckning behöver information om värdet på verksamheten för att kunna 

bedöma kreditgränser etcetera. Om resultatet av värderingen skulle visa sig vara 

missvisande kan det leda till förödande konsekvenser för båda parter. (Hochberg. 

1993. Nilsson, Isaksson & Martikainen. 2002)  

Oberoende av syftet med företagsvärdering är bakgrunden till själva utförandet en 

väsentlig del. Bakgrunden kommer att styra hur värderingen utformas och vilket 

omfång den kommer att få. Den kommer även att styra hur olika värden definieras 

och detta bör användas som utgångspunkt för värdering. Det är dock väldigt 

viktigt för den som tar del av värderingen att vara insatt i dess syfte, vem som 

utfört den samt vem uppdragsgivaren är. (Dahlén, Lundblad, Nyllinge & Stattin 

1998) 

Är det så att säljarens och köparens egenintresse påverkar hur värderarnas resultat 

blir, eller är värderarna alltid objektiva? Med detta i åtanke kan vi konstatera att 

en företagsvärdering ofta kan ses som ett komplext förfarande då det enligt oss 

råder delade meningar om tillförlitligheten av en värdering. Tanken bakom denna 

studie är att få en ökad förståelse för begreppet företagsvärdering och vilken roll 

värderaren har i detta sammanhang, samt att försöka konkretisera problematiken 

kring en värdering beroende på vem uppdragsgivaren är. 

                                                
1  Se sida 9. 
2  Se sida 9. 
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1.2 Frågeställning 

Hur ser värderare på objektivitet vid företagsvärdering? 

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att ta reda på faktorer som kan påverka en värdering samt förklara 

de. 

 

1.4 Studiens fokus 

Vi kommer i denna studie avgränsa oss till de vanligast förekommande modeller 

och metoder som appliceras vid företagsvärdering i Sverige. Studien riktar sig till 

de som har fångat ett intresse för ämnet samt vill utveckla sina kunskaper inom 

företagsvärdering. Detta vill vi uppnå genom att utförligt förklara och redogöra 

för de väsentligaste metoderna samt teorierna som används.
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2. Metod 
I följande kapitel kommer vi att beskriva vårt vetenskapliga förhållningssätt för 

att komma fram till den teoretiska referensram som presenteras i nästa kapitel. Vi 

kommer även att redogöra för undersökningens metodiska utgångspunkt och 

genomförande, som uppsatsens uppbyggnad samt hur vi samlat in material för att 

uppnå vårt syfte. Avslutningsvis kommer vi att diskutera uppsatsens validitet och 

reliabilitet. 

   

2.1 Tillvägagångssätt 

För att på ett lämpligt sätt besvara frågan; Hur ser värderare på objektivitet vid 

företagsvärdering? Vi har valt att göra en bred litteraturstudie för att skapa en 

helhetssyn över vilken relevant information som fanns om det valda ämnet. Med 

hjälp av databassökning och studier av tidigare gjorda uppsatser inom närliggande 

ämnen har vi kommit fram till den teoretiska grund som främst är hämtad från 

Stockholms stadsbibliotek, Kungliga biblioteket, Stockholms universitetsbibliotek 

samt från databaserna ABI/INFORM och LIBRIS. Nyckelord vi har valt att 

använda oss utav vid sökning i databaserna är bland annat företagsvärdering, 

företagsförsäljning, värdering, företagsanalys, valuation, economic theory och 

mergers. 

För att mäta den teoretiska grunden har vi valt att intervjua sakkunniga inom 

området för att på ett trovärdigt sätt besvara vår frågeställning. Vårt 

tillvägagångssätt för att hitta potentiella intervjupersoner har varit att kontakta 14 

värderingsföretag, utav dessa har tre ställt upp och fem intervjuer utförts. Tre av 

dessa intervjuer är utförda via telefon och två via e-post, då överrenskommen 

telefonintervju inte har kunnat genomföras. De företag som har ställt upp är 

Adeqvat, Svensk Företags Förmedling AB (SFFAB) samt ett mindre 

värderingsföretag där respondenten begärt om anonymitet och därmed väljer vi att 

inte namnge företaget. Vi har valt att ge den respondenten det fiktiva namnet 

Anders Bengtsson. Vid Adeqvat har Sidon Benjaminsson intervjuats. Vid SFFAB 
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har Tord Andersson, Jan Toresson samt Bo Kasper intervjuats. Bo Kasper är ett 

fiktivt namn då respondenten även här har begärt om anonymitet. 

Telefonintervjuerna har utförts i två steg; steg ett var att e-posta frågorna till 

respondenterna för att förbereda dem inför kommande intervjuer och steg två har 

varit en intervju med respondenterna som utförts via högtalartelefon. Intervjuerna 

har fortlöpt utifrån en diskussion kring de utskickade frågorna. Metoderna har 

valts eftersom de är tidseffektivast för respondenterna och har varit till stor nytta 

för oss då deras säten varit belägna på annan ort. Frågorna har utformats som 

öppna frågor för att möjliggöra för dem att tänka och resonera fritt kring ämnet. 

Detta för att på ett snabbt och effektivt sätt få svar på hur de ser på objektivitet vid 

företagsvärdering. 

 

2.2 Metodval 

Vid en genomgång av uppsatsens upplägg har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ metod, eftersom vi har använt oss av intervjuer, för att uppnå studiens 

syfte. Enligt Björklund och Paulsson (2003) används metoden för att skapa en 

djupare inblick i ämnet och är lämpad vid intervjuer. Med hjälp av denna metod 

har vi fått en djupare förståelse kring ämnet företagsvärdering och påverkande 

faktorer. Vi har även använt oss av teorier från litteratur samt insamlad empiri för 

att dra slutsatser kring vår frågeställning. 

 

2.3 Datainsamling 

För att på ett trovärdigt sätt samla in relevant material har vi använt oss av primär- 

och sekundärdata. Anledningen till att vi använder båda dessa 

datainsamlingsmetoder är för att se om det går att jämföra teori med verklighet 

och därmed få svar på våra funderingar kring ämnet. Enligt Björklund och 

Paulsson (2003) definieras primärdata som insamlat material genom exempelvis 

intervjuer och som sekundärdata räknas den litteratur som studerats i ämnet.  

Primärdata som använts för att öka vår förståelse av bakomliggande faktorer som 

kan påverka en företagsvärdering, har vi fått fram genom intervjuer av fem 
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värderare vid tre värderingsföretag. Samtliga intervjupersoner arbetar dagligen 

med värderingar och kan därför anses lämpade som respondenter.  

Sekundärdata som vi använder oss av i uppsatsens gång är framför allt litteratur, 

forskningsrapporter och artiklar kring ämnet företagsvärdering. Artiklarna är 

hämtade från ABI/INFORM och litteraturen är främst hämtad från bibliotek i 

Stockholm Stad. 

 

2.4 Uppsatsens trovärdighet och källkritik 

För att studiens analys och slutsats ska bli trovärdig krävs att validiteten på den 

information och data som samlats in är relevant och aktuell för undersökningen. 

Alltså om det som ska mätas verkligen mäts. Med reliabilitet menas hur stor 

tillförlitligheten är i mätinstrumenten som använts i studien, det vill säga om 

samma resultat kan nås vid upprepande försök. (Björklund & Paulsson 2003) 

Genom de fem intervjuer som utförts anser vi att uppsatsens reliabilitet har ökat, 

eftersom respondenterna har varit insatta i vad uppsatsen avser och därmed skapat 

sig en allmän uppfattning om syftet innan de besvarat frågorna. Därför minskar 

risken att respondenterna missuppfattat vad undersökningen avser. 

För att öka validiteten i uppsats har vi valt att använda oss av öppna frågor till 

respondenterna, detta för att respondenterna själva ska tänka och resonera fritt 

kring ämnet. Vi är medvetna om att det rör sig om personliga åsikter som de 

tillfrågade bidrar med och att det därmed finns en risk att vi misstolkat svaren. För 

att minimera denna risk har vi valt att under telefonintervjuerna anteckna allt som 

sagts samt bearbetat och sammanställt informationen direkt efter avslutat samtal. 

Har oklarheter uppstått i vad som menats har ny kontakt tagits för att reda ut det. 

Vi har även givit de tillfrågade möjlighet att ifrågasätta om något upplevts oklart. 

Vår förhoppning är att respondenterna har svarat sanningsenligt på våra frågor, 

det finns alltid en risk att respondenterna har svarat i egenintresse och det är vi 

medvetna om. Intervjuerna har utförts via högtalartelefon för att vi båda ska ha 

möjlighet att uppfatta svaren på ett så korrekt sätt som möjligt, samtidigt är vi 

medvetna om att telefonintervjuer inte är en fulländad intervjuteknik då 

bedömning av respondentens kroppsspråk med mera uteblir. Valet av att använda 

e-post som intervjuform är inte ett optimalt tillvägagångssätt, men enligt 
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Björklund och Paulsson (2003) kan denna metod kategoriseras som intervju. Vi 

anser att den information som vi fått ut av intervjuerna gett oss väsentlig 

information för uppsatsen. Vi är medvetna om att vissa respondenter är minde 

nämnda i empirin än andra, detta eftersom deras svar varit snarlika andras och 

därför har vi valt att inte ta upp dessa för att slippa upprepningar. Vi är medvetna 

om att majoriteten av våra respondenter kommer från värderingsfirman SFFAB 

och att informationen på så sätt kan anses vinklad till hur SFFAB utför en 

värdering snarare än hur värderare i allmänhet ser på objektivitet. Med 30 års 

branscherfarenhet anser vi att de är en väl ansedd värderingsbyrå och att de därför 

på ett sanningsenligt sätt besvarat våra frågor. Två av våra källor har önskat 

anonymitet och vi har respekterat deras önskemål. 

Sekundärdata som använts i uppsatsen har begränsats till den mest frekvent 

förekommande vid litteratursök, detta för att ytterligare höja uppsatsens 

reliabilitet. Vi är dock medvetna om att vi inte alltid har använt oss av 

förstahandskällor i litteraturen till den information som applicerats i uppsatsen. 

Därför kan informationen från källorna blivit förvrängd genom exempelvis 

översättningar och omformuleringar av tidigare författare. Den litteratur som tagit 

med anser vi ha hög relevans för uppsatsen Eftersom vi är två studenter som utför 

detta arbete ger det oss möjligheter att diskutera och kritisera varandras syn på 

värdering för att öka uppsatsens trovärdighet. 

 



8 
 

 

3. Referensram 
I det här kapitlet kommer vi att presentera en teoretisk grund för hur en värdering 

kan utformas. Vi börjar med att presentera olika värderingsperspektiv för att 

sedan gå in lite djupare på värderarens arbetsuppgifter för att i slutet av kapitlet 

beskriva hur värderaren ser och resonerar kring begreppet goodwill. 

 

3.1 Värderaren  

Vid en företagsvärdering tar företag hjälp av en värderare för att kunna skildra 

företagets värde. Värderaren spelar en extra viktig roll vid försäljning och köp av 

företag eftersom dennes roll är att bearbeta all tillgänglig information som finns 

om företaget. Värderaren har därför en central ställning vid denna process och 

utgår från normer och regler.  (Hult 1998) Hult (1998) kallar detta ”god 

värderingssed”. ”God värderingssed” kan enligt Hult sammanfattas i vad han 

kallar ”värderarens teoretiska livsrum” se figur 1 nedan. 
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Figur 1. Framarbetad modell med inspiration från ”värderarens teoretiska livsrum” av Hult 

1998, s. 13. 

Det är utifrån denna modell som det går att avläsa hur värderaren ser på ”god 

värderingssed”. Den tar upp normer som påverkar värderaren och med normer 

avses lagar, praxis vid domstolar, uttalanden av sakkunniga etcetera. Den speglar 

också värderarens egen syn på sin roll som värderare. Värderaren kan ta sig an 

rollen som objektiv vid en företagsvärdering för att komma fram till ett värde. 

Objektiviteten kan utforma sig på olika sätt. Dels kan företag anlita olika 

värderare för att få ett värde på företaget, får värderarna samma information att 

utgå ifrån och använder sig dessutom av samma metoder blir resultatet nästan 

alltid detsamma, dels är det också viktigt att både köpare och säljare har en 

objektiv uppfattning om värdet på företaget vid förhandlingar gällande 

företagsuppköp. Förhandlingarna kan stanna upp genom att parterna har en 

alldeles för snedvriden syn på företagets värde, därmed kommer de inte överens. 

(Hult 1998) 

 

3.2 Värderingsperspektiv 

Hult (1998) anser att det finns två huvudorsaker till att en värdering utförs, det 

kan vara ur ett frivilligt perspektiv eller ett tvångsperspektiv. Värdering ur ett 

frivilligt perspektiv är vanligast förekommande när ägarförhållandena ändras i 

företag, genom förvärv, försäljning eller samgående. Det kan avse mindre delar av 

företaget eller hela verksamheten. En värdering kan även utföras av en bank 

genom en så kallad kreditprövning av företaget eller att företaget gör en intern 

värdering. Enligt tvångsperspektiv kan ett företag som utsätts för en 

expropriation3 av den fastighet som företaget är verksam i, bli tvungen till en 

avflyttning eller avyttring. Vid en avflyttning värderas fastigheten efter 

ortprismetoden eller enligt avkastningsvärdemetoden4. Med ortprismetoden letas 

en likartad fastighet upp som är tillgänglig, helst i samma geografiska område, där 
                                                

3  Expropriation = åtgärd genom vilken ägaren av en fastighet tvingas att mot ersättning avstå från 
fastigheten eller en del av den. Den som utsätts för åtgärden, expropriaten, får vanligen avstå 
från sin äganderätt. Ibland räcker det att man tvångsvis upplåter nyttjanderätt eller servitut. 
(Nationalencyklopedin) 

4  Se sida 12. 
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verksamheten kan drivas vidare. När expropriation leder till att verksamheten 

måste avyttras skall en värdering av hela verksamheten göras och företaget ska då 

få ekonomisk ersättning för förlusten. (Hult 1998) 

 

3.3 Värderingssituationer 

Begreppet företagsvärdering skiljer sig i definition mellan vilka som diskuterar 

frågan. Vanligtvis utförs en värdering i samband med ett företagsköp. 

Värderingen kan ha olika karaktär beroende på vem uppdragsgivaren är. När 

ledningen till det säljande företaget har gett i uppdrag till värderaren att värdera 

verksamheten kommer företaget använda denna värdering till grund för sina 

argument för ett högt försäljningspris. Kommer inte priset upp i en nivå som är 

acceptabel för säljaren, kan denne avstå från försäljning och behålla 

verksamheten. Det kan även finnas ofrivillig avyttring av företag, på grund av 

ägarens ålder eller en sjukdom, då kan verksamheten avyttras till ett lägre pris. 

Företagets pris beror till stor del på säljarens personliga intresse av att få 

verksamheten såld. Köparens intresse ligger i att förvärva verksamheten till ett så 

lågt pris som möjligt. Dock har köparen fler valmöjligheter än säljaren eftersom 

det oftast finns fler företag till försäljning på marknaden. En medvetenhet hos 

köparen kommer leda till en gallring av företagen, därefter kommer köparen 

genom en subjektiv bedömning av företaget fram till ett högsta pris som denne är 

villig att betala. Det leder till att säljaren sätter ut ett lägsta pris som han kan tänka 

sig att avyttra företaget för och köpare sätter ut ett högsta pris som han är villig att 

betala för företaget, därefter inleds förhandlingar mellan parterna. (Hult 1998) Se 

figur 2 nedan.  

 

 

      4 

      3 

      2 

      1 

Högsta pris 
köpare 

säljare 

Inom detta område 
kommer köpare och 
säljare överrens om ett 
pris. 

Lägsta pris 
säljare 

säljare 

Mkr 
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Figur 2. Framarbetad modell med inspiration från ”Företagets Värdegap” av Hult 1998, s. 12. 

 

De senaste åren har teorierna om företagsvärderingar ändrats och därmed kan 

metoder som substansvärdemetoden och avkastningsvärdemetoden ses som de 

mest traditionella modellerna. Dessa teorier används och utgår ifrån beräkningar 

av förväntansvärdet och är mer accepterade som teoretiska grunder i 

företagsvärdering. (Hult 1998) 

 

3.3.1 Substansvärdemetoden 

Den traditionella substansvärdemetoden är uppbyggd på företagets beräkningar av 

tillgångar och skulder. Företagets kapital blir alltså differensen mellan dessa. 

(Jägerhult 1989)  

Nilsson, Isaksson & Martikainen (2002) definierar substansvärdet som 

 

”Substansvärdet är 

detsamma som värdet 

på investerat eget 

kapital i företaget, dvs. 

det sammanlagda 

marknadsvärdet på 

företagets tillgångar 

efter avdrag för marknadsvärdet på företagets skulder.” 

 

Nilsson, Isaksson & Martikainen (2002) menar att substansen är detsamma som 

eget kapital vid framtagandet av substansvärdet, enligt den officiella 

balansräkningen innan justeringar. Differensen kan komma att justeras eftersom 

en skillnad mellan det bokförda värdet och det bedömda marknadsvärdet kan 

förekomma, menar Dahlén, Lundblad, Nyllinge och Stattin (1998).  Vid en 

   (+) Tillgångarnas värde   
   (-)  Skuldernas värde   
   (=) Substansvärde = Eget kapital   
       
    
  Figur 3. Framarbetad modell med inspiration från   
  ”Substansvärderingens grundmodell” av   
  Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002, s. 301. 
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substansgranskning är avsikten att få fram företagets verkliga värde och inte det 

bokförda värdet som i figur ”Substansvärderingens grundmodell”.  

Det verkliga värdet skapas genom justeringar i balansräkningens tillgångsposter 

och skuldposter, ofta med hjälp av expertis utifrån och delvis via upplösning av de 

dolda reserverna. Justeringar av återanskaffningsvärdet av företagets tillgångar, 

som i balansräkningen ofta är värderade enligt lägsta värdets princip, är därmed 

undervärderade. (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002) 

En viktig grundpunkt vid en substansgranskning är att verksamheten fortlöper 

eftersom granskningen utgår ifrån det. Värdet av företagets likvida tillgångar och 

fodringar är förhållandevis enkla att beräkna, likaså de materiella tillgångar som 

uppskattas utifrån marknadsvärdet. Immateriella tillgångar är betydligt svårare att 

fastställa värdet på eftersom de kan vara patent, licensrättigheter eller varumärken. 

Även företagets nätverk, kundkrets, image, leverantörer, övriga kontakter samt 

om det finns en väl fungerande organisation ska beräknas, och skapar i sin tur ett 

goodwillvärde5. (Dahlén, Lundblad, Nyllinge & Stattin 1998) Nilsson, Isaksson & 

Martikainen (2002) anser att substansvärdemetoden lämpligen tillämpas på små, 

privata företag vid verksamhetsöverlåtelser samt vid värderingssituationer där 

företagets tillgångar är väl detaljerade eftersom metoden kräver mer information 

än vad som oftast publiceras i offentliga årsredovisningar. Samtidigt som 

Johansson och Hult (2002) menar att de inte finns någon mening med att använda 

sig av substansvärdemetoden i tjänsteföretag, eftersom de dolda reserver som 

finns tas ut i olika former av utdelningar, löner, tantiemer6 och liknande. En 

instans som använder denna metod flitigt för att bestämma verksamhetens värde 

vid arv och gåvor är skattemyndigheten. 

 

3.3.2 Avkastningsvärdemetoden 

Avkastningsvärdemetoden bygger på en approximativ7 beräkning och syftet med 

beräkningen är att bestämma företagets ”uthålliga vinst” det vill säga 

förväntansvärdet. För att kunna beräkna vinsten läggs stor vikt på 
                                                

5 Se sida 22. 
6 Tantiem är den procentuella andel av överskottet i företagets vinst som går till styrelseledamot, 

högre tjänstemän med flera. Kan ses som en royalty. 
7 Approximativ: som endast föga avviker från det verkliga (värdet). (Nationalencyklopedin) 
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företagshistoriska resultat. Utgångspunkten ligger i de bokförda och justerade 

värdena i balansräkningen. Det problem som uppkommer vid användandet av 

denna metod är att fastställa kalkylräntan8. (Hult 1998) För en investerare som har 

avsikt att förvärva ett företag är det av största intresse att skapa sig en bild om hur 

stor den årliga avkastningen på satsat kapital kommer att bli. Avkastningsvärde 

beräknas med utgångspunkt i företagets resultaträkning. (Johansson 1992) För att 

kunna göra beräkningen måste värderaren ha uppgifter om företagets 

genomsnittliga avkastning och därefter bestämma en kalkylränta. För att få fram 

företagets värde får värderaren dividera den framtida genomsnittliga avkastningen 

med kalkylräntan.  (Hult 1998) Se figur 4 nedan. 

        

  
 
     

   AV = avkastningsvärde   

   a = framtida genomsnittlig avkastning   

   i = kalkylräntan   
 

Figur 4. Framarbetad modell med inspiration från ”företagets värde” av Hult 1998, s. 82. 
 

För att få ett underlag till företagets förväntade genomsnittliga avkastning kan 

värderaren använda sig av resultatposterna i resultaträkningen. Vanligtvis används 

resultat efter finansiella poster eller resultat före bokslutsdisposition. Det är 

utifrån dessa poster värderaren sedan gör sina justeringar för att skapa en 

rättvisande bild av verksamheten. (Hult 1998) 

 

                                                
8  Se sida 15. 
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3.3.2.1 Tillvägagångssätt vid avkastningsvärdering 

Som figuren nedan visar så finns det två grundläggande tillvägagångssätt som 

värderaren måste ta hänsyn till i sitt arbete. Det är antingen att beräkna ett ”evigt” 

resultat eller ett resultat under ”begränsad tid” som vanligtvis är sex till åtta år. 

Vilken ingångsvinkel värderaren väljer styrs hur denne ser på ”tiden” i sin 

värdering. (Hult 1998) Se figur 5 nedan  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 5. Framarbetad modell med inspiration från ”Avkastningsvärdemetoden” av Hult 1998, s. 

83.     

Metoden är uppdelad i ytterligare två moment enligt Johansson och Hult (2002). 

Den ena delen för att bestämma den framtida årliga resultatnivån och den andra 

för att bestämma avkastningskravet för investeringar, som ska räknas om till ett 

nuvärde9 genom en räntesats på framtida beräkningar av resultat. (Johansson & 

Hult 2002) 

En verksamhets framtida årliga resultatnivå är svår att komma fram till, däremot 

så går det att göra antaganden utifrån de förutsättningar som finns med hjälp av 

framtida prognoser. Exempel på förutsättningar kan vara hur en säljare lyckats 

med försäljningen, hur resultatet ser ut idag, samt hur det sett ut tidigare. Vid en 

                                                
9  Se sida 19. 
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genomgång av de historiska bokförda resultaten måste oftast värdena justeras, 

eftersom de kan vara missvisande i form av exempelvis för höga eller för låga 

avskrivningar. (Johansson & Hult 2002) 

Avkastningskravet avser diskonteringsfaktorn ± kalkylräntan menar Johansson och 

Hult (2002). Eftersom företag kan använda sig av olika kalkylräntor vid 

beräkningar av värdet på företaget kan värdet komma att variera. Köparens 

kostnader för kapitalet som har investerats i företaget vid ett förvärv visas av 

kalkylräntan. (Johansson & Hult 2002) 

P/E - tal, Price/Earnings där P står för priset och E för vinsten och används för att 

ta reda på vilken tid det tar för investeringen att återbetala sig, genom att ta priset 

på företaget delat med den prognostiserade vinsten nästkommande år (Johansson 

1992). P/E - talet är ett vinstmultiplar och används för att enkelt kunna räkna fram 

ett företags värde genom att jämföra det med konkurrerande företag inom samma 

affärsområde. Enkelheten ligger i att det är lätt att få tag på företags redovisade 

resultat. Multiplar reflekterar över exempelvis marknadens uppfattning om 

framtida kassaflöden, tillväxt, marginaler och vinster. För att en jämförelse ska bli 

korrekt gäller det att företagen liknar varandra och har någorlunda liknande 

produkter/tjänster samt att kapitalstrukturen går att jämföra. P/E - beräkning tar 

fram hur högt företaget är värderat jämfört med deras vinst. Om då företaget har 

ett P/E - tal på 20 så betyder det att företagets värde är 20 gånger högre än 

nästkommande års förväntade vinst. (Tolleryd & Frykman 2000) Ett normalt P/E 

– tal på ett börsnoterat företag ligger mellan 10 – 15 gånger årsresultatet 

(Avanza). 

 

3.3.2.2 Kalkylräntan 

Kalkylräntan, även kallad diskonteringsränta eller avkastningskrav är den ränta 

som värderaren använder för att nuvärdesberäkna framtida eventuell avkastning 

(Löfsten 2002). Hur fastställer då värderaren kalkylräntan? Enligt Löfsten (2002) 

ligger problematiken i denna fråga att det inte går att ”ha” en gemensam 

kalkylränta för samtliga investeringar, då det ofta går att motivera olika 

avkastningskrav på olika investeringar. Därför att utgifter och kostnader inte ser 

likadana ut för varje investering. Han menar därför att kalkylräntan ur ett modernt 
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perspektiv bör avspegla alternativa kostnader för satsat kapital, detta medför att 

kalkylräntan hänger samman med vilket risktagande placeraren gör. Ett mer 

traditionellt synsätt på kalkylräntan är att beräkna den utifrån ”ett vägt genomsnitt 

av ägarnas och långivarnas förräntningskrav vid en framtida optimal 

kapitalstruktur” (Löfsten 2002, s. 64). Därmed menar Löfsten (2002) att 

kalkylräntan visar avkastningskravet och hur företagets kapital skall disponeras. 

Disponeringssättet kan ses utifrån två synvinklar, dels som kostnader för att 

erhålla kapital till företaget, dels kostnader för alternativa möjligheter till 

kapitalplacering.  

Kalkylräntan = Avkastning på alternativa placeringar 

För att en ägare ska kunna motivera en investering måste investeringens resurser 

generera ett större värde till företaget än vad resursernas 

alternativutnyttjandevärde skulle ha gjort. Alternativutnyttjandevärde är det värde 

en resurs har vid optimal alternativanvändning. (Löfsten 2002) Ett exempel skulle 

kunna vara ett förvaltningsföretag, vars verksamhet går ut på att köpa och sälja 

företag. Sådana företag har alltid ett stort antal förvaltningsmöjligheter. Ur 

förvaltningsföretagets synvinkel kan det talas om alternativa placeringar, där 

möjligheten finns att köpa ett annat företag om avkastningen skulle visa sig bättre. 

(Hult 1998) 

WACC = Weighted Average Capital Cost 

Den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) tar hänsyn till 

kreditgivarnas och ägarnas avkastningskrav. Därmed är WACC beroende av två 

faktorer (Löfsten 2002) som även nämns ovan. Det första är hur företaget har valt 

att finansiera sin verksamhet både genom främmande och eget kapital och den 

andra är kostnaden för alternativa möjligheter till kapitalplacering. Användning av 

WACC som kalkylränta avspeglar det marknadsvärde på avkastningskravet från 

kreditgivarna och ägarna vid värderingstillfället. På så sätt bygger den inte på 

historiska resultat, utan mer på den risk som kreditgivaren tar. (Hult 1998) 
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3.3.2.3 Kassaflödesvärdering  

Kassaflödesvärdering kallas även för Cash - Flow – värdet och började användas 

under 1980 - talet i USA, då börsanalytiker tog hjälp av företagets prognostiserade 

kassaflöde för att beräkna värdet på företaget. Metoden användes främst för 

värdering av börsnoterade företag. Den vanligaste förekommande metoden för 

denna beräkning är DCF – modellen (Discounted Cash – Flow). Med Cash – Flow 

menas det kassaflöde som genereras inom ett företag under ett verksamhetsår. 

Detta värde påverkas enbart av intäkter och kostnader som leder till in- och 

utbetalningar för 

företaget. (Hult 

1998) Carlsson 

(2004) benämner det 

som den del av 

företagets vinst som uppfylls av likvida medel. 

Enligt Carlsson (2004) kan Cash – Flow modellen10 beräknas utifrån fyra steg. 

Det första steget behandlar den löpande verksamheten, här visas hur den 

huvudsakliga affärsverksamheten påverkar företagets likviditet. Utgångspunkten 

för kassaflödet sker i företagets resultaträkning. Det betyder att alla poster i 

företagets resultaträkning förutom avskrivningar ska ingå i beräkningen. Carlsson 

(2004) menar att posterna från resultaträkningen även kan fördelas upp i två 

huvudgrupper: 

• Affärsverksamhet – Avser direkta driftkostnader såsom intäkter, lön samt 

material. Även affärsidén räknas hit. 

• Övriga poster – Exempelvis finansnetto och skatt, som inte kommer påverkas 

av affärsidéns utveckling. 

Sedan måste justeringar göras för de förändringar som uppstått i rörelsekapitalet 

(varulager, kundfodringar, leverantörsskulder och så vidare), eftersom dessa 

poster påverkar affärsverksamheten. Justeringarna kan utföras utifrån två 

förhållningssätt: 

                                                
10 Se Bilaga 1 för modell. 

   Redovisat resultat   
   (+) Kostnader som inte är utbetalade   
   (-) Intäkter som inte är inbetalningar   
    
Figur 6. Framarbetad modell med inspiration   
från Carlsson 2004 s. 193.  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• Direkt metod – Innebär att posterna justeras direkt vid förändring i 

rörelsekapital och slås samman. Till exempel att intäkter (200 tkr) slås 

samman med ökade kundfodringar (-70 tkr) och redovisas som inbetalningar 

från kund (130 tkr). 

• Indirekt metod – Syftar till att justeringarna som nämns ovan redovisas öppet 

var för sig. Enligt Carlsson (2004) är denna metod att föredra, då den 

bakomliggande lönsamheten lyfts fram på ett bättre sätt. Han menar vidare att 

det är extra viktigt eftersom det ofta är den bakomliggande lönsamheten som 

visar potential för att generera framtida likviditet. 

Det andra steget tar upp investeringsverksamheten. Här redovisas inköp och 

försäljning av anläggningstillgångar. Investeringsverksamheten syftar till att visa 

förändringar av de kapital som har investerats för att generera en framtida 

avkastning. (Carlsson 2004) Lundén och Ohlsson (2007) menar att 

investeringsverksamheten ger en bra överblick över hur mycket likviditet som 

kommer behövas för att tillgodose behovet av framtida produktionsresurser. 

Det tredje steget handlar om finansieringsverksamheten. Steget visar hur 

företagets likviditet förändras av insättningar och utlåning från bland annat 

finansiärer. (Lundén & Ohlsson 2007) Vidare menar Lundén och Ohlsson (2007) 

att syftet med finansieringsverksamheten är att skapa ett tillförlitligt underlag för 

att underlätta bedömning om hur företagets framtida kassaflöde täcker ägarnas 

och finansiärernas avkastningskrav11. 

Det fjärde steget i värderingen behandlar övriga poster. Carlsson (2004) anser att 

en värdering av kassaflödet bör ske över en längre period, detta menar han därför 

att den som analyserar ska ha möjlighet att upptäcka trender i olika posters 

utveckling. Dessa trender störs av ovanliga eller extraordinära poster. Därför anser 

Carlsson (2004) att dessa poster bör särredovisas och placeras under en ”egen” 

kategori i resultaträkningen istället för att placeras under ”rätt” kostnadsslag. 

Anledningen till att han vill gå tillväga på detta sätt är att det underlättar själva 

trendanalysen. Exempel på en extraordinär post kan vara utbetalningar för inlösen 

av personaloptioner. Den bakomliggande anledningen till att göra denna 

uppdelning är att på ett enklare sätt möjliggöra delanalyser inom respektive steg, 

                                                
11 Se kalkylräntan. 
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för att se vad företagets likviditet är beroende av samt att kunna förklara och 

påverka utvecklingen av företagets likvida medel. (Carlsson 2004) 

 

 

3.3.2.4 Nuvärdesberäkning 

De teoretiska grunderna för nuvärdet av framtida utdelningsbara medel som Hult 

(1998) benämner för Nutdel - metoden. Metoden grundar sig huvudsakligen på 

investeringsteorin, eftersom värderarens utgångspunkt kan vara att se företaget 

som en investering. Investeringarna i sin tur är tänkta att generera avkastning, som 

kan användas till amorteringar och dylikt som köparen har på företaget. Metoden 

tar även hänsyn till om företaget är över- eller undervärderat, det vill säga har en 

positiv eller negativ goodwill.12 (Hult 1998) 

Nuvärdesmetodens grundtanke enligt Löfsten (2002) är att alla betalningar skall 

diskonteras vid samma tidpunkt. Diskonteringen gör det möjligt att jämföra olika 

betalningar sinsemellan genom att få fram dagens penningvärde (Falkman 2000). 

För att beräkna ett företags värde med hjälp av nuvärdesmetoden måste nuvärdet 

beräknas för framtida års avkastning. För att detta ska vara möjligt måste 

värderaren först och främst avgöra vilken kalkylräntesats som ska användas. 

(Lundén & Ohlsson 2007) Företagets värde är summan av nuvärdet på framtida 

avkastningar. För att få fram ett korrekt nuvärde måste värderaren först diskontera 

varje års avkastning för x antal år fram över med hjälp av en diskonteringstabell, 

programmerbar räknare eller datorprogram. (Lundén & Ohlsson 2007) Enligt Hult 

(1998) är det nuvärdet av den förväntade utdelning som ligger till grund för vad 

en investerare är villig att betala för ett företag. Detta nuvärde baseras på den 

prognosperiod som värderaren har satt upp för företaget. Det är sedan den årliga 

förväntade utdelningen som blir investerarens årliga avkastning på förvärvet. Med 

tanke på detta bestäms företagets värde på basis av vilken utdelning som kan 

tänkas komma den nya ägaren till godo under den tid denne har kvar företaget.  

När vi har beräknat nuvärdet av företagets utdelningsbara medel har metoden inte 

tagit del av det återstående värdet som finns vid prognosperiodens slut. Detta 

                                                
12  Se sida 22. 
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värde kan ses som ett restvärde, även kallat residualvärde. Det kan beräknas på 

två sätt. Det första sättet är till för företag som är börsnoterade och som sällan går 

i konkurs och denna variant benämns som evig avkastning. Den utgår ifrån att 

värderaren använder sig av den procentuella ökningen av årets resultat efter skatt 

för år X. Värderaren kommer att räkna med att det är detta resultat som företaget 

kommer att ha i år och för all evighet. För att sedan få fram residualvärdet 

använder värderaren det prognostiserade värde som framkommit för året och 

dividerar det med kalkylräntan efter skatt. Värde måste därefter nuvärdesberäknas 

till periodens början, vilket blir företagets värde. Det andra sättet används ofta för 

onoterade företag som oftast har en begränsad livslängd och säljs vidare vid en 

senare tidpunkt. Beräkning används om det är tänkt att företaget ska säljas vid 

prognosperiodens slut. Denna variant utgår ifrån att försäljningspriset stämmer 

överens med företagets ”beskattat eget kapital” för detta år. Försäljningspris kan 

även ses som vad ägaren skulle få om företaget likvideras vid denna tidpunkt. 

Dock uppkommer en realisationsvinst för ägaren vid försäljning. Utifrån detta 

resultat kan nuvärdet beräknas. (Hult 1998)  

Sammanfattningsvis kan sägas att Nutdel - metoden kan användas på ”alla” 

sorters företag. Metoden kan även användas vid värdering av handels- och 

tjänsteföretag. Vanligen har inte tjänsteföretag materiella anläggningstillgångar 

som genererar en vinst, istället har de humankapital som bidrar till företagets vinst 

per år. Problemet för tjänsteföretag är att humankapitalet inte framkommer i 

företagets balansräkning. Dock bidrar det till företagets slutgiltiga resultat. (Hult 

1998) 

 

3.3.3 Likvidationsvärde 

Det finns flera anledningar till att likvidationsvärdet beräknas. För det första utgör 

värdet en viktig del i teorin om hur ett företagsvärde beräknas. Likvidationsvärdet 

kan ses som nuvärdet av de belopp som ägaren skulle erhålla om denne skulle 

likvidera företaget. Vidare kan ägaren se detta värde som det minsta tänkbara som 

denne skulle kunna få för sin verksamhet. Värdet kan även ses som en säkerhet till 

företagets avkastning. Dessutom ingår likvidationsvärdet vid framtida beräkningar 

när företaget ska bestämma avkastningsvärdet. (Hult 1998) Det finns med andra 
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ord två likvidationsberäkningar av intresse. Den första tar hänsyn till dagens 

situation i företaget, den andra baseras på framtida situationer. Även om företaget 

producerar dåliga resultat och går med förlust finns alltid ett värde i företaget. 

Detta värde kan många gånger vara större än värdet som beräknats genom 

substansvärdering och grundar sig på ett ”slaktvärde” av företaget. Det är oftast 

enklare att få ”delar” av företaget sålt så som maskiner och inventarier än att sälja 

hela företaget på en gång. Sedan påverkas värdet på företagets tillgångar beroende 

på om företaget gör en snabb eller långsam avveckling. Vid en snabb avveckling 

är det ofta svårare att få ett bra pris för exempelvis sin specialutrustning som har 

ett högt värde. Fastigheters värde beror helt och hållet på var fastigheten är 

belägen. Likvidationsvärdet bör därför beräknas utifrån den längd 

likvidationsperioden har. En annan viktig punkt att tänka på vid likvidation av ett 

företag är eventuella personalkostnader så som avgångsvederlag med mera. 

Hänsyn måste även tas till eventuella garantiåtaganden som företaget har. (Hult 

1998) Wallensten (1985) anser att användbarheten av likvidationsvärdet ligger i 

att kunna bestämma ett minimivärde för företaget. Han menar att köpare borde se 

förvärvet utifrån en investeringskalkyl och att investeringen i sig är tidsbegränsad. 

Vidare menar han att det kan vara problematiska att bedöma likvidationsvärdet 

vid investeringsperiodens slut. Därför kan det ses som en del av 

avkastningsvärdet. 

 

3.4 Kritiskt värde 

Hittills har uppsatsen övervägande handlat om värdet på företaget ur en 

köpare/säljares synvinkel. Men det finns även värderingstillfällen då företaget 

behöver få reda på sin ställning, på grund av en period med negativa resultat 

etcetera. Företaget har då uppnått ett kritiskt värde. Det kritiska värdet kan 

uppkomma av två anledningar: (Hult 1998) 

1. Verksamheten har bristande betalningsförmåga. Med andra ord, företaget 

 kan inte betala sina löpande förpliktelser. (insolvent) 

2. Kapitalbrist. Företaget har dragit på sig större skulder än vad företaget har 

 tillgångar. Det kan bero på en längre tids förlust som har krympt det 

 egna kapitalet. (insufficiens) (Hult 1998) 
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När någon av dessa situationer uppkommer bör styrelsen i företaget löpande 

bevaka företagets betalningsströmmar (Jägerhult 1989). När ett aktiebolag får 

kapitalbrist måste de enligt lag upprätta en kontrollbalansräkning. Syftet med 

denna är att granska vad som återstår i företaget för att kunna garantera fortsatt 

drift. De vanligaste åtgärderna efter en kontrollbalansräkning är nyemission, 

aktieägartillskott eller nedsättning av aktiekapitalet. Nyemissionen görs ofta då en 

ny intressent hittats till företaget. (Hult 1998) 

 

3.5 Goodwill 

Professor Oscar Sillén (1944) definierar begreppet så här: 

 

”Med goodwill menas… värdet av ett affärsföretag utöver dess materiella 
tillgångar efter avdrag av skulderna.” 

 

Enligt Nilsson (1998) har den svenska goodwill - metodens grunder byggts upp av 

influenser från den tyska, amerikanska och brittiska goodwillen. Begreppet avser 

det värde som överstiger det förvärvade företagets marknadsmässiga värde på 

tillgångar, då skulderna är bortdragna (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002). 

Goodwill får endast tas upp vid förvärv av företag enligt de normer som finns och 

brukar kallas för förvärvad goodwill (Artsberg 2005). Om goodwillposten finns 

med i företagets balansräkning som en tillgång, är det värderarens uppgift att 

bedöma ifall företaget har gjort en bra eller dålig affär. Alltså ifall de har erlagt ett 

för högt pris för den förvärvade verksamheten, eller ifall beloppet kan anses 

rimligt. (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002) Artsberg (2005) hävdar att vissa 

företag menar att goodwill oftast utgörs av ett kraftfullt varumärke, samtidigt som 

det i andra fall kan bestå till störst del av ”intellektuellt kapital”13 och där med 

också redovisas som sådant.  Enligt IFRS 3 (International Financial Reporting 

Standards) måste goodwillvärdet årligen omprövas för att fastställa dess verkliga 

värde, istället för den årliga avskrivning som tidigare var fallet. 

                                                
13  Intellektuellt kapital; Humankapital (personal), strukturkapital (databaser, agenturer, strategiska 

allianser, teknik och metoder). Artsberg 2005, s. 242. 
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4. Empiri 
I det här kapitlet kommer vi presentera värderarnas syn på objektivitet. Vi 

kommer även ta upp hur värderarna ser på uppdragsgivarens påverkan samt 

värderingsverktygens inflytande vid en värdering. 

 

4.1 En värderares objektivitet 

Enligt Tord Andersson14 är inte en värdering objektiv, objektiviteten beror helt 

och hållet på i vilket syfte värderingen görs. Om värderingen till exempel gäller 

arvsskifte, försäljning, utlösning av partner med mera kan det finnas andra 

förutsättningar än ”marknadens värde” som kan vara avgörande. Det kan till 

exempel vara skattesituationer och aktieägaravtal. Han menar att det sedan är upp 

till värderaren att inom dessa ramar bedöma vad som är ett rimligt värde på 

företaget. 

Anders Bengtsson15 menar att en värderare bara kan vara objektiv så länge 

värderingen görs med ”hård fakta”, det vill säga redovisningsdata, tillförlitlig 

statistik och så vidare. Fast dessa typer av värderingar är samtidigt rätt 

ointressanta, enligt Bengtsson. Så snart han som värderare gör justeringar av data, 

som till exempel byta ut det bokförda värdet mot marknadsvärde eller justera 

personalkostnader för ägarens överuttag, är det endast värderarens subjektiva 

bedömning som påverkar hur stor justering som bör göras. Fast detta anser 

Bengtsson inte är något problem då en erfaren värderares subjektiva val leder till 

ett värde som är närmare ett marknadsvärde än en objektiv matematisk värdering. 

Jan Toresson16 anser att det kan vara problematiskt att vara objektiv vid en 

värdering, men det går att hantera. Han påpekar att hänsyn måste tas till vilken 

situation som råder vid värderingen. Situationer som han personligen anser vara 

svårare att hålla sig helt objektiv till är framför allt värdering på grund av 
                                                

14  Tord Andersson Företagsvärderare, Svenska Företags Förmedling AB, frågor via e-post den 20 
april 2009. 

15 Fiktivt namn, respondenten vill vara anonym. Vi väljer att inte namnge företaget som 
respondenten representerar, på grund av att det är ett litet företag och det vore då samma sak 
som att namnge respondenten. Företagsvärderare, telefonintervju 7 april 2009. 

16  Jan Toresson Företagsvärderare, Svensk Företags Förmedling AB, telefonintervju 24 april 
2009.   
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skilsmässor och när värderingen ska användas i bokslut för uppskrivning av 

tillgångar, med andra ord ”rädda bokslutet”. Där menar Toresson att han som 

värderare indirekt blir påverkad när uppdragsgivaren berättar i vilket syfte 

värderingen ska användas. 

Bo Kasper17 menar att alla seriösa värderare strävar mot att vara objektiva, 

eftersom att yrket bygger på det. Samtidigt går det bara att vara objektiv till en 

viss del. Kasper menar att det finns situationer där han som värderare får 

”motuppdrag”, det vill säga om en köpare av ett tilltänkt företag har fått en 

värdering av säljaren som säljaren själv har gjort eller har låtit en utomstående 

göra för dennes räkning och köparen är missnöjd med värderingen. Oftast är 

köparen missnöjd för att han tycker säljaren har värderat företaget för högt. Får då 

han då i uppdrag att göra en kompletterande värdering av det tilltänkta företaget åt 

köparen vet han som värderare att köparen på förhand förväntar sig ett lägre 

värde. Dessutom menar Kasper att han som uppdragstagare givetvis måste göra en 

noggrann undersökning samt analys av företaget och i sådana situationer är det 

lätt hänt att säljaren är lite väl optimistisk i sina prognoser för att försöka påverka 

värdet på företaget. Det han menar är att en värderare ska göra en objektiv 

värdering, men när säljaren medvetet är överdrivet positiv om sitt företag blir det 

svårare att vara ”så objektiv som man vill vara”. 

 

4.2 Uppdragsgivarens påverkan 

Toresson menar att det är en samvetsfråga om han påverkas av kunden, men 

menar vidare att han troligtvis blir påverkad, medvetet eller omedvetet. Bengtsson 

menar att han inte alls påverkas av uppdragsgivaren. Andersson menar att det är 

viktigt att skilja på värdering och köpeskilling, eftersom värderingen är till för att 

bedöma ett rimligt värde inför en förhandling, medan en köpeskilling är utfallet av 

en överlåtelseförhandling. 

Respondent Kasper menar att det ofta händer att uppdragsgivaren vill ha ett visst 

utfall, men att i en värderares profession ingår dock att vara oberoende och ge en 

objektiv syn på företagets värde. I vissa fall kan dock en parts situation givetvis 

                                                
17  Fiktivt namn, respondenten vill vara anonym. Företagsvärderare Svensk Företags Förmedling 

AB, telefonintervju 6 april 2009. 
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tas, värdet som då beräknas är dock i dessa fall unikt för den specifika kunden. 

Synergieffekter18 kan öka ett värde för en viss part men det är inget som ingår i en 

objektiv värdering.  

Sidon Benjaminsson19 menar att för att producera en så relevant värdering som 

möjligt är värderaren beroende av en dialog med företaget. De måste veta om det 

finns övervärden i tillgångarna och vilka prognoser företaget själva har valt när 

det gäller framtida intäkter, marginaler och investeringar. Eftersom det i köp - och 

säljsituationer inte är värderaren utan kundens roll att ta ansvar för eventuella 

antaganden i värderingen, som bygger på icke officiella siffror från företaget, kan 

kunden mycket väl påverka värderingen. Benjaminsson berättar att han utgår ifrån 

att den information han har fått är korrekt. Han menar vidare att företaget själv vid 

förhandlingen måste framföra argument som stödjer gjorda antaganden om till 

exempel varför framtida avkastningsnivåer kommer att gälla. Det förvärvande 

företaget har normalt sätt inte lika bra kunskaper om det säljande företaget. De 

kan dock argumentera för en viss kalkylräntenivå då de kanske kräver ytterligare 

riskpremie för att ett förvärv ska vara av intresse. Samtliga respondenter berättar 

att de inte påverkas till att värdera högt eller lågt av sina arbetsgivare eller chefer. 

Bengtsson menar snarare att det är deras erfarenheter som värderare som 

påverkar. 

Andersson nämner att det vid en värdering är av stor betydelse att få in tillräckligt 

med information om resultat och balansräkningen på kontonivå, då det kan finnas 

rörelsefrämmande tillgångar som till exempel travhästar. Andersson menar vidare 

att det fysiska innehållet i balansräkningens kontoposter är viktiga vid en 

substansvärdering för att bedöma om det finns inkurans, över - eller undervärden 

samt löneuttag för ägare i form av ”management fee”20 eller avsaknad av dessa. 

Denna information är väsentlig för att kunna bedöma vad ett jämförbart resultat i 

företaget är, samt för att värdera företaget. Andersson berättar även att han varit 

med om situationer då information har undanhållits för honom av uppdragsgivare.  
                                                

18   Inom ekonomi ofta förekommande term för samordningsfördel som kan uppnås mellan olika 
företag eller verksamhetsgrenar avseende inköp, tillverkning, marknadsföring m.m. genom 
bättre utnyttjande av t.ex. kompetens, FoU-insatser m.m. Förväntade synergieffekter är vanliga 
motiv för förvärv av andra företag eller omstrukturering (Nationalencyklopedin) 

19  Sidon Benjaminsson Företagsvärderare Adeqvat Företagsförmedling AB, frågor via e-post 29 
april 2009. 

20  Management fee betyder att du som anbudsgivare får en fast summa för att sköta en viss 
verksamhet (http://cavella.snabber.se/) 
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Kasper säger att det oftast förekommer situationer då det säljande företaget 

överdriver deras finansiella ställning och prognoser för att höja värdet på 

företaget. Anledningen till detta är att det är så pass svårt för ett företag att hållas 

ansvarig för framtida prognoser. Han menar vidare att det är mycket mer riskabelt 

och lättare att ”åka dit” på att undanhålla information än att överdriva framtida 

prognoser. Då finns det svart på vitt att företaget har begått ett misstag.  

Toresson menar att han inte alltid får den information han behöver för en 

värdering, men med åren har han lärt sig att ställa de rätta frågorna så att det mest 

väsentliga brukar komma fram. Bengtsson menar att uppdragsgivaren till vardags 

inte sitter inne med all den information som behövs för en värdering. Han menar 

vidare att det är upp till värderaren att be om den. Han har personligen inte vägrats 

eller underhållits väsentlig information. Toresson menar att det nog är mer en 

regel än ett undantag att uppdragsgivaren har synpunkter på resultatet av 

värderingen. Bengtsson berättar att det vanligtvis är uppdragsgivaren som är 

företagets aktieägare och om då fyra ägare ska lösa ut en femte ägare är det 

inbyggt i situationen att fyra tycker att värderingen är för hög och att den femte 

tycker att den är för låg. Han berättar vidare om ett exempel då en värdering 

används vid ansökan om banklån. Låntagarna tycker då att värderingen är för låg 

och banken tycker att den är för hög. Då är det alltså bra med en väl 

dokumenterad värdering där värderaren anger grunder för sina subjektiva 

bedömningar. Det kan likväl tjäna som ett bra underlag för en diskussion mellan 

intressenterna som leder till att parterna blir överens, säger Bengtsson. Alla de 

andra respondenterna har också varit med om situationer då uppdragsgivaren 

ifrågasätter värderingen. Toresson säger att det händer att uppdragsgivarna blir 

besvikna när han berättar vad han har kommit fram till. Men när han sedan 

förklarar att en köpare måste räkna bort exempelvis synergieffekter brukar 

värderingen accepteras. Kasper berättar att uppdragsgivaren oftast inte är opartisk 

i värderingen av sitt företag, det kan till exempel vara av känslomässiga skäl som 

uppdragsgivaren ibland kan se åtskilliga miljoner i värde i sitt företag, men som 

objektiv värderingsman kanske dessa inte blir synliga. Andersson menar att det är 

svårare att vara objektiv vid en värdering då han värderar en persons livsverk till 

försäljning. Det är då inte ovanligt att uppdragsgivaren tittar på vad som betalats 

för ett noterat företag och förväntar sig en värdering på nästan samma nivå för det 
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egna företaget. Andersson säger till exempel om ett börsbolag värderas till ett P/E 

- tal om tio till tolv, så kanske uppdragsgivaren förväntar sig en värdering om ett 

P/E - tal om sju till nio gånger årsresultatet för sitt livsverk.  

Bengtsson berättar att den enskilt största inverkan på värderingen kommer från 

vilken diskonteringsfaktor som väljs. Valet beror ytterst på en bedömning av risk 

men uttrycks ofta mycket exakt som en siffra, till exempel ”tre gånger uthållig 

vinst efter skatt”. Trean är bara skenbart exakt, bakom den ligger alltid en 

subjektiv uppfattning om risk och framtida räntenivåer, anser Bengtsson. 

 

4.3 Värderingsverktyg 

Bengtsson menar att värderingsmetoder som avkastningsvärdemetoden och 

substansvärdemetoden bara är en del i processen. De är onekligen väldigt bra 

metoder, men med tanke på att de bygger på siffror berättar de inte hela 

sanningen. Ofta, men inte alltid, finns information som tillåter att värderaren tittar 

”bakom redovisningen” och gör rimliga justeringar, berättar Bengtsson. Bengtsson 

använder sig främst av tre metoder vid en värdering, det är en blandning av 

avkastningsvärdemetoden, substansvärdemetoden och marknadsvärdering. 

Marknadsvärderingen tar mer hänsyn till omgivandefaktorer, marknadspotential 

och konkurrensförhållanden etcetera. Detta är faktorer som värderare ”alltid” tar 

hänsyn till enligt Bengtsson och med en metod som marknadsvärderingsmetoden 

är det enklare och tydligare för en lekman att förstå hur värderare går tillväga. Det 

är extra viktigt när det är dags att redovisa hur värderingen utfaller. 

Kasper använder sig främst av avkastningsvärdemetoden och då framförallt 

kassaflödesvärdering samt nuvärdesberäkning av utdelningsbara medel. De största 

bristerna med dessa metoder är enligt Kasper att det i slutändan bygger på 

”kvalificerade gissningar”, nu menar han inte att han sitter och gissar hela 

dagarna men att ”hur man än vrider och vänder på det går det inte att förutspå 

framtiden”. Kasper menar vidare att dessa metoder lämpar sig bäst vid snabba 

värderingar. När det kommer till värderingar som bygger på att jämföra företag 

med tidigare genomförda affärer lämpar sig P/E - beräkningar bättre, men det är 

individuellt anser Kasper. Toresson menar att han använder sig av historiska 

siffror vid avkastningsvärdering och substansvärdering. Dessa värderingsverktyg 
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använder han sig av i alla värderingssituationer. Men han gör ändå en bedömning 

om framtiden när han avgör vilket årsresultat han räknat sitt genomsnitt på och 

vilken P/E - tal han har använt sig av. 

Enligt Andersson har den finansiella krisen gjort det svårare att värdera ett 

företag. Värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering, som till viss del bygger 

på prognoser, blir problematiska. Prognoserna bygger på antaganden om hur 

framtiden ser ut, och i dagsläget är dessa antaganden väldigt osäkra. Enligt 

Benjaminsson är ingen modell starkare än dess ingångsdata. Vidare menar han att 

värderingsmetoder som verktyg är bra men i slutändan bygger en värdering på 

prognoser och därför varierar tillvägagångssättet vid användandet från företag till 

företag. Inget företag är det andra likt. Vidare anser Benjaminsson att hans 

värderingar bygger på officiell information bland annat från bokslut, då är det 

viktigt att dessa siffror avspeglar verkligheten. Så är inte alltid fallet och detta tar 

inte metoderna hänsyn till. Därför måste han som värderare förlita sig på att de 

uppgifter han får från företagen är korrekta. 

Immateriella tillgångar är ett samlingsnamn på icke materiella tillgångar och kan 

vara allt från kapitaliserade kostnader som till exempel forskning och utveckling 

eller varumärket säger Andersson. Vidare berättar Andersson att beroende på vad 

värderingen avser, värderas objekten olika på grund av att de har olika risker. 

Kasper menar att de immateriella tillgångarna har en gång åsatts ett värde av det 

aktuella företaget utifrån god redovisningssed. Dessa tillgångar är dock mycket 

svårhanterliga då värdet beror på hur tillgångarna utnyttjas och förvaltas. 

Generellt ska värderare vara kritiska till för höga värden på immateriella 

tillgångar eftersom företag gärna ser ett större värde i dem än vad en oberoende 

investerare gör, menar Kasper. Bengtsson berättar att han ser på immateriella 

tillgångar som bokförda värden och är utgångspunkt för justeringar. Han menar 

vidare att licenser och copyrights kan vara svåra att värdera men att de ibland 

omfattar mycket större eller mindre värden än vad de har bokförts till. 

Benjaminsson säger att de utnyttjar det bokförda värdet på såväl immateriella 

tillgångar som materiella så länge företaget inte flaggar för övervärden vid 

värderingen av dessa. Om övervärden identifieras justeras det egna kapitalet och 

balansomslutningen så att rätt värde framkommer.
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5. Analys och slutsats 
I det här kapitlet kommer vi att analysera och dra slutsatser kring vår teori och 

insamlad empiri.  

 

Vid en närmare genomgång av det insamlade material från intervjuerna tycker vi 

oss se ett entydigt svar på frågan vad gäller värderarens objektivitet. Samtliga 

respondenter menar att det kan vara svårt att vara objektiva vid en värdering då 

värderingens syfte påverkar hur de som värderare ska ställa sig till den 

information som framförts. Visserligen strävar respondenterna efter att vara 

objektiva, men som Bengtsson hävdar kan en värderare bara vara objektiv så 

länge en värdering görs på ”hård fakta”, det vill säga redovisningsdata, statistik 

med mera. Detta resonemang kopplar vi till när Hult (1998) talar om en värderares 

objektivitet, att så länge värderare får samma information blir resultatet av 

värderingarna ett snarlikt värde. Förr eller senare kommer värderaren göra 

justeringar som bygger på subjektiva bedömningar om företaget för att skapa sig 

en bild av hur framtiden kommer se ut. Visserligen menar Bengtsson att denna 

subjektiva bedömning inte är till det sämre då en värderares subjektiva val oftast 

leder till ett mer korrekt marknadsvärde än vad en objektiv bedömning gör. 

Resonemanget styrks även av andra respondenter.  

Vi kan dessutom se problem med en värderares objektivitet när värderaren ställs 

inför situationer då uppdragsgivaren försöker påverka värderingens utfall genom 

att berätta vad denne vill få ut av värderingen, överdriva företagets finansiella 

ställning och prognos eller försöka undanhålla väsentlig information för 

värderaren. Under sådana omständigheter är det förståeligt att det kan vara svårare 

för värderaren att vara objektiv eftersom värderaren då indirekt kan bli påverkad 

av uppdragsgivarens optimism eller dennes sätt att undanhålla information. Här 

ser vi en parallell till när Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) förklarar att 

värdet på en tillgång är en subjektiv bedömning; vad som kan anses vara 

värdefullt för en person kan anses som värdelöst för en annan. Vi anser även att 
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det är bra att värderarnas chefer/arbetsgivare inte lägger sig i hur värderarna ska 

värdera ett företag. Vi tror att detta skulle påverka värderingsföretagets anseende 

på ett negativt sätt, till exempel om det var så att de värderar väldigt optimistiskt.  

Vi kan även se en faktor som är väldigt aktuell i dagsläget och som gör det ännu 

svårare att förutspå framtida prognoser och det är dagens finansiella kris. Vi har 

svårt att tänka oss att värderare som gjorde prognoser för fem till sju år sedan 

hade denna djupa lågkonjunktur i åtanke vid dåtida värderingar. Det vi menar med 

detta är att det är väldigt svårt att förutspå framtiden då problem som detta dels 

kan dyka upp och gör en objektiv värdering omöjlig.  

Det blir uppenbart att den subjektiva bedömningen spelar en viktig roll vid 

värderingen av immateriella tillgångar och som Professor Oscar Sillén (1944) 

uttryckte som goodwill. Kasper menar att säljaren oftast ser ett högre värde i dessa 

tillgångar än vad oberoende investerare gör. Samtidigt förstår vi att immateriella 

tillgångar som forskning och utveckling eller ett varumärke är svårt att bedöma 

och detta resonemang styrks av Anderssons. En materiell tillgång, som en maskin 

i ett producerande företag, är betydligt mycket lättare att sätta ett värde på än en 

anställd i ett tjänsteföretag. Vi kan förstå Kaspers resonemang om att säljaren ser 

ett högre värde i dessa tillgångar än vad köparen troligtvis gör. De menar att 

värdet av en tillgång hänger ihop med vilket syfte tillgången uppfyller för sin 

ägare. På så sätt är det förståeligt att det kan vara svårt för en värderare att hålla 

sig helt objektiv till en värdering då uppdragsgivarens optimism avspeglar dennes 

sätt att se på företaget. Kasper menar att varje seriös värderare strävar mot att vara 

objektiv, för att yrket kräver det. Men en ständig optimism från uppdragsgivaren 

gör det svårare att vara ”så objektiv som man vill vara” menar han. Detta 

resonemang går emot vad Hult (1998) beskriver som optimalt vid en objektiv 

värdering, det vill säga att både köpare och säljare ska ha en objektiv syn på 

företaget för att underlätta vid förhandling. Det är förstårligt att parterna strävar 

efter ett resultat som gynnar dem, på så sätt blir det svårare för köpare och säljare 

att vara objektiv i deras egna bedömningar, vilket i vår mening gör det mer 

komplicerat för värderaren att vara objektiv.  

När vi analyserar vidare hur respondenterna svarat på frågan kring 

uppdragsgivarens påverkan vid en värdering kan vi, bortsätt från ovan nämnda, se 

att uppdragsgivaren till viss del kan påverka utfallet. Detta resonemang bygger vi 
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på Benjaminssons förklaring, att en kund mycket väl kan påverka en värdering 

och att det i slutändan är kunden som måste kunna stå till svars för sina 

antaganden om framtida avkastningsnivåer etcetera. Han utgår ifrån att den 

information han har fått av kunden är korrekt.  

Vi kan konstatera att värderarnas förhållningsätt varierar till den information de 

får ut av företagen. Antingen arbetar de som Benjaminsson och är nöjda med den 

information de har fått, eller istället resonerar de som Toresson och Bengtsson. 

Toresson menar att det händer att han inte alltid får den information han behöver 

för att kunna göra en korrekt bedömning. Men att han med tiden har lärt sig att 

ställa de rätta frågorna för att få fram den information han behöver för att kunna 

göra en korrekt bedömning. Detta styrks av Bengtsson som menar att det är upp 

till värderaren att be om rätt information. Speciellt när det gäller resultat- och 

balansräkning på kontonivå. Vi anser att denna information är väldigt viktig när 

det kommer till användandet av substans- och avkastningsvärdering. Då 

informationen i substansvärderingen hjälper till att beräkna substansvärdet, det 

vill säga företagets verkliga värde och inte det bokförda värdet (Nilsson, Isaksson 

& Martikainen 2002). Skulle värderaren få missvisande information skapas en 

felaktig bild av företaget. Det samma gäller vid en avkastningsvärdering, då 

informationen är kritisk för att kunna göra sanningsenliga justeringar för 

bedömning av framtida avkastningsmöjligheter till finansiärerna (Johansson 

1992). 

Vidare kan vi se att informationen från företagen inte berättar hela sanningen, 

men visserligen bidrar den till en uppfattning om företagets värde idag. Det krävs 

en noggrann historisk undersökning av företaget för att försöka förutspå framtida 

avkastningar som kan tänkas komma finansiärerna tillgodo och detta resonemang 

är även Bengtsson inne på. Här kan vi se en klar koppling till vad Carlsson (2004) 

syftar på när han skriver om kassaflödesvärdering. Vid justeringar enligt indirekt 

metod menar Carlsson (2004) att den bakomliggande lönsamheten lyfts fram på 

ett bättre sätt. Han menar att det är extra viktigt eftersom det ofta är den 

bakomliggande lönsamheten som visar potential för att generera framtida 

likviditet. Respondenterna menar att dessa värderingsmetoder onekligen är bra, 

men de är bara en del i processen. Enligt oss kan en värderare ha som 

utgångspunkt att se det värderade objektet som en investering och investeringar är 
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till för att generera avkastning. Grundtanken med nuvärdesmetoden är att alla 

betalningar ska diskonteras till samma tidpunkt därför att det gör det möjligt att 

jämföra betalningar emellan för att få fram dagens penningvärde. Problematiken 

med att använda denna värderingsmetod är att den som många andra metoder 

bygger på prognoser om framtiden. Eller som Kasper säger att den största bristen 

är att metoden bygger på ”kvalificerade gissningar”, för hur man än vrider och 

vänder på det är det svårt att förutspå framtiden. 

Det återkommande temat vid företagsvärdering är som vi ser det prognoser om 

framtiden. Prognoserna kan räknas fram med hjälp av till exempel 

likvidationsvärdet som även visar den lägsta avkastningen som en investerare kan 

förvänta sig. De nya ägarna vill veta vad de kan räkna med för kalkylränta under 

den närmaste tiden, för att kunna gör en bedömning om investeringen kan anses 

som lönsam. Då hjälper det inte att värderarna har en massa metoder till sitt 

förfogande, för i slutändan bygger värderingen på prognoser om företagets 

framtida utveckling och är därför svårberäknade. Som vi ser det bör värderare ta 

hänsyn till synergieffekter i den mån de är uppenbara, för att underlätta dessa 

beräkningar. Men det finns en risk att säljaren av ett företag överdriver vikten av 

dessa och på så sätt missleder värderaren i hans värdering. Här är det enligt oss 

väldigt viktigt att värderarens erfarenhet och branschvana kan ignorera dessa 

överdrifter. Värderaren kan även ta hjälp av redan gjorda värderingar av andra 

företag med liknande produkter eller tjänster för att bedöma värdet av ”sitt” 

företag. Vid denna bedömning kan värderaren använda sig av P/E - beräkning för 

att komma fram till ett förväntat årsresultat för företaget.  

Efter en grundlig genomgång av materialet i uppsatsen har vi skapat oss en 

övergripande bild av vad en företagsvärdering går ut på, och vi kan konstatera att 

det inte är en enkel uppgift att vara objektiv vid en värdering. Att samtliga 

värderare strävar mot att vara objektiva ser vi som något positivt, men att det 

samtidigt skulle vara naivt att tro att en värdering kan utföras utan yttre påverkan. 

Att värderare utsätts för stor påverkan från sin omgivning är det ingen tvekan om, 

men hur mycket de tar till sig är svårt att säga. Med tanke på att det kan ske 

medvetet och omedvetet. Att vi som studenter, under vår kurs i redovisning och 

revision, skulle ta ett ”parti” när vi värderade ett företag känns inte särskilt 

trovärdigt. Visserligen gav det oss mersmak för ämnet företagsvärdering och dess 
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grunder, men vi kunde inte för en sekund föreställa oss att det skulle vara ett så 

pass komplext förfarande. Enbart att ha som yrke att förutspå framtiden gör att det 

leder till problem för värderarna att hålla sig objektiva. Samtidigt är det som vi ser 

det inte värderarens uppgift att sätta ett pris på företaget, utan snarare ett värde 

som leder till förhandling med motparten. Som Toresson menar är det viktigt att 

skilja på värdering och köpeskilling, eftersom värderingen bara är till för att 

bedöma det realistiska värdet av företaget och köpeskillingen är resultatet av 

förhandlingen, det här resonemanget kan vi koppla till Hults modell om 

Företagets Värdegap.   

När det gäller de metoder vi har beskrivit i uppsatsen håller vi med 

respondenterna om att dessa är bra, men samtidigt förstår vi att justeringar av data 

är nödvändigt för att skapa ett ”verkligt värde” av företaget. Vi trodde att 

metoderna skulle ha ett större inflytande på värdet av företaget än vad det 

egentligen har. Metoderna hjälper onekligen värderarna att skapa sig ett 

”dagsvärde”, men den kritiska delen av en värdering är att förutspå framtiden och 

då hjälper inte metoderna till. Visserligen kan vi använda dem för att samla in 

historisk data om företaget, men det säger bara hur det har sett ut, inte hur det 

kommer att se ut. Vi anser att det i slutändan är värderarens subjektiva 

bedömning, med hjälp av erfarenhet och branschvana som ligger till grund för en 

trovärdig värdering och inte en objektiv värdering.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

          
         
         DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
   (+) Rörelsens intäkter     
   (-)  Rörelsens kostnader     
         Kassaflöde från affärsverksamheten     
        
   (+) Finansiella intäkter     
   (-)  Utdelning till ägare     
   (-)  Finansiella kostnader     
   (-)  Skatt     
         Kassaflöde från finansnetto och skatt     
        
         Förändring av varulager och pågående arbete (ökn -/minska +)     
         Förändring av kundfodringar (ökn -/minska +)     
         Förändring av övriga fodringar (ökn -/minska +)     
         Förändring av leverantörsskulder (ökn +/minska -)     
         Förändring av övriga skulder (ökn +/minska -)     
         Kassaflöde från rörelsekapital     
         Kassaflöde från den löpande verksamheten     
        
   …  INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
   (-)  Nyinvesteringar      
   (+) Försäljning av anläggningstillgångar     
         Kassaflöde från investeringsverksamheten      
        
         FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
         Förändring ägarkapital (ökn +/minska -)     
   (+) Nyupplåning     
   (-)  Amorteringar     
         Kassaflöde från finansieringsverksamheten     
        
         ÖVRIGA POSTER     
         Kassaflöde från extraordinära poster  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       Totalt kassaflöde     

   Framarbetad modell med inspiration av Carlsson 2004, s. 195.     
 

Bilaga 2 
 

Frågor till respondenterna: 

Att vara objektiv vid en värderingssituation kan anses som ett måste för en 
värderare, samtidigt förstår vi att detta inte alltid är en enkel uppgift. Hur ser ni på 
era möjligheter att vara objektiva vid en företagsvärdering? 

 

Har det funnits situationer då uppdragsgivare motsäger sig resultatet av 
värderingen, och i så fall vilka/-en situation/-er? 

 

Har det uppstått situationer där ni som värderare har märkt att information som 
erhållits av uppdragsgivaren inte är korrekt, exempelvis att viss väsentlig 
information inte framkommit? Om JA, förtydliga situationen. 

 

Påverkar kunden ert sätt att värdera och i så fall hur? Det vill säga, om kunden är 
ett säljande eller förvärvande företag? 

 

Vilka är det vanligaste förekommande värderingsmodeller ni använder er av vid 
en företagsvärdering? 

 

Används olika modeller beroende på värderingssituation? Vilka modeller och 
varför? 

 

Påverkar din arbetsgivare dig som värdera ditt sätt att värdera ett företag på? Hur? 

 

Hur ser ni på värdet av immateriella tillgångar, hur värderas dessa? 


