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SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattning 
 
 
Denna uppsats behandlar värdering av företag samt de immateriella tillgångarna varumärke, 
patent och goodwill. Vi anser att det finns ett gap mellan de teoretiska modellerna i 
litteraturen och hur värderare praktiskt tillämpar värderingsmodellerna samt hur dessa 
värderar immateriella tillgångar. I litteraturen framgår det vilka komponenter de olika 
värderingsmodellerna infattar, men dock anser vi att det inte lika klart redogörs för hur dessa 
skall beräknas. Modellerna för värdering av immateriella tillgångar är relativt lätta teoretiskt, 
men pratiskt menar vi att dessa modeller är svåra att applicera, till följd av brist på 
information samt hur denna skall integreras i modellerna. Utifrån denna problematik har 
uppsatsens syfte samt problemformuleringar utformats för att skapa en förståelse för detta 
fenomen. 
 
För att få en klar bild av hur värderingar går till i praktiken valdes olika typer av 
yrkesverksamma värderare ut till studien. Vi bestämde oss för att diskutera detta fenomen 
med tre olika företagsvärderare, varav två arbetade på olika banker samt en på ett 
revisionsbolag, vilket är mer inriktat på värdering av de immateriella tillgångarna. För att få 
en helhetsbild av problemet intervjuade vi också en revisor vars arbete är att kontrollera de 
värden vilka beräknas av de olika värderarna. Vi intresserade oss då speciellt för de 
immateriella tillgångarna, eftersom värderingen av dessa förändrats med de nya IAS/IFRS 
reglerna. Intervjufrågorna utformades efter syftet för att grundligt få redogjort vilka 
antaganden respondenterna gjorde samt hur dessa görs och appliceras i värderingsmodellerna. 
Vi valde att göra öppna personintervjuer, vilket vi ansåg gav möjligheten att diskutera 
problematiken grundligt med respondenterna. Utifrån den insamlade empirin analyserades 
informationen mellan respondenterna samt den referensram som studien och problematiken 
grundade sig på.  
 
Det studien utvisade var att grundmodellerna är desamma som inom teorin, men att 
uppbyggnaden samt de antaganden som görs i modellerna varierar mellan respondenterna och 
den teoretiska referensramen. Detta tror vi grundar sig i att respondenternas personliga 
uppfattning påverkar de antaganden som görs i värderingsmodellerna. Vi kunde även bekräfta 
att modellerna är känsliga för antaganden. Denna svaghet hos modellerna utnyttjade även 
respondenter, då de vid vissa tillfällen vinklade modellerna till klientens fördel. Samtliga 
respondenter ansåg att de immateriella tillgångarna kan spela en stor roll vid värdering av ett 
företag. Studien visade att respondenternas värderingsmetoder för de immateriella 
tillgångarna skiljde sig marginellt från företagsvärderingsmodellerna. Men vi kunde dock hos 
respondenterna utläsa en viss problematik när det gäller att hitta relevant information om 
dessa tillgångar samt att applicera denna i modellerna. Denna problematik är mer påtaglig vid 
värdering av immateriella tillgångar än vid värdering av företag. En av slutsatserna vi kunde 
dra när det gäller de nya IAS/IFRS reglerna är att det finns ett gap mellan reglernas syfte och 
våra respondenters åsikter om hur reglerna fungerar. 
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1. Inledning 
 

I inledningen presenteras bakgrunden till problemet som sedan övergår i en 
problemdiskussion. Bakgrunden och diskussionen leder läsaren fram till formuleringen av 
uppsatsens problem. Syftet presenteras och de avgränsningar som gjorts återfinnes i slutet av 
första kapitlet. 

 

1.1 Problembakgrund  
Företagsvärdering används vid olika situationer inom ekonomin. Investerare, placerare och 
säljare använder värderingsmetoder vid bland annat förvärv och avyttring. Revisorer 
kontrollerar tillgångar så att deras värde ger en rättvisande bild. Utifrån värderarens syfte och 
personlighet blir alla värderingar olika. I samtliga erkända värderingsmetoder finns 
möjligheter att relativt lätt påverka värderingen i den riktning som passar det egna syftet. 
Inom värdering är det inte givet att den mest komplicerade modellen visar det mest rättvisa 
värdet för tillgången. Därför bör värderaren ha förståelse för den värdeskapare som ger 
tillgången sitt värde.       
 

"The key to successfully investing in and managing these assets lies in 
understanding not only what the value is, but the sources of the value. 
Any asset can be valued, but some assets are easier to value than 
others, and the details of valuation will vary from case to case.”  

Damodaran (2002 sid. 1) 
 
Enligt Damodaran (2002) är de vanligaste värderingsmodellerna kassaflödesvärdering, 
relativvärdering och optionsvärdering. De olika modellerna har sina för- samt nackdelar och 
de används i olika värderingssammanhang. Inom kassaflödesvärderingen är de två mest 
frekvent använda modellerna fritt kassaflöde till aktieägarna, vilken är en utdelningsmodell, 
och fritt kassaflöde till företaget, som är kassaflödesbaserad (Nilsson et al. 2002). Båda 
modellerna bygger på en nuvärdesberäkning av de framtida genererade kassaflödena. Dessa 
modeller har bästa användningsområde när en investerare är intresserad av att köpa ett 
företag. Relativvärdering är en modell som lämpar sig mer för aktieköp och aktierådgivning, 
då den visar ungefär hälften av bolagen som övervärderade och andra hälften som 
undervärderade. Modellen bygger på värderingsmultiplar över jämförbara bolag på 
aktiemarknaden. Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005) menar att dessa två modeller är 
huvudmodellerna vid värdering och bör tillämpas parallellt.  
 
På senare år har kassaflödesvärderingen kritiserats. Kritikerna har förespråkat 
optionsvärdering vad det gäller patent, nya marknader/produkter och investeringar. De jämför 
patentet med en option och räknar då med den initiala kostnaden och när intäkterna blir större 
än kostnaderna börjar bolaget producera (Damodaran 2006).  
       

"A standard critique of valuation models, in general, and discounted 
cash flow models in particular is that they fail to fully account for the 
many intangible assets possessed by firms." 

Damodaran (2006 sid. 2) 
 
Av de svårvärderade tillgångarna så är det varumärket som diskuteras mest frekvent i 
affärsvärlden. Damodaran (2006) menar att en signifikant del av marknadsvärdet kommer 
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från varumärket. Detta gäller speciellt företag med produkter till konsumenter, då han menar 
att upp till hälften av marknadsvärdet kan förklaras av varumärket. Vidare menar han att 
bolagen undervärderar eller inte alls redovisar dessa värden i balansräkningen. De mest 
svårbedömda tillgångarna generar ofta inget direkt kassaflöde utan låter istället företaget ta ut 
högre priser och på så sätt öka intäkterna, vilket i sin tur även ökar kassaflödet. Enklast är det 
om tillgången är hänförbar till endast ett kassaflöde eller produktionslinje. Patent anses vara 
en svårvärderad tillgång tillsammans med licenser och copyrights enligt Treffner och Gajland 
(2001). De kan utgöra stora delar av ett företags marknadsvärde. En omtalad post i 
balansräkningen är goodwill som fick stora rubriker när Internetbubblan sprack. Det berodde 
på att ett flertal företag hade kraftigt övervärderade tillgångsposter som utgjordes av goodwill. 
Goodwill är övervärdet som betalas vid ett förvärv av ett bolag. Denna post skall tas upp i 
balansräkningen som en tillgång om den kan genera framtida förväntade intäkter som 
motsvarar goodwillvärdet. Detta övervärde kan hänföras till de svårbedömda tillgångarna på 
så sätt att den innehåller de ovan diskuterade tillgångarna. Vid ett förvärv kan det finnas både 
varumärke och patent som utgör överpriset på bolaget. 
 

1.2 Problemdiskussion 
Värderingar kan vinklas till att bli under- eller övervärderade beroende på vilket ändamål som 
finns med värderingen. Detta innebär att värderingens sanna värde inte beaktas. I praktiken 
kan två värderingar signifikant skilja sig åt beroende på om värderarens klient har avsikten att 
köpa eller sälja en tillgång. En intressant problematik är att varje värdering är unik, vilket gör 
att resultatet vid två olika värderingar aldrig blir detsamma. Detta beror framför allt på vilket 
syfte som finns med värderingen och vilka metoder och antaganden som värderingen grundar 
sig på. En annan faktor är att en värderingsmodell kan vara mer eller mindre komplicerad, i 
värderingssammanhang är det inte klart att den mest komplicerade modellen ger den mest 
rättvisande bilden (Damodaran 2002). Problematiken med att använda teorin i praktiken anser 
vi vara väldigt komplex, då många antaganden görs i praktiken vilket inte redogörs för i 
teorin. Vi tror att dessa antaganden och modelljusteringar skiljer sig åt mellan olika värderare.  
 
Immateriella tillgångar är svårvärderade poster, vilket med dagens nya regler om goodwill har 
blivit aktuellt vid värderingssituationer. Med de nya redovisningsreglerna angående goodwill 
skall övervärden som relateras till varumärke och patent redovisas separat. Värderarna blir då 
tvungna att värdera posterna enskilt, vilket medför en problematik, då dessa poster är väldigt 
svåra att greppa. Även i teorin är värdet av dessa poster svårt att uppskatta med en värdering. 
Denna problematik anser vi vara både aktuell och intressant av flera anledningar. Vi anser inte 
att teorin redogör för alla antaganden och svårigheter med värderingarna av dessa tillgångar. 
Dessutom menar vi att vad exempelvis varumärket Volvo är värt och hur en värdering av det 
skulle gå till endast kan undersökas i praktiken.  
 
Värderare har olika perspektiv på värderingen utifrån syfte, modeller och tillvägagångssätt, 
men har samma grundteori som utgångspunkt. Detta är en tes som vi kommer att beakta i vår 
undersökning. Vi anser att för att kunna undersöka hur immateriella tillgångar värderas och på 
vilka grunder antaganden görs i värderingarna, bör vi skapa oss en uppfattning av hur företag 
värderas i praktiken. De olika typer av värderare som ligger till grund för vår studie är en 
auktoriserad revisor, bankens Corporate Finance samt ett revisionsbolags Corporate Finance. 
Corporate Finance är i de flesta fall synonymt med företagsvärderingsenhet. Corporate 
Finance avdelningar arbetar mycket med rådgivning vad gäller förvärv och avyttring av bolag, 
börsintroduktioner samt rekommendationer. Skillnaden mellan avdelningen på en bank och på 
ett revisionsbolag är att revisionsbolagets Corporate Finance avdelning ofta är mer 
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specialiserade på att värdera enskilda poster, medan banken värderar hela bolag. Både 
bankernas och revisionsbolagets Corporate Finance enheter ligger bakom de övervärden som 
uppstår vid företagsförvärv. Detta värde kontrolleras av en revisor, så att det visar en 
rättvisande bild. Revisorn fungerar även som rådgivare åt företag vid förvärv och avyttringar. 
Damodaran (2002) menar att Corporate Finance har som huvuduppgift att maximera ett 
företagsvärde, vilket borde leda till att deras värderingssätt borde avvika kraftigt från en 
revisors som har helt andra motiv.  
 
Vi anser att våra respondenter är olika typer av värderare, vilka har olika utgångspunkter och 
praxis vid värderingar. Dessa olika typer ligger till grund för vår studie. Ett intressant problem 
som kan uppstå i praktiken är att de olika typerna värderar samma tillgång väldigt olika, 
genom att de använder olika grundmodeller som utgångspunkt. Vi ställer oss då frågan varför 
dessa skillnader uppkommer och vad har de för betydelse för värderingen i sin helhet. Denna 
problematik anser vi endast kan besvaras genom att göra en studie av hur olika typer av 
värderare arbetar i praktiken.   
 

1.3 Problemformulering 
Vi har valt att använda oss av följande problemformulering:  
 

� Vad skiljer olika typer av värderare åt i värderingsmetoder och tillvägagångssätt?  
� Hur bedömer olika typer av värderare de svårbedömda tillgångarna varumärke, patent 

och goodwill? 
� På vilket sätt kan olika värderingsmetoder tillämpas vid värderingen av de 

immateriella tillgångarna?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ur olika värderingsperspektiv undersöka hur antaganden i 
värderingar uppkommer samt hur dessa påverkar dels värderingar av företag i sin helhet och 
dels de övervärden, vilka resulterar i immateriella tillgångar. 
 

1.5 Avgränsningar 
I denna undersökning undersöks skillnaderna i värderingsmetoder mellan olika typer av 
värderare och deras syn på några svårvärderade tillgångar. Det finns väldigt många 
svårvärderade tillgångar, men vi har valt att fokusera på varumärke, patent och goodwill. De 
värderingsmetoder som tas upp är kassaflödesvärdering, relativvärdering och 
optionsvärdering. I kassaflödesvärderingen bortses från fritt kassaflöde till aktieägarna 
(FCFE). Optionsvärdering behandlas översiktligt och substansvärdering bortses från helt.  
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1.6 Uppsatsens disposition 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
       
 
 
 
  
 
 
      
 
 
 
 
Figur 1, Uppsatsens disposition, egen bearbetning utifrån Bergmann och Strömberg (2006 sid. 4). 

I uppsatsens första kapitel presenteras problemet genom en 
bakgrund och en diskussion. Även syfte och avgränsningar 
presenteras.  

I detta kapitel ska vi beskrivs uppsatsens olika faser, de 
valmöjligheter man har samt motivera de metoder vi använt 
oss av.  

Kapitel tre består av den teoretiska referensram som 
beskriver olika värderingsmodeller och hur immateriella  
tillgångar värderas utifrån dessa.  

I det fjärde avsnittet görs korta beskrivningar av de företag 
och personer som varit i fokus för vår datainsamling. 
Huvuddelen av detta kapitel består dock av redovisning av 
de intervjuer som genomförts.  

Avsnittet består av en analys där en sammankoppling 
mellan teori och empiri görs. Dessutom redogörs för och 
kommenteras skillnader mellan olika respondenter. 

I det sista avsnittet presenteras de slutsatser som dragits 
utifrån analysen och återkopplas till vår ursprungliga 
problemformulering. Dessutom bedöms om uppsatsens 
syfte uppfyllts samt förslag till vidare forskning ges.  

 
Metod 
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Teoretisk 
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2. Metod 
 
Undersökningsprocessen kan indelas i olika faser. I de olika faserna görs val som påverkar 
hur slutresultatet kommer att se ut. I detta kapitel ska vi försöka beskriva de olika faserna, de 
valmöjligheter man har samt motivera de metoder vi använt oss av. 

 

2.1 Undersökningens avsikt 
En undersökning har ofta avsikten att beskriva ett problem. Men det kan också vara så att man 
vill mäta eller visa på de effekter som en genomförd åtgärd har. Det som då eftersträvas är att 
visa på ett samband mellan orsak och verkan (Jacobsen 2002). Av problemställningen framgår 
vilken sorts undersökning man genomfört.  
 
Man kan dessutom ofta skilja mellan de undersökningar som är explorativa och de som är 
testande. De explorativa har som mål att fördjupa kunskaperna om sådant vi inte vet så 
mycket om. I testande undersökningar har vi en större kunskap och avsikten här är snarare att 
fokusera på ett specifikt fenomen och ta reda på dess räckvidd (Jacobsen 2002).  
  
Vår problemställning visar att vår avsikt med denna undersökning främst är av beskrivande 
karaktär. Den är dessutom explorativ då vi velat veta mer om hur etablerade yrkesverksamma 
värderare går tillväga vid en företagsvärdering. En stor del av undersökningens avsikt har 
varit att ta reda på hur de gör för att väga in faktorer som goodwill, patent och varumärke i ett 
företags värde. 
 

2.2 Undersökningens utformning 
Det finns olika åsikter om vilket som är det bästa sättet att gå tillväga för att beskriva hur 
verkligheten ser ut. Jacobsen (2002) beskriver två olika strategier, nämligen det deduktiva 
respektive det induktiva angreppssättet. Det deduktiva angreppssättet innebär att gå från teori 
till empiri. Information om teorin anskaffas först för att sedan gå ut och kontrollera om 
verkligheten stämmer överens. Med det induktiva angreppssättet utgår man istället från 
empirin för att sedan använda denna för att forma en teori. 
 
Vi har i vår undersökning utgått från teori för att sedan använda denna vid skapandet av de 
intervjufrågor som legat till grund för den empiri vi samlat in. Vi har sedan återigen använt 
teori för att jämföra och analysera våra iakttagelser. Med andra ord har vi tillämpat det 
deduktiva angreppssättet.  
 
När det i problemställningen definierats vilken sorts undersökning som ska genomföras så 
måste också utformningen av undersökningen stämma överens. Jacobsen (2002) skriver om 
valet mellan ett intensivt eller ett extensivt upplägg. Vill man att undersökningen ska gå på 
djupet eller vill man genomföra en bredare och mer ytlig undersökning som gör 
generaliseringar möjliga? 
 
Vi har valt att utforma vår undersökning efter något som snarast kan liknas vid vad Jacobsen 
(2002) kallar små-N-studier. Detta undersökningsupplägg innebär att man går på djupet med 
ett litet antal enheter. Skillnaden mot exempelvis en fallstudie är att vi har haft fokus på själva 
fenomenet, inte på den kontext som fenomenet verkar inom. Vi har i vår undersökning varit 
intresserade av fenomenet företagsvärdering och de svårvärderade tillgångar som finns. Vår 
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tanke har varit att angripa problemet från flera olika perspektiv, genom att intervjua 
yrkesverksamma värderare från olika företag som dessutom verkar i något skilda branscher. 
 
Den ursprungliga tanken var även att värdera Volvos varumärke, men avsaknaden av 
tillräcklig information gjorde dock att detta inte var möjligt. Volvo Personvagnar förvärvades 
av Ford 1999 och är fortfarande ägare till enheten och även 50 procent av varumärket. I 
Göteborgs Posten skriver Stephan Lövgren om problematiken som finns i dagsläget kring AB 
Volvos varumärke. Han skriver den 28:e maj 2007 att Ford kan sälja Volvo Personvagnar till 
vem som helst och att AB Volvo står maktlöst inför detta beslut. Skulle Volvo Personvagnar 
hamna hos ”fel” ägare kan det fina rykte som varumärket Volvo står för suddas ut. Den 
skriftliga regleringen som finns mellan parterna är att Ford får tillverka personbilar samt små 
lastbilar under namnet Volvo, medan AB Volvo får tillverka allting annat under 
varumärkesnamnet. Tvister och frågor utöver detta skall lösas genom samförstånd mellan 
parterna. Skulle då ett bolag vilket inte har den samarbetsvilja som Ford besitter, förvärva 
bolaget kan det allvarligt skada AB Volvo eftersom mycket av värdet i varumärket styrs av 
Personvagnarna. AB Volvo valde att inte kommentera denna situation för Lövgren. Till följd 
av denna problematik var tillgängligheten av information begränsad angående varumärket, 
vilket gjorde en värdering svår att genomföra.  
 

2.3 Undersökningens ansats 
Det förs ständigt en diskussion om man bör använda sig av en kvalitativ eller en kvantitativ 
metod vid insamling av data. Enligt Jacobsen (2002) är båda metoderna lika bra. Det som 
avgör vilken metod man ska använda sig av är vilka frågor och problemställningar man har.  
 
Med en kvalitativ ansats sätts inte samma begränsningar som vid en kvantitativ ansats. 
Uppgiftslämnaren lämnas betydligt mer utrymme och öppenhet att svara på det sätt denne vill. 
Detta ger ofta en mer nyanserad bild av fenomenet (Jacobsen 2002). Risken med en 
kvantitativ ansats är att uppgiftslämnaren styrs att svara på ett visst sätt baserat på hur 
frågorna och svarsalternativen är utformade. En annan fördel med den kvalitativa ansatsen är 
dess flexibilitet. Allt eftersom data samlas in kan vår syn på fenomenet ändras och kanske 
leder detta till en förändring av vår ursprungliga problemställning eller den metod vi använder 
vid datainsamling (Jacobsen 2002). Nyckelorden för den kvalitativa ansatsen kan således 
sägas vara öppenhet, nyans och flexibilitet.  
 
Vår undersökning har gjorts med utgångspunkt i den kvalitativa ansatsen genom att vi har 
genomfört intervjuer med personer inom bankvärlden och revisionsbolagsbranschen. Vi 
tycker att detta angreppssätt gett oss en nyanserad och djupgående jämförelse och förståelse 
för hur personerna resonerar när de värderar företag och immateriella tillgångar. 
 

2.4 Datainsamling 
Jacobsen (2002) menar att det finns två olika datainsamlingstekniker att använda sig av vid en 
undersökning. Primärdata samlas in av forskaren själv, direkt från personer, genom 
exempelvis intervjuer, observationer eller frågeformulär. Sekundärdata är istället insamlade 
av andra än forskaren själv och har därmed ofta samlats in med ett annat syfte och en annan 
problemställning som grund. 
 
Vår primärdata är i första hand baserad på de fyra intervjuer vi genomfört. Vi valde att 
använda oss av relativt öppna intervjuer, dock med en viss struktur i form av ett antal i 
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förhand bestämda frågeställningar. Dessa frågeställningar skickades i förväg ut till våra 
respondenter, för att de skulle kunna förbereda sig på bästa sätt. Intervjuerna spelade vi in 
med hjälp av bandspelare, då vi ansåg att det skulle öka förståelsen och att samtalen skulle få 
ett bättre flyt jämfört med om anteckningar skulle föras. Intervjuernas längd varierade från 45 
minuter och upp till två timmar. Bandinspelningarna transkriberades sedan ordagrant för att 
underlätta en grundlig sammanställning av empiri samt genomförande av analys.   
 
Intervjuer ger enligt Björklund och Paulsson (2003) ofta en djupare förståelse för ett fenomen, 
eftersom frågor kan anpassas till varje specifik respondent och följfrågor kan ställas beroende 
av vad denne svarar. Dessutom kan ytterligare tolkningar göras genom att reaktioner och 
kroppsspråk görs synliga. 
 
Den sekundärdata vi använt består bland annat av årsredovisningar från Volvo Trademark 
Holding AB vilket är företaget som äger rättigheterna till varumärket Volvo. Till följd av att 
varumärket i årsredovisningen var värderat till endast 500.000 kr totalt, där AB Volvo och 
Ford äger hälften vardera av detta, anser vi att denna summa inte är rimlig och har kontaktat 
Volvo Trademark Holding ABs VD Monica Dempe1 och AB Volvos Investor Relations2 
avdelning. Men dock har ingen av dessa velat kommentera värderingen eller de 
licensbetalningar som görs från AB Volvo och Ford. Denna information anser vi vara 
nödvändig för att värdera varumärket. På grund av att varumärket är värderat till en orimligt 
liten summa samt att det är den enda anläggningstillgången av ansenligt värde som bolaget 
Volvo Trademark Holding AB har, anser vi att en värdering av bolaget med en DCF-modell, 
för att värdera varumärket, inte ger något rimligare värde på varumärket än den värdering som 
redan finns i årsredovisningen.  
 

2.5 Urval 
För att få en god jämförelse mellan olika perspektiv, så bestämde vi oss ganska tidigt för att 
göra intervjuer med respondenter med något olika yrkesbakgrund. Vi tog kontakt med 
personer inom Corporate Finance avdelningarna på Swedbank respektive en annan bank (som 
ej vill förekomma med namn i uppsatsen), en person inom Corporate Finance på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers samt en revisor på samma företag. Jacobsen (2002 sid. 199) 
beskriver detta som ett informationsbaserat urval; ”Vi kan också rätt och slätt välja ut 
uppgiftslämnare som vi anser kan ge oss riklig och god information”. Urvalet gjordes på 
grund av att vi ansåg att personerna kan sägas vara olika typer av värderare och kan ha något 
skilda perspektiv på värdering. Öhrlings PricewaterhouseCoopers Corporate Finance värderar 
hela företag, men har även stor erfarenhet av värdering av enskilda tillgångar. Bankerna är 
mer inriktade på att värdera hela företag bland annat i samband med transaktioner. Även en 
revisor fungerar ibland som rådgivare åt företag vid transaktioner, men har dessutom som 
uppgift att vid revisioner verifiera att företagen uppvisar en rättvisande bild över sina 
tillgångar. För att beskriva syftet med och tillvägagångssättet i vår undersökning skickades ett 
kortare PM till respondenterna (se bilaga 1). 
 
Samtliga respondenter har erbjudits anonymitet, detta för att i så hög utsträckning som möjligt 
få ärliga och uttömmande svar. En av respondenterna angav att varken hans eller bankens 
namn får förekomma i uppsatsen. 
 

                                                 
1 Monica Dempe VD Volvo Trademark Holding AB, telefonsamtal den 30 maj 2007. 
2 Christer Johansson på Volvo Investor Relations, telefonsamtal den 30 maj 2007. 
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2.6 Analys 
I analysen av kvalitativa data handlar det enligt Jacobsen (2002) mest om att beskriva, 
kategorisera och kombinera. Rådata som samlats in ska beskrivas och sedan 
kategoriseras/systematiseras genom att det som är allt för oöverskådligt sållas bort eller 
förenklas. I den tredje fasen, kombinationen, gör vi våra egna tolkningar av det som sagts. Det 
är ofta här som de mest intressanta upptäckterna görs (Jacobsen 2002). 
 
De delarna av empirin vi vill lägga mest tyngdpunkt på har lyfts fram i analysen. Här har 
svaren från de olika respondenterna jämförts och dessutom ställts mot vår teoretiska 
referensram. För att förstärka vissa åsikter från våra respondenter har även citat lyfts fram och 
återgivits, vilket enligt Holme och Solvang (1997) kan vara bra för att betona och belysa olika 
faktorer. Vi har försökt att utforma vår analys såpass väl att det för läsaren skall vara möjligt 
att härifrån dra sina egna slutsatser. Analysen ligger också till grund för vår slutsats. 
 

2.7 Trovärdighet 
Silverman (2005) anser att det inte är någon större idé att genomföra en undersökning om du 
inte kan visa för läsaren på vilket sätt du gått till väga för att försäkra att dina metoder varit 
reliabla och dina slutsatser valida.  
 
Jacobsen (2002) anser att man alltid ska försöka minska problem som har att göra med 
validitet och reliabilitet. Detta betyder att en kritisk granskning av undersökningens slutsatser 
måste göras. Vidare delar Jacobsen in granskningen i tre olika bitar: intern giltighet, extern 
giltighet samt tillförlitlighet. 
 
Intern giltighet handlar om ifall ett fenomen har beskrivits på ett riktigt sätt. Det finns två 
olika sätt att testa den interna giltigheten. Det första sättet innebär att undersökningen 
kontrolleras gentemot andra. Detta kan göras t.ex. genom att uppgiftslämnaren validerar 
undersökningens innehåll eller att en kontroll görs mot andra sakkunniga, annan teori samt 
empiri (Jacobsen 2002). Det andra sättet att testa den interna giltigheten är att kritiskt granska 
själva resultaten. Undersökningens mest centrala faser, såsom urval och analys, utreds 
grundligt för att avgöra t.ex. om de rätta källorna har använts eller om en riktig kategorisering 
av data har gjorts (Jacobsen 2002). 
 
Enligt Jacobsen (2002) handlar extern giltighet om ifall det med utgångspunkt i 
undersökningen är möjligt att generalisera slutsatserna. Vanligtvis finns ingen avsikt att kunna 
generalisera i en kvalitativ undersökning, men ibland tänker ändå den som genomför 
undersökningen att de flesta uppgiftslämnare skulle svara på liknande sätt. Kan man då 
generalisera de uppgifter man fått och utifrån stickprovet bilda sig en uppfattning om hur det 
ser ut i populationen? Jacobsen (2002) hävdar att detta bland annat påverkas av hur 
stickprovet har valts ut. Har ett typiskt urval gjorts kan man argumentera för en 
generalisering, men det kan inte bevisas. Om det som undersökts förekommer i en viss 
kontext kan man förespråka att det gäller även inom andra områden genom att hänvisa till 
andra undersökningar som gjorts. 
 
En undersöknings resultat kan påverkas av forskaren och de metoder som används vid 
datainsamlingsprocessen. Detta gör att frågan om undersökningens tillförlitlighet aktualiseras. 
Intervjuarens attityd, plats för intervjun och om uppgiftslämnaren fått tid att förbereda sig är 
exempel på sådant som kan påverka undersökningens resultat. Ett annat sätt som resultatet 
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kan påverkas av intervjuaren är om denne slarvar vid nedteckning och analys av data 
(Jacobsen 2002). 
 
I våra val av respondenter försökte vi få tag i personer som vi ansåg ha stor kunskap när det 
gäller företagsvärdering. För att upprätthålla en god validitet och reliabilitet i uppsatsen 
skickades en intervjuguide till våra respondenter i god tid före intervjutillfället. Denna guide 
granskades dessutom i förväg av utomstående. Intervjuguiden återfinns i bilaga 2. Plats för 
intervjuerna var respektive respondents arbetsplats, då vi ville att våra informationskällor 
skulle kunna känna sig hemma samt att det innebar minst besvär för dem. En 
reliabilitetshöjande åtgärd som vidtogs var att samtliga respondenter vid intervjutillfällena 
tillfrågades om möjligheten att återkomma med frågor om något i efterhand skulle uppkomma 
som ansågs oklart. Samtliga respondenter gav oss klartecken för detta. Dessutom har vi fått 
samtliga respondenters medgivande att publicera denna undersökning, något som vi anser 
höjer trovärdigheten i vår uppsats ytterligare. 
 

2.8 Tolkning av resultat  
Jacobsen (2002 sid. 458) skriver: ”Att tolka resultat är att sätta in resultaten från en 
undersökning i ett större sammanhang.” Tolkningen kan göras genom att man gör en 
jämförelse, antingen mellan två tidpunkter eller mellan två enheter. Men tolkningen kan även 
göras genom att använda den teori som finns på området. Jacobsen skriver om hur samspelet 
mellan teori och empiri kan höja förståelsenivån, genom att man i en cirkelprocess 
återkommande använder teori för att sätta in resultat i ett större sammanhang (Jacobsen 2002). 
 
I vår uppsats har vi tolkat den empiri vi samlat in genom våra intervjuer med hjälp av flera 
olika teorier, bland annat kassaflödesanalys, relativvärdering och optionsvärdering. Då 
uppstår något som Jacobsen (2002 sid. 462) kallar ”konkurrens mellan teorier”. 
 
Ett felslut är att dra en slutsats som det egentligen inte finns belägg för. Jacobsen (2002) 
skriver om tre olika typer av felslut. Nivåfelslut är när en slutsats dras på individnivå medan 
undersökningen är gjord på kollektiv nivå eller vice versa. Tidsfelslut betyder att felaktiga 
slutsatser dras om förändringar över tiden. Kausalitetsfelslut är när felaktiga slutsatser dras 
gällande sambandet mellan orsak och verkan. 
 
Eftersom denna undersökning har en kvalitativ ansats och går på djupet med ett litet antal 
enheter är det viktigt att inte dra några generella slutsatser baserade på den empiri som 
samlats in. Detta skulle leda till ett nivåfelslut. Det är även viktigt att noga överväga de 
slutsatser som dras. Upptäcker man ett samband mellan orsak och verkan, är det lätt att 
förhasta sig och dra en slutsats baserat på ett samband utan kausalitet.  
  

2.9 Källkritik 
Vi har i största möjliga mån försökt att undvika användning av Internetkällor. I vissa delar av 
uppsatsen har vi dock känt oss nödgade att använda Internet, trots att vi är väl medvetna om 
denna informations förgänglighet. 
 
Den revisor som intervjuats i uppsatsen, Lars Bergendahl, handhar små och medelstora bolag, 
medan övriga respondenter huvudsakligen arbetar med större bolag. Detta gör att de slutsatser 
vi dragit utifrån hans synsätt kanske inte överensstämmer med vad vi skulle ha kommit fram 
till vid en intervju med en revisor för större bolag. Respondenten som vill vara anonym har 
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relativt övriga respondenter något begränsad erfarenhet av företagsvärdering. Detta gjorde sig 
påmint främst vid frågor om de immateriella tillgångarna, där respondenten svarade väldigt 
knapphändigt. 
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3 Teoretisk referensram och tidigare studier 
 
Avsnittet innehåller tidigare forskning som utförts på områdena värdering av företag och 
immateriella tillgångar som är relevant för denna uppsats. Centrala värderingsmodeller samt 
komponenter till dessa förklaras i detta avsnitt. Även de olika svårvärderade tillgångarna 
definieras samt redogörs för ur en värderingssynpunkt. Den teoretiska referensram som 
beskrivs i kapitlet används även i den analys och den slutsats som uppsatsen avslutas med. 

 

3.1 Tidigare studier 
Ostrander et al. (2005) skriver i sin studie av internt upparbetade patent att dessa oftast 
värderas med hjälp av nedlagda kostnader. De har i den kvalitativa delen av sin undersökning 
intervjuat aktieanalytiker och finansieringsansvariga på riskkapitalbolag, men anser att det 
vore intressant att få en revisors perspektiv för att få en mer teknisk kunskap när det gäller 
redovisningen av tillgången. Detta har vi i vår uppsats tagit fasta på genom att intervjua just 
en revisor för att få dennes syn på svårvärderade tillgångar såsom patent. 
 
Bahador och Suleiman (2005) har i sin uppsats om värdering av goodwill vid impairmenttest 
intervjuat en av våra respondenter, Stephan Révay på ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers 
Corporate Finance enhet, och då ställt frågor med fokus på införandet av de nya IAS/IFRS 
reglerna för avskrivning av goodwill. Vi har i vår intervju också ställt frågor om värdering av 
goodwill, men även frågor berörande andra tillgångar såsom varumärke och patent. Även 
tillvägagångssättet vid värdering av hela företag har undersökts. 
 
Bergmann och Strömberg (2006) har i sin uppsats om värdering av tillväxtföretag gjort en 
genomgång av hur man beräknar företagsvärde med hjälp av de tre olika metoderna 
kassaflödesvärdering, PE-talsvärdering och substansvärdering. I uppsatsen tas även upp vad 
som gör att framräknade värden med de olika metoderna skiljer sig åt mot börsvärden. Det 
som skiljer vår studie från Bergmann och Strömbergs studie, förutom att de specifikt 
undersökte tillväxtföretag, är att vi till viss del undersökt andra värderingsmetoder. Det vi 
med vår undersökning dessutom velat åstadkomma, i kontrast till Bergmann och Strömbergs 
främst kvantitativa studie, är att också få en verklighetsförankring genom att intervjua 
yrkesverksamma personer som dagligen arbetar med värdering av företag. 
 
Nyquist och Wikström skrev 2002 en mycket intressant uppsats om hur man värderar och 
redovisar varumärken. Av deras studie framgår att sex av 33 undersökta börsnoterade företag 
värderar sina varumärken. I studien framgår bland annat att Handelsbanken använt sig av en 
kassaflödesmetod, Astra Zeneca av en marknadsbaserad metod och Swedish Match av en 
kostnadsbaserad metod. Vilken metod som använts för värdering av varumärke är med andra 
ord väldigt varierande i olika företag. Nyquist och Wikström (2002) genomförde även 
intervjuer med en banks företagsrådgivare samt ett revisionsbolags varumärkesexpert i sin 
studie. Det vår studie tillför är, förutom en undersökning av patent och goodwill, även en 
revisors syn på värderingen.  
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3.2 Disposition över avkastningskravsmodeller och värderingsmodeller 
 

 
Figur 2, Disposition över avkastningskravsmodeller och värderingsmodeller, egen bearbetning, Damodaran 
(2002 sid. 397). 
 
Dispositionsmodellen visar en översikt på hur avsnitten i teoridelen är sammanlänkade. Till 
att börja med gås de avkastningskravsmodeller igenom, vilka behövs som diskonteringsränta 
vid kassaflödesvärdering (DCF). Ägarnas avkastningskrav (CAPM) samt dess komponenter 
är det första som redogörs för. CAPM ingår i den viktade genomsnittliga kostnaden för kapital 
(WACC) vilket är den andra avkastningskravsmodellen som redogörs för. Denna modell 
fungerar även som diskonteringsränta vid DCF med fritt kassaflöde till företaget (FCFF). 
Efter avkastningskravsmodellerna behandlas värderingsmodellerna, där vi börjar med att 
redogöra för DCF med FCFF. Denna modell bygger på flera delar och redogörs för steg för 
steg. Den andra värderingsmodellen som gås igenom är relativvärdering. Här redogörs för sju 
stycken olika nyckeltal vilka är centrala i relativvärderingen. Den sista värderingsmodellen vi 
går igenom är optionsvärdering. Här förklaras två värderingsmetoder om hur optioner kan 
värderas. 
 
För att kunna värdera hela företag krävs att man beaktar de immateriella postera i 
värderingen. Vi har valt att redogöra för de tre, enligt oss, viktiga posterna varumärke, patent 
samt goodwill. Även i dessa avsnitt fokuserar vi på hur posterna skall värderas. 
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3.3 Avkastningskravsmodeller 
I värderingsmodellerna ingår det olika avkastningskrav beroende på värderingsmodell. I 
kassaflödesvärdering och relativvärdering ingår det avkastningskrav både från aktieägare och 
andra intressenter. Dessa avkastningskrav redogörs för i detta avsnitt.  
 

3.3.1 Capital Asset Pricing Model 
Avkastningskravet från aktieägare är detsamma som avkastningskravet på eget kapital enligt 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005). Detta uttrycker den ränta vilket den investeringen 
bör ha. Vidare menar Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005) att räntan måste ligga på en 
sådan nivå att investerare är villiga att satsa pengar i företaget istället för att investera i 
alternativa placeringar med bättre ränta/avkastning. Denna är alltså beroende på hur 
efterfrågan och utbud varierar på kapitalmarknaden. I en DCF-värdering används CAPM som 
en komponent i diskonteringsräntan (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2005). 
Avkastningskravet beror enligt Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005) på två 
huvudfaktorer, den riskfria räntenivån och riskpremietillägg. Dessa redogörs för senare i detta 
avsnitt. 
 
Uppbyggnaden av CAPM formeln och dess komponenter redogörs för nedan: 
 

)( fmfequity rrrK −+= β  

Formel 1, CAPM, egen bearbetning utifrån Damodaran (2002 sid. 71). 
 
 

equityK = Avkastningskravet, årligt räntekrav, för eget kapital.  

fr = Den riskfria räntan. 

β = Beta, den systematiska risknivån jämfört med aktiemarknadsindex. 

mr = Marknadsrisken, avkastningskrav på placering i en portfölj motsvarande 
aktiemarknadsindex.  
( mr - fr ) = Riskpremien, risktillägg för placeringar utöver den riskfria räntan. 

(Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2005) 
 

3.3.1.1 Riskfri ränta 
Den riskfria räntenivån är den kapitalavkastning som investeraren med säkerhet kan erhålla i 
en riskfri investering. Räntenivån påverkas av den förväntade inflationstakten under löptiden 
av investeringen (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2005). 
 
En ränta som är helt riskfri är problematisk att hitta eftersom konkurs-, betalningsinställelse- 
och återinvesteringsrisken ofta finns kvar men i väldigt liten omfattning. Man brukar använda 
sig av räntan på en statsobligation subtraherat med kreditrisken för landet, i de länder som har 
sådana, som riskfri ränta (Damodaran 2002). Det finns dock en viss problematik. En 
statsobligation är nämligen inte helt riskfri, men för att undvika problemet måste antaganden 
göras om att det inte finns någon konkursrisk. Den riskfria räntan varierar över tiden, därför 
skulle den behöva justeras under investeringsperioden. Detta är anledningen till att längre 
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statsobligationer ofta används och då undviker man samtidigt återinvesteringsrisken. En 
statsobligation med längre löptid ger en högre ränta än de kortsiktiga statsobligationerna 
(Damodaran 2002).  
 
Vid avgörandet av vilken riskfri ränta som skall användas skall det också beaktas i vilket land 
som företaget har de flesta ägarna. Det är därför inte givet att ett svenskt bolag skall ha den 
svenska statsobligationen som riskfri ränta utan om flertalet av ägarna exempelvis finns i 
USA skall den amerikanska statsobligationen användas. Om man ser till den svenska 
marknaden blir allt fler företag internationella och detta bör beaktas i allt större utsträckning. 
Därtill kan man också väga in företagets valutasäkringar i utländsk valuta (Sveriges 
Finansanalytikers Förening 2000).  
 

3.3.1.2 Betavärde 
Det finns flera olika sätt att beräkna betavärden, vilket medför att det finns flera olika 
betavärden för samma företag. I denna uppsats skall vi ta upp tre olika beräkningar för 
betavärdet. Den vanligaste formen är regressionsbeta, vars beräkning bygger på historiska 
data för priset på aktien. Regressionen bygger på intäkterna som investeringen (aktien) ger 
jämfört med marknadsindex. För ett företag som funnits på börsen en längre tid kan man med 
lätthet uppskatta vad en investerare skulle ha haft i intäkter eller förluster på företaget. Detta 
skall sedan jämföras med marknadsindex, vilket skall spegla hela marknaden (Damodaran 
2002). När det gäller svenska bolag kan exempelvis OMX användas som marknadsindex. 
 
Accounting beta är det betavärde som enligt Damodaran (2002) ger det minst pålitliga värdet 
på hur företaget i fråga påverkas av den systematiska risken. Vidare menar han att denna 
modell utgår ifrån de bokförda värdena istället för priserna som i föregående modell. Till 
skillnad mot priserna, som går att jämföra med hög frekvens, går de bokförda värdena som 
oftast att jämföra fyra gånger per år, nämligen då de publiceras i en ny kvartalsrapport. 
Problemet blir då att det blir väldigt få observationer i regressionsmodellen vilket medför 
höga standardavvikelser och en dålig trovärdighet för betavärdet (Damodaran 2002). 
 
Det finns ytterligare ett problem vid användning av accounting beta. När bokförda värden 
används från kvartalsrapporter så har redovisningskonsulten en tendens att fördela ut 
intäkterna och kostnaderna under året så företaget skall vara så stabilt så möjligt. Det påverkar 
så till vida att företag med hög risk verkar mindre riskabla och stabila företag mer riskabla än 
vad de i verkligenheten är (Damodaran 2002). Detta leder till att betavärdena går mot ett, 
vilket är samma risk som marknadsindex. 
      
Den sista metoden är ett fundamentalt betavärde som enligt Damodaran (2002) är det mest 
tillförlitliga betavärdet. Det grundar sig på ett regressionsbeta som modifieras med 
fundamentala värden som är specifika för bolaget. Damodaran (2002) uppmärksammar tre 
olika fundamentala värden som används i betaberäkningen. För det första uppmärksammas 
vilken bransch eller vilka branscher som bolaget är verksam i. Det andra som Damodaran 
(2002) tar upp är grad av operativ risk, vilken mäter graden fasta kostnader i förhållande till 
intäkterna. Om till exempel ett företag har höga fasta kostnader, men samma intäkter som ett 
företag med lägre fasta kostnader leder detta till att företaget med höga fasta kostnader har ett 
högre betavärde. Till sist nämner Damodaran (2002) graden av finansiell risk vilket är 
företagets skuldsättningsgrad. Om företaget har en hög skuldsättning i förhållande till bokfört 
värde eller marknadsvärde på eget kapital påverkar det betavärdet uppåt.  
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Damodaran (2002) skriver att en fundamental modell är bottom-up beta. Där tas 
utgångspunkten i den bransch bolaget är verksam. Konkurrenternas regressionsbetan samt 
skuldsättningsgraden för respektive bolag bildar ett obelånat (unlevered) beta. Unlevered beta 
är risktillägget för företagets aktie om företaget hade varit obelånat. 
 

[ ])/)(1(1/beta Unlevered företag Jämförbaraföretag Jämförbaraföretag Jämförbara EDTBeta −+=
 

 
Formel 2, Unlevered beta, egen bearbetning utifrån Damodaran (2002 sid. 194). 

 
D = Debt (Företagets skuld) 
E = Equtiy (Företagets värde på det egna kaptalet) 
 
Då erhålles branschens unlevered betavärde vilket sedan används i beräkningen för det 
specifika bolagets belånade (levered) betavärde. Vid beräkningen av bolagets levered 
betavärde används bolagets finansiella risk samt branschens unlevered betavärde.  
 

[ ])/)(1(1beta Levered företaget Specifikaföretag Specifikaföretag Jämförbara EDTetaUnleveredb −+=
 

Formel 3, Levered beta, egen bearbetning utifrån Damodaran (2002 sid. 194). 
 

Denna uträkning resulterar enligt Damodaran (2002) i ett mer tillförlitligt betavärde än 
regressionsbeta och accounting beta som redogjorts för tidigare. Accounting beta används på 
grund av skäl som vi redan diskuterat och regressionsbeta har höga standardavvikelser och 
speglar endast hur företaget har varit (Damodaran 2002). Ett annat skäl att inte använda 
regressionsbeta är att stora företag ofta styr marknadsindex på en börs. Som exempel kan 
nämnas Nokia på Helsingforsbörsen. Detta påverkar regressionen genom att 
prisförändringarna kommer vara desamma och betavärdet kommer då att vara nära ett. För att 
komma ifrån detta problem väljs konkurrenter till exempelvis Nokia från andra börser och ett 
branschbeta räknas fram (Damodaran 2002).  
 

3.3.1.3 Riskpremie 
Riskpremietillägget är den förväntade avkastningen, utöver den riskfria räntan, som 
investeraren erhåller för att välja investeringen istället för den riskfria räntan. Riskpremien 
varierar i storlek i förhållande till hur mycket risk och osäkerhet som anses underligga i 
investeringen (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2005).  
 
Den historiska riskpremien bör räknas ut genom ett geometriskt medelvärde utifrån den 
historiska avkastningen för en mogen aktiemarknad. Damodaran (2002) menar att riskpremien 
får lägre standardavvikelse desto längre bakåt i tiden det geometriska medelvärdet beräknas 
ifrån. Beroende på hur väl utvecklad landets finansiella marknad är och hur länge den 
existerat blir värdena på riskpremien varierande mellan olika länder. Om företaget har sitt säte 
i ett utvecklat land med låg riskpremie, men har större delen av sin försäljning i utlandet där 
riskpremien är högre, bör det enligt Damodaran (2002) i vissa av dessa fall göras ett 
risktillägg för de länder där företaget är verksamt.  Detta bör beaktas extra noggrant om 
företaget ifråga har investerat mycket pengar i dessa länder, till exempel i 
produktionsanläggningar. Damodaran (2002) kallar detta tillägg för en specifik landrisk som 
adderas på riskpremien.  
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Damodaran (2002) skriver att uppskattningen av landrisken kan göras genom redan 
existerande index utarbetade av olika så kallade ratingbolag, som till exempel Standard & 
Poor´s (S&P), Moody´s Investors Service och Fitch IBCA. Vidare varnar han för att räkna 
risken dubbelt, genom att till exempel använda Brasiliens riskfria ränta och justera för deras 
landrisk.  
 
När landriskpremien skall läggas till finns det enligt Damodaran (2002) tre olika 
tillvägagångssätt. Valet av metod beror på hur man anser att den specifika landrisken påverkar 
företaget. Om man anser att alla företag i landet är påverkas lika mycket av risken skall den 
läggas till på samma sätt som den riskfria räntan och inte påverkas av betavärdet. Det andra 
sättet att se på saken är att den risk som företaget utsätts för är proportionerlig till all annan 
marknadsrisk som mäts med beta. Då läggs landrisken till med riskpremien och multipliceras 
med betavärdet eftersom de båda påverkas av betavärdet. Det vanligaste sättet är att anta att 
den risk företaget utsätts för är proportionerlig till den marknadsrisk de utsätts för och är 
annorlunda mot all annan marknadsrisk. I detta fall läggs ett extra utryck till i CAPM formeln, 
där lambda (λ) multipliceras med landrisken. Med lambda (λ) menas andel intäkter för 
företaget i landet dividerat med andelen intäkter ett genomsnittligt företag har i landet 
(Damodaran 2002). 
 

3.3.1.4 Kritik mot CAPM 
Enligt Nilsson et al. (2002) är CAPM ett debatterat ämne där forskare ställer sig kritiska till 
modellen på grund av de enkla sambanden för risk och avkastning. Vidare så baserar sig 
kritiken på tre huvudsakliga punkter, nämligen att modellen baseras på orealistiska 
antaganden, att modellens parametrar inte kan skattas med exakthet och att modellen inte 
fungerar väl i stort.  
 
CAPM kräver vissa antaganden och förutsättningar för att modellen skall kunna användas. 
Det förutsätts att alla investerare har identiska förväntningar gällande risken och den 
förväntade avkastningen. Detta resulterar i att alla investerare tror på samma optimala portfölj 
(Nilsson et al. 2002). Modellen kräver också vissa antaganden om den riskfria räntan. Det 
antas att det går att låna obegränsade mängder pengar till den riskfria räntan samt att alla 
tillgångar går att blanka. Med blanka menas att en investerare lånar en tillgång och sedan 
säljer denna tillgång och investerar pengarna i en tillgång med bättre avkastning. När 
tillgången skall återlämnas när löptiden för lånet löpt ut återanskaffar investeraren tillgången 
och lämnar tillbaks den och kan därmed åtnjuta den extra avkastning han/hon tjänat på 
blankningen (Nilsson et al. 2002). 
 
Förutsättningarna och antagandena som diskuteras har kritiserats för sin 
verklighetsanknytning. Vidare framförs kritik mot definitionen av marknadsportföljen i 
modellen där den innehåller samtliga tillgångar och inte endast aktier. Vid skattning av 
betavärdet använder de flesta investerare aktieindex istället för marknadsportföljen. Där är 
även val av index väldigt påverkande för betavärdet samt vilken metod som används. 
Exempelvis så är det problematiskt att använda historisk data på företag som var med i IT-
boomen på grund av att historisk data då kan vara missvisande (Nilsson et al. 2002).  
 
Om vi nu antar att modellen fungerar skall det vara ett linjärt samband mellan avkastningen 
och risken, vilken mäts i betavärdet. Forskarna har kritiserat detta samband på grund av att de 
anser att det är orimligt att betavärdet skall förklara hela företagets avkastning, då det är 
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bevisat att det är en svag förklaringsgrad för sambandet. Enligt Nilsson et al. (2002) 
förespråkas pris över bokfört värde som förklaringsvariabel för sambandet.  
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005) menar att det sker en underskattning av de mindre 
noterade bolagens avkastningskrav jämfört med större noterade bolag. I genomsnitt har de 
mindre bolagen en högre riskpremie vilket innebär att investerarna har ett storlekstillägg för 
mindre bolag. CAPM har kritiserats för detta risktillägg utöver den systematiska risken av 
både forskare och investerare.  
 
Nu har avkastningskravet för det egna kapitalet (CAPM) redogjorts för och detta 
avkastningskrav ingår i nästa modell som behandlas, nämligen den genomsnittliga kostnaden 
för kapital (WACC). En av komponenterna i CAPM är den riskfria räntan vilken används 
även vid beräkningen av kostnaden för skulder i WACC avsnittet. Ägarnas avkastningskrav 
(CAPM) är mer komplext än bankernas avkastningskrav för skulderna som är den andra delen 
av WACC. Dessa är de två avkastningskrav som är vikterna för att beräkna den 
genomsnittliga kostnaden för kapital.  
 

3.3.2 Weighted Average Cost of Capital 
Den genomsnittliga kostnaden för kapital används som kalkylränta när FCFF används som 
värderingsmodell (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2005). Detta blir då avkastningskravet 
för investeringen och används vid diskonteringen av de framtida rörelseöverskotten (Sveriges 
finansanalytikers förening 2000). Denna modell tar hänsyn till bolagets kapitalkostnad för 
både eget kapital och lånat kapital (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2005). 
Avkastningskravet för det egna kapitalet är CAPM vilket redan har redogjorts för i föregående 
avsnitt. 
 
Uppbyggnaden av modellen WACC: 
 

 
 
 
 

Formel 4, WACC, egen bearbetning utifrån Frykman och Tolleryd (2003 sid. 72).  
 
D/(D+E)= Andel lånat kapital till marknadsvärde av totalt kapital. 
E/(D+E)= Andel av marknadsvärdet på eget kapital av totalt kapital. 
TC = Skattesats  
KD = Kostnaden för skulder efter skatt. 
KE = Kostnaden för eget kapital. 
 

3.3.2.1 Marknadsvärde skulder och eget kapital  
Värdet på det egna kapitalet som används i WACC är enligt Ross et al. (2003) 
marknadsvärdet för det egna kapitalet. Detta beräknas med hjälp av företagets aktier. 
Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera antal emitterade aktier med aktiepris på 
värderingsdagen. Om det exempelvis både finns A- och B-aktier skall naturligtvis respektive 
pris användas (Ross et al. 2003). Om det skulle finnas utestående teckningsoptioner skall 
dessa också adderas till marknadsvärdet på eget kapital enligt Damodaran (2002). Nilsson et 
al. (2002) förespråkar att man även skall addera värdet på konverteringsrätter om bolaget har 
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noterade konvertibler. Om bokfört värde skall användas så tas detta ur en års- eller 
delårsrapport.  
 
Skuldernas marknadsvärde är oftast svårare att beräkna eftersom bolagen mestadels har 
skulder exempelvis till banker. Denna skuld har inte ett marknadsvärde utan bara ett bokfört 
värde, men Damodaran (2002) menar att det kan omvandlas till ett marknadsvärde. Vid 
konverteringen till marknadsvärde behandlas skulden som en obligation med kupongränta. En 
sådan obligation innebär utbetalningar till innehavaren under löptiden med en löpande ränta 
(Damodaran 2002). Utbetalningarna blir då amorteringar och räntebetalningar tills skulden är 
upplöst. 
 
I praktiken skattar vi marknadsvärdet av skulder utifrån ett vägt medelvärde av de 
räntebärande skulderna, vilket blir den genomsnittliga lånetiden (Lind et al 2005). Denna 
baseras på den räntebärande skulden för företaget vid värderingsåret. Lånetiden har beräknats 
fram genom att ta genomsnittstiden per betalnings år (T) multiplicerat med andelen 
räntebärande skuld som skall amorteras det aktuella året (S). För att räkna fram den 
genomsnittliga lånetiden divideras värdet (T*S) med summan av S för varje år, därefter 
summeras slutvärdena för varje år till den genomsnittliga lånetiden på räntebärande skulder 
(Damodaran 2002).  
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Formel 5, Marknadsvärde på skulder, egen bearbetning utifrån Damodaran (2002 sid. 216). 
 
r = Räntan på de räntebärande skulderna, kan beräknas genom att multiplicera Σ S med KS. 
KD = Kostnaden för skulder innan skatt. 
AD = Average maturity of the debt (Genomsnittliga lånetiden). 
D = Bokfört värde för den totala skulden. 
 

3.3.2.2 Kritik mot marknadsvärde  
Hult (1998) anser att beräkningen av WACC skall baseras på marknadsvärden och inte på 
redovisade värden. Vidare skriver han att WACC sällan beräknas med marknadsvärden i 
praktiken, utan att investerare istället använder sig av de mer lättillgängliga värdena i 
redovisningen. Damodaran (2002) menar att marknadsvärde på skulder och eget kapital skall 
användas och anser att kritiken mot marknadsvärde är svag. Vidare förkastar han tre argument 
som brukar framföras mot marknadsvärde. Det första är att marknadsvärde har högre 
volatilitet än bokfört värde. Med volatilitet menas prisrörlighet på finansiella marknader 
(Bodie et al. 2005). Detta faktum anser Damodaran (2002) dock bara vara en fördel eftersom 
det bättre speglar marknaden. Det andra argumentet är att det bokförda värdet i genomsnitt är 
högre än marknadsvärdet, men det har enligt Damodaran (2002) ingen vetenskaplig grund. 
Det sista argumentet grundar sig på att finansiärer inte lånar ut kapital till marknadsvärde utan 
till bokfört värde. Detta anser Damodaran (2002) heller inte finnas någon vetenskaplig grund 
för. Dessutom anser han att motsatsen bevisas genom att exempelvis ett andra lån för ett hus 
baseras på marknadsvärdet på huset.  
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3.3.2.3 Kostnaden för skulder  
Kostnaden för skulder beräknas först innan skatt med den riskfria räntan adderat med 
kreditbetyget. Med kreditbetyg menas enligt Moodys (www.moodys.com) förmågan och 
villigheten för företaget att betala deras skulder. Vidare säger de att det är en prognos över 
framtida potentiella befarade kreditförluster, alltså oförmåga att återbetala skulden eller 
överskrida lånetiden. Moodys klassificerar företagen med olika betyg på deras 
kreditvärdighet. Detta blir ett risktillägg utöver den riskfria räntan för att få företagets 
låneränta (www.moodys.com).  
 
När kostnaden för skulder är beräknad innan skatt skall företagets skattesats multipliceras 
med denna. Med skattesats menas den skatt som är aktuell för företaget vid värderingen. 
Marknadsvärdet på skulderna viktas med kostnaden för skulder efter skatt i WACC modellen 
(Damodaran 2002).   
 
I detta avsnitt har vi nu redogjort för den viktade genomsnittliga kostnaden för kapital 
(WACC), vilken fungerar som diskonteringsränta i DCF-modellen, som redogörs för i nästa 
avsnitt.  
 

3.4 Värderingsmodeller 
Kassaflödesanalys och relativvärdering är de två huvudmetoderna enligt Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers (2005), som anser att dessa modeller bör användas parallellt. Vidare 
skriver de att om modellerna används rätt skall det leda till samma värdering. Förutom de 
nämnda modellerna finns det ytterligare modeller inom företagsvärdering. Optionsvärdering 
och substansvärdering är modeller som lämpar sig vid vissa värderingssituationer enligt Hult 
(1998).  
 
I denna uppsats kommer tyngd att läggas på kassaflödes- och relativvärdering. Vi kommer 
även att behandla optionsvärdering, dock inte lika ingående. Substansvärdering kommer inte 
att tas upp på grund av att denna modell har ett begränsat användningsområde och sällan 
används.  
 

3.4.1 Discounted Cash Flow modell 
Modellen grundar sig på att härleda företagets värde genom att prognostisera den framtida 
avkastningen som generas. Denna diskonteras till nuvärde med en diskonteringsränta vilken 
skall spegla kapitalstrukturen i företaget (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2005).     
 
En DCF-modell visar framtida vinster och fokuserar på det kassaflöde som företaget skall 
komma att generera till sina ägare, medan en resultaträkning befinner sig i nutid. Ett 
kassaflöde ses ofta som summan av vad företaget kan ge till sina aktieägare utan att avstå från 
framtida investeringar, vilka skall säkra framtida tillväxt. Fritt kassaflöde till aktieägarna 
(FCFE) kallas det kassaflöde som återstår efter att företaget har uppfyllt sina finansiella 
skyldigheter, inklusive räntebetalningar, och genomfört de investeringar som behövs för 
företaget. Om däremot företagets kostnad för främmande kapital också tas i beaktande får 
man fram ett värde på fritt kassaflöde till företaget (FCFF), som då speglar hela företaget 
(Nilsson et al. 2002). 
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3.4.1.1 Free Cash Flow to Firm 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005) skriver att den modell som används mest frekvent 
inom avkastningsvärdering är DCF-modellen. Figuren som följer belyser frågeställningar 
värderaren ställs inför samt en översikt på hur bolagets struktur skall behandlas.  
 

 
Figur 3, DCF-modell, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005 sid. 20).  
 

3.4.1.1.1 Operativt kapital 
För att beräkna företagets fria kassaflöde med DCF modellen måste företagets framtida 
kassaflöde prognostiseras och den första angreppspunkten är det operativa kapitalet. Som 
grund för det operativa kapitalet använder Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005) 
rörelseresultatet vilket i detta sammanhang är resultat före påverkan av poster relaterade till 
företagets finansiering. De finansiella posterna består av räntekostnader, amorteringar och 
utdelningar (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2005). I fortsättningen kommer vi kalla 
rörelseresultatet för EBIT (Earnings Before Interest and Taxes). Enligt Damodaran (2002) 
justeras EBIT med skatten på rörelseresultatet, skälet till detta är att det tagits hänsyn till 
bolagsskatten i avkastningskravet. 
 
EBIT efter skatt måste justeras med företagets kassaflödespåverkande poster för att det skall 
bli fritt kassaflöde till företaget. Avskrivningarna som kostnadsförts i resultaträkningen och 
minskat resultatet, återläggs till EBIT efter skatt. Detta på grund av att de inte skall påverka 
de framtida kassaflödena i bolaget (Damodaran 2002).  
 
Nilsson et al. (2002) skriver att investeringsgraden bör vara proportionerlig med tillväxten i 
företaget. Med det menar han att ett företag med hög tillväxt bör antas ha höga 
nettoinvesteringar för att upprätthålla tillväxten. Detta resulterar i att nyinvesteringarna 
överstiger avskrivningarna och ger ett positivt värde på nettoinvesteringarna (Nilsson et al. 
2002). Företaget skall inte avstå från framtida investeringar och därav kommer 
investeringarna att påverka kassaflödet (Nilsson et al. 2002). Damodaran (2002) menar att 
EBIT efter skatt skall minskas med differensen mellan årets nettoinvesteringar och föregående 
års nettoinvesteringar. Med nettoinvesteringarna menas bolagets utgående 
anläggningstillgångar subtraherat med ingående anläggningstillgångar, nyinvesteringarna och 
avskrivningarna adderat med försäljningar. Vidare skriver Damodaran (2002) att 
nettoinvesteringarna bör innefatta immateriella och materiella tillgångar från tillgångssidan i 
balansräkningen. 
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Förändringar i rörelsekapitalet, eller arbetande kapital som Damodaran (2002) väljer att kalla 
posten, skall påverka EBIT efter skatt. Nilsson et al. (2002) definierar rörelsekapitalet som 
omsättningstillgångar subtraherat med kortfristiga skulder. Vidare skriver Nilsson et al. 
(2002) att omsättningstillgångarna består av likvida medel, kundfordringar och varulager. De 
likvida medel som åsyftas är de som behövs för att driva rörelsen (Nilsson et al. 2002). Hult 
(1998) håller dock inte riktigt med utan skriver att en stor kassa inte skapar något nytt 
kassaflöde för företaget och att likvida medel därmed inte skall ingå i beräkningen. Däremot 
är de överens om att finansiella placeringar inte skall ingå i beräkningen. De kortfristiga 
skulderna innefattar leverantörsskulder och kortfristiga lån. Nilsson et el. (2002) menar att en 
förändring i rörelsekapital innebär att företaget binder eller löser upp kapital i verksamheten, 
vilket leder till att kassaflödet påverkas antingen positivt eller negativt. 
 
Justering EBIT (FCFF) = EBIT (1-Tc) + Avskrivningar - Nettoinvesteringarna - ∆ Rörelsekapital 
 
Formel 6, Fritt kassaflöde till företaget, egen bearbetning utifrån Damodaran (2002 sid. 383). 
 
Något som är genomgående för flera författare är att de anser att dessa poster enbart skall 
justeras om det är något som är utöver det normala. Med det menar de något som inte skall 
påverka företagets framtida kassaflöden som bara är en temporär ökning eller minskning i 
någon av de nämnda posterna. Utöver de posterna kan det finnas andra poster i balans- och 
resultaträkningen som bör justeras om det är något onormalt, exempelvis förutbetalda poster 
som Hult (1998) tar upp. Vidare är flera författare överens om att för att kunna avgöra vad 
som är onormalt kassaflöde skall företagets balans- och resultaträkningar granskas 3-8 år 
tillbaks i tiden.  
 
Utifrån denna teori har vi skapat en egen tolkning av 
vilka poster som anses vara viktigast att justera för. 
Dessa har vi applicerat i en tabell för att det skall bli 
mer överskådligt. Vi anser att det är lämpligt att för 
företaget skapa ett basår som anses motsvara normalt 
kassaflöde för att sedan användas i FCFF 
beräkningen.  
 

 

 
    Figur 4, Justeringar på EBIT. 
 

3.4.1.1.2 Diskonteringsränta 
Vi återgår nu till Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005) figur och angriper skuldsättningen, 
med vilket menas det egna kapitalet och de finansiella skulderna. De framtagna framtida 
kassaflödena skall fördelas på ägare och andra finansiärer vilket påverkar den 
diskonteringsränta som används. Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005) använder en vägd 
kalkylränta efter hur företagets skuldsättning är bedömd vara lämplig, avkastningskravet på 
eget kapital samt kostnaden för lånat kapital. Denna diskonteringsränta (WACC) är den som 
diskuterats tidigare i uppsatsen och är den som används vid diskontering av FCFF. 
 

 
EBIT(1-tax) 
(+) Avskrivningar 
∆ Rörelsekapital  
(-) Ökning kundfodringar 
(+) Ökning leverantörskulder 
(-) Ökning varulager 
Investeringar 
(-)Materiella 
(-)Imateriella 
(-)Operationell leasing 
FCFF 
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Både Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005) och Sveriges Finansanalytikers Förening 
(2000) anser att det kan vara en fördel att värdera olika verksamhetsområden separat med 
olika avkastningskrav. Fördelarna med det skulle vara att företaget har många olika 
verksamhetsgrenar med olika risk. Då anser de båda att en samlad risk ger en felaktig bild av 
företagets avkastningskrav. Ett praktiskt exempel är AB Volvo, vilka har flera olika 
verksamhetsgrenar som tunga lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marinmotorer, 
flygmotorer samt en finansiell avdelning (4P) (www.volvo.com). Alla grenarna har olika 
konkurrenter och olika risk vilket bör beaktas i en värdering.    
 

3.4.1.1.3 Rörelsefrämmande tillgångar  
Med rörelsefrämmande tillgångar menar Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005) tillgångar 
vilka inte krävs för att kunna bedriva rörelseverksamheten. Ett konkret exempel på detta är 
om ett revisionsbolag skulle äga en motorbåt, som inte bidrar till att bedriva rörelsen. Detta är 
dock ett väldigt extremt exempel på en rörelsefrämmande tillgång och inte 
verklighetsanknutet, utan enbart ett försök att öka förståelsegraden.  
 
Kassaflödet skall inte påverkas av de rörelsefrämmande tillgångarna enligt Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers (2005) och skall värderas separat. Värdet adderas som en slutpost på 
slutsumman av värderingen.  
 

3.4.1.1.4 Tillväxt  
Sveriges Finansanalytikers Förening (2000) anser att tillväxttakten har en stor betydelse för 
värderingen. Vidare skriver de att värderare sällan använder en evig konstant tillväxttakt utan 
antar en högre tillväxttakt de första 5-10 åren för att sedan anta BNP-tillväxten inklusive 
inflation. De menar att det används främst två olika tillvägagångssätt. Det första är 
tvåstegsmodellen som nämndes ovan och den appliceras på bolag och branscher som kommit 
in i ett moget stadie med normal lönsamhet för branschen. Den andra metoden är en 
trestegsmodell där den högre tillväxttakten sjunker successivt mot BNP-tillväxten inklusive 
inflationen (Sveriges Finansanalytikers Förening 2000). Denna metod är lämplig för 
tillväxtföretag som är verksamma en bransch under utveckling, exempelvis 
telekombranschen.  
 
Damodaran (2002) använder sig av tre olika modeller. Förutom de två ovan nämnda 
modellerna beskriver han ytterligare en modell. Denna är en ettstegsmodell för företag som 
befinner sig i en mogen bransch och inte har några tillväxtmöjligheter utöver BNP-tillväxten. 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005) skriver att enligt internationella undersökningar 
tillämpas en 5-10 årig prognoshorisont för den höga tillväxttakten. Vidare skriver de att denna 
påverkas av konjunktur-, investerings- och produktlivscykler. Om företagets lönsamhet anses 
vara högre än den långsiktigt bedömda tillväxten skall företaget under denna period ligga över 
den (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2005).  
 
 

3.4.1.1.5 Nuvärdesberäkning 
När de framtida kassaflödena har påverkats av tillväxt och återinvestering skall de beräknas 
till nuvärde med hjälp av diskonteringsräntan. Med återinvesteringsgrad menar Damodaran 
(2002) den del av vinsten som skall plöjas tillbaka ner i företaget så att företaget skall kunna 
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expandera och utvecklas. Nilsson et al. (2002) anser inte att de framtida kassaflödena skall 
minskas med återinvesteringsgraden innan nuvärdesberäkningen. I övrigt är Damodaran 
(2002) och Nilsson et al (2002) överens om hur modellen skall utformas. Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers (2005) modell tar inte heller den hänsyn till återinvesteringsgraden i 
den bemärkelse som Damodaran (2002) gör. Däremot tar den hänsyn till rörelsefrämmande 
tillgångar, vilka skall adderas på slutvärdet enligt modellen. Alla tre författarna anser att 
marknadsvärdet på skulder skall subtraheras från slutvärdet.  
 
Vid nuvärdesberäkning av ett företag med stabil tillväxt används en och samma formel av alla 
författare i detta avsnitt.  
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Formel 7, Värde av företag i ett stabilt stadie, Damodaran (2002 sid. 387). 
 
PV = Present Value (nuvärde) 
t = År 
∞ = Oändlighet 
 
 
Alla framtida kassaflöden skall nuvärdesberäknas med denna formel. Antalet framtida 
kassaflöden beror på hur länge den uppskattade höga tillväxten skall pågå (Damodaran 2002). 
Vid FCFF-värdering görs ett antagande om hur länge företaget skall fortleva, vanligtvis antas 
att företaget skall finns i all evighet enligt Damodaran (2002). Vidare skriver han att om det 
finns skäl att tro att företaget inte skall finnas i all evighet, skall det nuvärdesberäknas till det 
år man tror det kommer att upphöra.  
 
För företag med en hög och en stabil tillväxt används en utvecklad variant av den för företag 
med stabil tillväxt. Även här är samtliga författare överens om utformningen av formeln.  
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Formel 8, Värde av företag med tillväxt, Damodaran (2002 sid. 388). 
 
 
WACC = genomsnittlig kostnad för kapital (hg: hög tillväxt; st: stabil tillväxt) 
n = antal 
g = stabil tillväxt 
 
Den del som har adderats på formeln är restvärdet. Med restvärde menas enligt Damodaran 
(2002) värdet på bolaget när det har kommit in den stabila tillväxten. Han anser vidare att 
återinvesteringsgraden inte skall påverka restvärdet, eftersom bolagets tillväxt har planat ut 
och investeringarna minskat. När nuvärdesberäkning för den höga tillväxtfasen adderas med 
den stabila erhålls slutvärdet. Som tidigare sagts skall värdet för skulderna dras av från 
slutvärdet och Damodaran (2002) anser att det är marknadsvärdet på skulder som skall 
användas. Där skiljer sig författarna åt eftersom Nilsson et al (2002) förespråkar att det 
bokförda värdet skall användas.  
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Slutsumman blir ett absolutvärde som skall visa vad bolaget är värt. Detta värde kan jämföras 
med marknadsvärdet på eget kapital, det vill säga börsvärdet. Antingen jämförs värdet på 
bolaget i sin helhet eller så divideras det med antal aktier och jämförs med aktiekursen, för att 
se om företaget är under- eller övervärderat.    
 

3.4.1.1.6 Fördelar och nackdelar med DCF 
DCF-modellen fungerar enligt Damodaran (2002) bäst på företag med positiva och stabila 
kassaflöden. En värdering av ett företag med DCF bygger huvudsakligen på det enskilda 
företagets data, vilket gör att värderingen påverkas mindre av marknaden. Om investeraren 
enbart är intresserad av att köpa aktier i bolaget anser Damodaran (2002) att det finns andra 
modeller, vilka tar bättre hänsyn till marknaden. Han anser dock att om investeraren har en 
lång placeringshorisont fungerar DCF-modellen bra även vid aktieköp. Vidare anser han att 
ytterligare en fördel med användandet av DCF-modellen vid värdering av företaget är att 
värderaren tvingas att sätta sig in i bolaget, vilket Damodaran (2002) menar är positivt.  
 
Modellen medför vissa nackdelar för en värderare anser Damodaran (2002). En DCF 
värdering kräver betydligt mer indata jämfört med andra värderingsmodeller. Damodaran 
(2002) anser att en stor nackdel med modellen är att den är lätt att manupilera. Detta grundar 
han på att det förutom mycket indata även krävs många antaganden i modellen. För en 
aktieanalytiker som skall ge rekommendationer har modellen vissa nackdelar, med anledning 
av att det inte finns någon garanti att för att hitta både under- och övervärderade företag, utan 
i vissa fall kan endast övervärderade företag hittas. I sådana situationer är det ett problem då 
de skall lämna köp- och säljrekommendationer (Damodaran 2002).  
 
I detta avsnitt har vi redogjort för kassaflödesvärdering (DCF) med fritt kassaflöde till 
företaget (FCFF), i vilken har använts både CAPM och WACC. Nästa värderingsmodell är 
relativvärdering vilken också kan använda sig av CAPM eller WACC i vissa nyckeltal.  
 

3.4.2 Relativvärdering  
DCF-värdering som redogjorts för i avsnittet ovan avser ett absolutvärde, med vilket menas 
ett belopp på vad bolaget är värt (Sveriges Finansanalytikers Förening 2000). Vid en 
relativvärdering används, enligt Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005), nyckeltal som är 
relaterade till jämförbara marknadsnoterade företags aktiekurser som grund för värderingen. 
Vidare skriver de att onoterade bolag kan nyttja transaktionspriser vid överlåtelser som 
grundinput i nyckeltalen. Med hjälp av nyckeltalet, eller multipeln, kan branschvärdet utläsas 
och detta värde jämföras med företaget som skall värderas. Det ger en indikation om bolaget 
är över- eller undervärderat i nyckeltalet som är ifråga (Damodaran 2002).  
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005) menar att tillämpning av endast ett nyckeltal inte 
resulterar i ett säkert resultat och anser att flera multiplar bör användas för att få en rättvis bild 
av företaget. Vidare så anser de att branschmedelvärdet eller den genomsnittsnivå som 
används bör granskas kritiskt i varje multipel. När Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005) 
bedömer vad som är rimliga värden i en multipel måste fundamentala värden som till exempel 
risk och tillväxtpotential mellan företagen analyseras och beaktas. Detta måste göras i varje 
unik värderingssituation.  
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Vi har valt att redogöra för några av de mest frekvent använda nyckeltalen inom teorin för 
relativvärdering. Dessa nyckeltal är pris genom vinst (PE), pris genom vinst justerat för 
tillväxten (PEG), pris genom bokfört värde (PBV), pris genom omsättning (PS), rörelsens 
värde genom omsättning (EV/Sales), rörelsens värde genom EBIT (EV/EBIT), rörelsens 
värde genom EBITDA (EV/EBITDA).  
 

3.4.2.1 Price to Earnings ratio 
PE-talet kallas även vinstmultiplikator och är ett resultatbaserat nyckeltal enligt Damodaran 
(2002). Talet är ett relationsmått mellan den aktuella aktiekursen och vinst per aktie. Detta 
beskriver vad investeraren behöver betala för aktien i förhållande till den förväntade 
avkastningen på aktien (Damodaran 2002). Vidare skriver han att metoden används som ett 
mått på om bolagets aktier är högt eller lågt värderade. Där ett lågt värde innebär att företaget 
är lågt värderat och vise versa. Damodaran (2002) menar att PE-talet är den mest använda 
multipeln vid relativvärdering. För att dra mest nytta av modellen gäller det att jämföra med 
företag som befinner sig inom någorlunda samma bransch och tidsperioder på grund av att det 
allmänna börsläget påverkar resultatet (Damodaran 2002).  
 
PE-talet kan variera beroende på vilken tillväxtmodell som används och vilka fundamentala 
faktorer som vägs in. Tillväxtmodellen på om företaget har en ettstegs- eller tvåstegsmodell 
påverkar utformningen av beräkningen, om den skall vara tvådelad eller inte. Formeln kan 
anpassas efter vilka fundamentala faktorer som skall påverka nyckeltalet (Damodaran 2002). 
 
Enligt Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005) påverkas PE-talet inte bara av tillväxten utan 
även av skuldsättningsgraden. De menar att en högre skuldsättning innebär en högre finansiell 
risk och därigenom ett lägre PE-tal.  
 
Sveriges Finansanalytikers Förening (2000) anser att talet kan användas för att kontrollera att 
absolutvärdet från DCF-modellen hamnat på en rimlig nivå. Detta görs genom att multiplicera 
värdet på PE-talet med rörelsens resultat efter skatt. Vidare skriver de att analytiker använder 
talet för att snabbt hitta ett avvikande företag i en bransch.  
 

3.4.2.2 PEG ratio 
Denna modell utvecklades för att hantera de brister som PE-talet medför vid jämförelse 
mellan företag när analytikern skall hitta under- och övervärderade bolag. PEG beräknas 
genom att PE divideras med den förväntade vinsttillväxten på kort sikt (Damodaran 2002). 
Denna åtgärd utjämnar den höga tillväxttakten för att kunna jämföra bolagen sinsemellan. 
PEG används också för att bestämma huruvida marknadsvärderingen stöttas av den förutsagda 
framtida vinsttillväxttakten. Modellen används i stor utsträckning vid värdering av företag 
med stor tillväxt (Damodaran 2002).  
 
Några av nackdelarna med talet är att företag med hög risk handlas till lägre PEG-värde än 
lågriskföretag med en jämförbar tillväxttakt. Vidare behandlas företag med hög tillväxttakt till 
ett lägre PEG värde jämfört med det genomsnittliga tillväxtföretaget. Damodaran (2002) 
skriver att det finns en tumregel för hur PEG-värdet brukar fördelas, nämligen att det skall 
ligga så nära ett som möjligt. Detta innebär att aktien är relativt rätt värderad. Vidare skriver 
han att många analytiker dock ifrågasätter denna tumregel, eftersom ett värde under eller över 
ett visar att bolaget är under- eller övervärderat (Damodaran 2002).  
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3.4.2.3 Price to Book Value 
Pris över bokfört värde (PBV) är skillnaden på marknadsvärdet för eget kapital och det 
bokförda värdet av tillgångar och skulder enligt Damodaran (2002). Det beräknas genom att 
dividera marknadsvärdet med det bokförda värdet för eget kapital. Orsaker till varför denna 
modell används i investeringsanalyser är bland annat att modellen är relativt stabil och kan 
användas för att jämföra marknadspriser. Modellen passar sig bra till att jämföra liknande 
företag med företaget i fråga för att se om företaget är över- eller undervärderat. PBV är en 
bra metod för att värdera företag med en negativ inkomst eftersom dessa företag, enligt 
Damodaran (2002), inte kan tillämpa PE-talet.  
 
Enligt Damodaran (2002) finns det ett 
samband mellan avkastning på eget kapital 
(ROE) och PBV. Vidare skriver han att 
detta samband kan nyttjas för att avgöra 
om bolaget är under- eller övervärderat 
med en matris. Sambandet är om både 
ROE och PBV har låga värden eller om de 
har höga värden bland jämförelsebolagen 
är företaget rätt värderat enligt Damodaran 
(2002). Om företaget har ett högt värde på 
PBV och ett lågt värde på ROE så är det 
övervärderat.  
 
 

Figur 5, Värderingsmatris: PBV och ROE, egen 
bearbetning utifrån Damodaran (2002 sid. 537). 

 

3.4.2.4 Price to Sales 
Pris över omsättning (PS) är ett intäktsbaserat nyckeltal vilket visar om en aktie är högt eller 
lågt värderad i förhållande till företagets omsättning (Damodaran 2002). Talet beräknas 
genom att dividera marknadsvärdet av eget kapital genom totala intäkter. Denna modell är ett 
alternativ till PBV-värderingen, men modellen har några nackdelar enligt Damodaran (2002). 
Han skriver att på grund av olika redovisningsregler företag emellan, skiljer det sig hur 
omsättningen beräknas vilket är en osäkerhet i detta nyckeltal. Skuldsättningsgraden påverkar 
också PS-talet enligt Damodaran (2002). Om skuldsättningen varierar mellan 
jämförelseföretagen kan värderingen bli missvisande, eftersom den inte vägs in i beräkningen.  
 
Nystartade företag och företag med låga eller obefintliga vinster passar sig för att värderas 
med PS-talet enligt Sveriges Finansanalytikers Förening (2000). Vidare skriver de att detta 
nyckeltal skall användas med försiktighet och förutsätter att bolagen som jämförs skall uppnå 
samma vinstmarginal inom samma tidsperiod.   
 

3.4.2.5 Enterprice Value to Sales 
Enterprice Value to Sales (EV/Sales) är rörelsens värde i förhållande till omsättningen, vilket 
kan sägas vara ett intäktsbaserat nyckeltal. Nyckeltalet är en utveckling av P/S-talet, men 
istället för marknadsvärde på eget kapital så används värdet på hela rörelsen. Skillnaden är att 
i rörelsens värde är skulderna med i beräkningen. EV/Sales-talet är uppbyggt på historisk data 
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om företagets omsättning i förhållande till den uppskattade långsiktiga rörelsemarginalen för 
företaget. Talet beror i hög grad på företagens förväntade rörelsemarginal enligt Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers (2005). Vidare anser de att vid jämförelse med andra företag skall de 
framtida rörelsemarginalförväntningarna beaktas på grund av detta.  
 
Desto lägre värde på EV/Sales ju mer attraktivt är bolaget för investerare, detta på grund av 
att ju lägre värde desto mer undervärderat är företaget. Om värdet på nyckeltalet är negativt, 
vilket inträffar när företagets likvida medel är större än skulder och marknadsvärdet på eget 
kapital, så indikerar det att företaget kan köpa sig själv (www.financial-
dictionary.thefreedictionary.com). Ett högt värde på EV/Sales behöver inte alltid vara dåligt 
eftersom talet ibland kan vara missvisande. Om investerare exempelvis tror på att 
omsättningen kommer att ha en positiv trend i framtiden och öka, ger detta ett högt värde på 
talet. Detta samband kan vändas på och ett lågt värde på EV/Sales behöver inte indikera att 
företaget är undervärderat. Det kan vara en signal på att den framtida omsättningen 
prognostiseras att sjunka. När detta nyckeltal används krävs därför en jämförelse med andra 
företag i branschen och att företaget i fråga studeras noggrant för bästa resultat 
(www.financial-dictionary.thefreedictionary.com).   
 
Exempelvis rekommenderar Christer Gardell, en känd finansman med god insyn i AB Volvo, 
EV/Sales vid värdering av AB Volvo. Han definierar nyckeltalet som EV/Sales = (börsvärde 
+ nettoskulder)/försäljning (www.di.se). 
 

3.4.2.6 Enterprice Value to EBIT 
Enterprice Value to EBIT är rörelsens värde i förhållande till rörelseresultatet. Talet är ett 
resultatbaserat nyckeltal där den framtida bedömda resultattillväxten är den viktigaste faktorn, 
enligt Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005).  
 

3.4.2.7 Enterprice Value to EBITDA 
Enterprice Value to EBITDA är rörelsens värde i förhållande till rörelseresultatet före 
avskrivningar och amorteringar. Nyckeltalet är ett resultatbaserat nyckeltal där det enligt 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2005) bör beaktas skillnader i investeringsbehov vid 
jämförelse med andra bolag.  
 
Damodaran (2002) skriver att EV/EBITDA har fått många anhängare bland världens 
analytiker de senaste två decennierna. Frykman och Tolleryd (2003) skriver att anledningen 
till detta är att det är ovanligt med företag som har ett negativt värde på EBITDA. Detta kan 
jämföras med PE-talet som använder vinst per aktie, vilket gör att det är mer vanligt med 
negativa värden. Frykman och Tolleryd (2003) menar att när kassaflödet används i multipeln, 
blir värderaren tvungen att beakta hela företaget. Vidare skriver de att en estimering av 
kassaflödet medför en jämförelse mellan bolag med olika skuldsättningsgrad. Damodaran 
(2002) anser att en jämförelse mellan företag blir lättare med anledning av att rörelsens värde 
innehåller företagets nettoskulder. Detta i jämförelse med PE-talet vilket enbart innefattar 
marknadsvärde på eget kapital (Damodaran 2002).   
 
En nackdel med EV/EBITDA är enligt Frykman och Tolleryd (2003) att nyckeltalet bara kan 
appliceras på företag med positiva värden på EBITDA. Vidare skriver de att en signifikant 
skillnad i kapitalintensitet mellan bolagen kräver några justeringar i nyckeltalet för att de skall 
bli jämförbara. Talet påverkas enligt Frykman och Tolleryd (2003) av skattenivån, kostnaden 
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för kapital, avskrivningar, tillväxt samt förvärv. Damodaran (2002) menar istället att 
skillnader i redovisningsregler vad gäller avskrivningar inte påverkar EBITDA. Vid en 
jämförande analys kan företagen använda olika avskrivningsplaner. Detta påverkar inte 
nyckeltalet på grund av att EBITDA är rörelseresultatet före avskrivningar. Där skiljer sig 
författarna sig åt. Frykman och Tolleryd (2003) anser att om avskrivningarna ökar så kommer 
värdet på EBITDA öka med skatteeffekten som avskrivningen medför. Vidare skriver de dock 
att bolagets förvärv inte ökar i förhållande till avskrivningarna.  
 

3.4.2.8 Fördelar och nackdelar med relativvärdering 
Fördelarna med relativvärdering är att den reflekterar marknadens svängningar, humör och 
psykologi. Detta är enligt Damodaran (2002) en fördel när en investerare skall sälja 
värdepapper till dagens kurs. En annan fördel jämfört med DCF-modellen är att 
relativvärdering generellt sett behöver mindre indata än DCF, vilket gör den mer 
användarvänlig (Damodaran 2002). Modellen fungerar bäst när det finns ett stort antal 
marknadsnoterade tillgångar att jämföra företaget ifråga med. För en analytiker är 
relativvärdering mer användbar, då han alltid finner såväl under- som övervärderade företag. 
För en analytiker blir det en fördel när han skall lämna köp- och säljrekommendationer för 
aktier till sina klienter. Denna modell passar bra om investeraren har en kort tidshorisont 
(Damodaran 2002).  
 
En nackdel med relativvärdering är att ett företag kan vara undervärderat jämfört med 
marknaden, medan företaget i verkligheten är övervärderat. Detta beror då på att hela 
marknaden är felvärderad. Marknaden är i sin helhet då mer övervärderad än företaget i fråga 
(Damodaran 2002). Ett exempel på detta är IT-bubblan, där många IT-bolag var 
övervärderade på grund av för höga förväntningar. Relativvärderingen utgår ifrån att 
marknaden är effektiv i det stora hela men kan göra misstag på enskilda aktier. Däremot om 
marknaden skulle vara ineffektiv, det vill säga vara helt fel i värderingen av marknaden i stort, 
skulle relativvärdering misslyckas (Damodaran 2002). Vid användning av modellen praktiskt 
är ett av de största problemen att hitta jämförbara bolag till företaget i fråga. 
 
I detta avsnitt har vi redogjort för relativvärdering och relevanta nyckeltal i modellen. DCF- 
och relativvärdering är de två vanligaste och mest frekvent förekommande modellerna i teorin 
och har därför redogjorts för grundligt. I nästa avsnitt kommer även optionsvärdering att 
redogöras för, dock inte lika ingående som föregående modeller. 
 

3.4.3 Optionsvärdering 
En option är enligt Bodie et al. (2005) rätten eller skyldigheten att sälja eller köpa en 
underliggande vara. Med andra ord finns det två olika sorters optioner; sälj- och köpoptioner. 
Vid utfärdandet av en option fås en premie av köparen, vilken är vad köparen betalar för att 
ha rätten att sälja eller köpa underliggande vara. Säljaren av en option har en skyldighet att 
sälja eller köpa underliggande vara utifrån om det är en sälj- eller köpoption (Bodie et al. 
2005). Vidare skriver de att break-even för en option blir optionspris adderat med premien. 
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Figur 6, Köp- och säljoption från utfärdarens synvinkel, egen bearbetning utifrån Bodie et al. (2005 sid. 713-
714). 
 
Enligt Damodaran (2006) finns det två huvudmetoder för att värdera optioner, Black and 
Scholes modell och en binomialmetod. Han skriver att Black and Scholes modell bygger på 
komplicerade formler, men att binomialmetoden inte är lika komplex.  
 
Black and Scholes optionsvärderingsmodell bygger på portföljteorin. Med det menar de att 
den underliggande varan och en riskfri tillgång har samma kassaflöden som optionen ifråga 
(Damodaran 2006). Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2002) skriver att modellen 
ursprungligen utvecklades för värdering av likvida optioner med kort löptid. Vidare skriver de 
att den dock även används på illikvida optioner med längre löptider. Formeln beaktar pris på 
underliggande vara, lösenkursen, återstående löptid, volatiliteten på underliggande vara och 
den riskfria räntan.  
 
Binomialprissättningsmetoden är baserad på en relativt enkel formel enligt Damodaran 
(2006). Den grundar sig i att den underliggande varans pris i vilken period som helst kan 
antingen öka eller minska. Berk och DeMarzo (2007) anser att själva nyckeln till att modellen 
fungerar är att det i varje period bara finns två olika utfall. Vidare skriver de att genom att 
addera ytterliggare perioder på binomialträdet kan värdet förändras vidare.    
 

 
Figur 7, General Formulation for Binomial Price Path, egen bearbetning utifrån Damodaran (2006 sid. 62). 
 
I binomialträdet är priset på optionen (S), att priset går upp (SU), att priset går ner (SD). 
Sannolikheten att priset skall gå upp är p och sannolikheten att priset skall gå ned är 1-p i 
varje given period (Damodaran 2006). 
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Optionsvärdering är den sista grundläggande värderingsmodell som redogörs för i 
referensramen. Nu kommer vi att behandla de immateriella tillgångarna samt hur dessa 
värderas. 
 

3.5 Immateriella tillgångar 
Definitionen på immateriella tillgångar varierar beroende på kontexten (Smith & Parr 2000). 
Nationalencyklopedin (www.ne.se.biblos.kau.se) definierar begreppet immateriell som 
någonting som är abstrakt eller andligt. I redovisningsteorin ingår det dessutom i definitionen 
att tillgångarna skall bevilja företagsägarna rättigheter och privilegier samt att de är oskiljbara 
från företaget. Smith och Parr (2000) definierar immateriella tillgångar som de grundstenar, 
utöver monetära tillgångar och realtillgångar, som existerar i företaget. De ser de immateriella 
tillgångarna som en slags restpost, dock en mycket viktig sådan. Typiskt för immateriella 
tillgångar är att de uppstår sent i utvecklingen av en affärsrörelse och att de är det som 
försvinner först när rörelsen börjar gå dåligt (Smith & Parr 2000). 
 
Damodaran (2006) skriver att det är vanligt att värderingsmodeller, och då kanske framför allt 
kassaflödesmodellen, kritiseras på grund av att de inte tar hänsyn till de immateriella 
tillgångarna i den mån de borde.    
 
Smith och Parr (2000) delar in immateriella tillgångar i fyra olika kategorier. Dessa fyra är 
rättigheter, relationer, odefinierbara immaterialrätter och industriella rättigheter. Rättigheter 
innehåller främst kontraktsenliga avtal såsom köp- och försäljningsmässiga avtal samt 
franchiseavtal. Företag kan ingå avtalen med individer, andra företag eller statliga organ. 
Smith och Parr (2000) skriver vidare att stora företag ofta har åtskilliga rättigheter baserade på 
tusentals förhållanden.  
 
Exempel på relationer är bland annat de som företaget etablerat gentemot personal, kunder 
och leverantörer. Smith och Parr (2000) skriver att det kan vara väldigt dyrt att hitta, anställa 
och utbilda arbetskraft. En mer specialiserad arbetskraft innebär högre kostnader, men också 
ett större potentiellt värde för bolaget.  
 
Alla företag har kunder, men det betyder inte per automatik att alla företag har kundrelationer. 
Enligt Smith och Parr (2000) så har kundrelationer två stycken värdedrivande faktorer för 
bolaget. Den första kallar de tröghet. Med det menar de att företag med hög tröghet i sina 
kundrelationer i större utsträckning lyckas behålla sina kunder. Detta kan bland annat bero på 
att produkten eller tjänsten som företaget erbjuder är väl differentierad, att den inte är 
beroende av en viss kompetens hos en anställd eller att den inte är beroende av en viss 
försäljningsplats. Den andra värdedrivande faktorn när det gäller kundrelationer anser Smith 
och Parr (2000) vara den information om kunden som finns tillgänglig för företaget. ”The 
more information available, the more valuable is the customer relationship, all else being 
equal” (Smith & Parr 2000 sid. 22).   
 
Trots att analysering och värdering av immateriella tillgångar på senare år ökat markant, 
uppstår ändå ofta en residual när man jämför det sammanlagda värdet av ett företags 
identifierbara tillgångar med företagsvärdet. Huvuddelen av dessa odefinierbara 
immaterialrätter anses vara goodwill (Smith & Parr 2000).  
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Industriella rättigheter kan bestå av bland annat patent och varumärken. Dessa tillgångar är 
unika på det sättet att de oftast är lagstadgat skyddade från utnyttjande av andra (Smith & Parr 
2000). 
 
I följande avsnitt kommer en närmare beskrivning av tre olika immateriella tillgångar. Dessa 
är varumärke, patent och goodwill. I beskrivningarna förklaras även på vilket sätt ovanstående 
värderingsmodeller kan appliceras för att beräkna dessa tillgångars värde. Efter det kommer 
även en presentation av de redovisningsregler som finns på detta område. 
 

3.5.1 Varumärke 
Enligt Treffner och Gajland (2001) bör skillnad göras på varumärke och företagsidentitet. 
Varumärket representerar en produkt eller produktgrupp medan företagsidentiteten snarare har 
betydelse vid en annan sorts köpsituation, t.ex. vid en anställningsförhandling. Både 
varumärke och företagsidentitet är abstrakta begrepp som inte går att ta på. Däremot har 
varumärket något som kallas kännetecken som gör att det blir identifierbart (Treffner & 
Gajland 2001). Kännetecken kan bestå av namn (Samsung), symbol (Ferraris stegrande häst), 
design (Absolut Vodkas flaska), ljud (Hemglass), färg (Löfbergs Lila) med mera. Ett bra 
kännetecken ger samma associationer som varumärket vill förmedla. Damodaran (2006) 
hävdar att varumärket ensamt utgör hälften av värdet i många konsumtionsvaruföretag. 
 
Smith och Parr (2000) anser att varumärken är viktiga komponenter i ett företag och att de blir 
allt viktigare. Precis som med alla andra intellektuella ägodelar skapas och utvecklas de av 
människors ansträngningar och det blir allt dyrare att utveckla dessa välkända varumärken.   
  
För att ett varumärke skall kunna sägas representera ett visst värde måste dess produkter 
generera ett högre kassaflöde än vad som varit fallet om produkterna sålts utan varumärket. 
Detta kallar Treffner och Gajland (2001) för merkassaflöde och det leder till ett högre 
aktieägarvärde. Merkassaflöde uppstår genom att varumärket antingen ger ett högre pris på 
produkten (prispremie) eller gör att fler enheter säljs (volympremie). Orsaken till att ett 
merkassaflöde kan uppstå är att varumärket skapar en lojalitet hos kunden. Lojaliteten orsakas 
i sin tur av att varumärket förmedlar ett budskap som matchar konsumentens behov. Behov 
kan indelas i grupperna funktion, ideella behov, mental tillfredsställelse och social 
tillhörighet. 
 
Genom att köpa varumärken kan man skapa aktieägarvärde. Detta är dock svårt om 
varumärket är riktigt värderat. Men för den som har kunskap och erfarenhet av 
varumärkesbyggande kan det vara lönsamt att förvärva varumärken i tillväxtfasen (Treffner & 
Gajland 2001). 
 
Enligt Perrier (1997) spelar varumärke ofta en stor roll vid fusioner och köp av företag. 
Orsaker till att varumärken köps kan vara att det skulle vara för riskfyllt, för dyrt eller för 
tillfället helt enkelt olägligt att utveckla internt. 
 
De traditionella redovisningsreglerna ger ingen möjlighet för företagen att visa sitt 
värdeskapande i den externa rapporteringen. De egna varumärkena får inte tas upp i 
balansräkningen, endast förvärvade sådana kan visas för aktieägare och externa intressenter 
(Treffner & Gajland 2001). 
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Den risk som finns vid investering i varumärken och andra immateriella tillgångar anser 
Treffner och Gajland (2001) vara större än vid investering i andra tillgångsslag. Detta grundar 
författarna på tre omständigheter. För det första innebär en investering i en immateriell 
tillgång ofta en hög initialkostnad. Detta gör att de likvida medlen minskar och det kan dröja 
innan investeringen genererar en värdetillväxt i den immateriella tillgången. För det andra så 
finns det inget andrahandsvärde i varumärket. Misslyckas investeringen så går det inte att 
använda den till något annat. Slutligen så har immateriella tillgångar en sämre likviditet än 
andra tillgångar (Treffner & Gajland 2001). Även Smith och Parr (2000) anser att en 
investering i ett varumärke medför en hög risk. Kunder kan tröttna på den image varumärket 
förmedlar. Ett nytt, modernt varumärke kanske gör entré på marknaden. Om ett varumärke 
blir alltför starkt menar Smith och Parr (2000) att det till och med kan infinna sig en slags 
mättnad på marknaden. Landelius och Treffner (1998) anser att mångas uppfattning om att 
målet med varumärket skall vara att det skall bli synonymt med produkten i fråga i vissa 
sammanhang är helt fel. Blir varumärket en generisk beteckning för produkten uppstår risken 
att varumärkesrätten hävs och att det blir fritt fram för konkurrenter att använda beteckningen 
och värdet av den immateriella tillgången varumärke försvinner. Dessa risker gör att 
avkastningskravet på en investering i ett varumärke bör justeras med ett risktillägg. 
Risktillägget beräknas genom en så kallad riskanalys (Treffner & Gajland 2001). 
 
Enligt Treffner och Gajland (2001) finns det i grunden tre olika modeller vid värdering av 
immateriella tillgångar. 
 
Den kostnadsbaserade värderingsmetoden innebär att man beräknar tillgångens anskaffnings- 
eller återanskaffningskostnad. Anskaffningskostnaden beräknas genom att man summerar de 
kostnader som lagts ner för att få tillgången i det skick den är idag, medan 
återanskaffningskostnaden visar vad det skulle kosta att återanskaffa tillgången i det skick den 
är idag. Om värderingen skall ta en lång tids investeringar i beaktning kan problem uppstå vad 
gäller tidsfaktorn samt att hitta underlag för nedlagda kostnader. Ingen av metoderna är enligt 
Treffner och Gajland (2001) särskilt bra, då de nedlagda kostnaderna sällan överensstämmer 
med det egentliga värdet. Denna åsikt stödjer också Damodaran (2006) som anser att det i 
varumärket investerade kapitalet inte alls behöver reflektera det verkliga marknadsvärdet 
idag. Han skriver att det finns företag som spenderat enorma summor pengar på reklam utan 
att för den skull skapat ett särskilt starkt varumärke, medan det finns företag som helt enkelt 
funnits på rätt plats vid rätt tidpunkt och därmed på ett enkelt och billigt sätt fått sitt 
varumärke uppmärksammat. Smith och Parr (2000) skriver att en kostnadsbaserad metod kan 
ge en uppskattning av ett varumärkes värde, men att den utelämnar viktiga faktorer såsom 
investeringsrisk, kommersiella vinster och avkastningens tillväxtpotential. De framhåller dock 
att den kan vara lämplig i ett tidigt stadium av ett varumärkes utveckling, innan varumärket 
blivit alltför känt på marknaden. 
 
Den andra modellen, ekonomiskt värde, motsvarar det diskonterade nuvärdet av framtida 
kassaflöden (Treffner & Gajland 2001). Ökade framtida kassaflöden hänförliga till 
varumärket uppstår som tidigare sagts genom antingen en prispremie, en volympremie eller 
en kombination av de båda.  
 
För att beräkna prispremien börjar man med att ta reda på priset per enhet med varumärket 
och jämför detta med priset på liknande produkter av andra varumärken eller produkter helt 
utan varumärken. En förutsättning för att en prispremie överhuvudtaget ska uppstå är att priset 
är högre på produkten med varumärket ifråga. Man fortsätter sedan med att härleda de 
rörelsekostnader som avser produkten. De tillverkningskostnader och administrativa 
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omkostnader som hänförs till produkten jämförs med andra företag för att få fram en 
tillverkningskostnad som kan anses normal (Treffner & Gajland 2001). Detta förfarande görs 
för att varumärkesvärderingen inte ska påverkas av effektivitet eller ineffektivitet i 
tillverkning och administration. Priset på produkten minskas med den ”normala” 
tillverkningskostnaden samt den marknadsföringskostnad som hänförs till produkten och det 
som återstår är ett merkassaflöde som inte kan förklaras av en effektiv kostnadshantering 
(Treffner & Gajland 2001). Hur stor del av detta merkassaflöde som skapats av varumärket 
kan vara svårt att avgöra. Design, kvalitet eller en effektiv marknadsföringsavdelning kan 
vara andra faktorer som påverkar (Damodaran 2006). Enligt Treffner och Gajland är det 
sällan mer än 75 procent av merkassaflödet som beror på varumärket. 
 
Volympremien bestäms genom att man avgör hur mycket mer man säljer jämfört med normal 
volym. Vid bestämmandet av vad som är normal volym är det viktigt att ha en förståelse för 
hur markanden har vuxit fram. Nästa steg är att bestämma vilken marginal som är normal i 
branschen och sedan räkna ut vad den totala volympremien blir (Treffner & Gajland 2001). 
Smith och Parr (2000) skriver dessutom att ett starkt varumärke som medför en hög 
försäljningsvolym kan innebära enorma stordriftsfördelar.  
 
Den tredje modellen som Treffner och Gajland tar upp är den marknadsbaserade 
värderingsmetoden som innebär att man gör en jämförelse med vad exempelvis ett liknande 
varumärke sålts för. För det första är det dock ovanligt att sådana transaktioner 
överhuvudtaget förekommer och för det andra är det sällan som priset blir offentligt (Treffner 
& Gajland 2001). Smith och Parr (2000) anser att marknadsmetoden i mångt och mycket är 
den metod som borde föredras. Men även de skriver att den data som behövs sällan finns 
tillgänglig.  
 
En nära besläktad värderingsmetod till den marknadsbaserade är relativvärderingen. För en 
beskrivning av relativvärdering se avsnitt 3.4.2. Damodaran (2006) skriver att en jämförelse 
mellan företags multiplar kan göras vid varumärkesvärdering. För att detta ska kunna göras 
krävs dock att ett liknande företag utan varumärke kan identifieras samt att båda företagen är 
börsnoterade. Man kan då sätta marknadens värdering av företagen i proportion till variabler 
såsom intäkter och rörelseresultat. Vid jämförelsen antages att varumärket är enda skillnaden 
mellan företagen. För att ett värde skall bedömas finnas på varumärket krävs att multipeln i 
företaget är större än multipeln i företaget utan varumärke. Som exempel på en multipel som 
kan användas för att beräkna värdet på ett företags varumärke nämner Damodaran (2006) 
EV/Sales.  
 
Brand name value = [(EV/Sales)Brand name –(EV/Sales)Generic]*SalesBrand name 

 
Formel 9, Varumärkesvärdering med multipeln EV/Sales. Damodaran (2006 sid. 19). 
 
Noteras bör också att om företaget ifråga har flera varumärken beräknas här de sammanlagda 
värdena för varumärken (Damodaran 2006). 
 
En vanlig metod som används för att beräkna värdet av ett varumärke är den så kallade relief-
from-royalty metoden. Den baseras på tankesättet att om ett företag äger ett varumärke 
behöver det inte hyra ett och slipper därmed att betala en licensavgift för detta. Summan av 
denna fiktiva kostnadsbesparing ses som en intäkt hänförlig till varumärket och 
nuvärdesberäknas efter det att avdrag gjorts för skatt (Smith & Parr 2000).    
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För att avgöra vad den fiktiva kostnadsbesparingen rimligen bör uppgå till används ofta 
offentlig information angående olika licensavgifter som betalas av användare av liknande 
varumärken. Med hjälp av dessa kan man uppskatta vilka intäkter varumärket skulle kunna 
generera i framtiden och sedan diskontera dessa betalningsströmmar till nuvärde. Dessutom 
bör man justera för den del av värdet som tillfaller den tänkte licensköparen (Treffner & 
Gajland 2001). 
 
Smith och Parr (2000) anser att den främsta kritiken mot denna metod är att de licensavgifter 
som finns på marknaden och som används som jämförelse kan vara påverkade av 
begränsningar i varumärkesnyttjandet, vilket gör att varumärkets hela ekonomiska värde inte 
återspeglas i avgiften. 
 
Damodaran (2006) skriver vidare att varumärkesvärdering är lättast att göra i företag med en 
enda produktlinje och varumärket som enda konkurrensfördel, ju fler variabler desto svårare 
blir värderingen. 
 
Smith och Parr (2000) skriver att människor världen över blir allt mer medvetna och känsliga 
vad gäller religiösa, etniska och könsrelaterade frågor. Varumärken skall vara smarta, trendiga 
och attraktiva, men samtidigt också neutrala till den här typen av frågor, vilket inte alltid är så 
lätt.    
 

3.5.2 Patent 
Patentet är en värdeskapare för bolaget genom att det ger konkurrensfördelar, exempelvis 
genom en mer exklusiv produkt med mera funktioner till samma produktionskostnad som 
konkurrenterna, trots att de inte har de extra funktionerna. Företaget som innehar patentet kan 
då ta ut ett högre marknadspris (Treffner & Gajland 2001). Lagmässigt innebär ett patent att 
staten skyddar innehavaren av patentet en tidsbegränsad period med ensamrätt att nyttja 
tekniken. Skyddet gäller i 20 år, men därefter får konkurrenter använda samma teknik. Genom 
att ge företagen avkastning på produkten så att deras forsknings- och utvecklingskostnader 
täcks hoppas man främja utveckling hos företag (Landelius & Treffner 1998). Treffner och 
Gajland (2001) skriver att värdering av patent medför olika svårigheter. En problematik är att 
åtskilja vilket värde som patentet skapar. Treffner och Gajland (2001) menar att det är svårt 
att särskilja det kassaflöde som generas från varumärket från det som genereras av patentet. 
Vilka intäkter är hänförbara till respektive konkurrensfördel? Patent medför ofta en annan 
problematik enligt Treffner och Gajland (2001), nämligen att patentet används i flera 
produkter i företaget, vilket ökar komplexiteten ytterligare att hänföra det mervärde av 
kassaflödet som generas. 
 
Utifrån denna problematik hänvisar Treffner och Gajland (2001) till en förenklad modell för 
beräkning av patentets värde. De skriver att patentet behandlas som ett licensavtal, där en 
licensavgift fastställs som rimligtvis hade utgått om företaget istället hade haft en 
nyttjanderätt på patentet istället för att äga det. Vid bedömning av licensavgiften utgår de ifrån 
offentlig tillgänglig statistik om licensbetalningar. Dessa licensavgifter ger framtida 
kassaflöden för bolaget och kan diskonteras tillbaka till nutid med företagets 
diskonteringsränta. Till skillnad från varumärke och DCF-modellen har patent en begränsad 
livslängd och därför bör beräkningen endast innefatta tidsperioden då det är ett patent.     
 
Outvecklade patent är den mest svårvärderade immateriella tillgången enligt Damodaran 
(2006). Han anser att problematiken med dessa är att de inte generar något kassaflöde, men 
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har potential att göra det. Vidare skriver han att värdera dessa med en DCF-modell eller 
relativvärdering är nästintill omöjligt. Ett utvecklat patent kan värderas utifrån kassaflöden 
enligt Treffner och Gajlands (2001) modell, men för att värdera ett outvecklat patent anser 
Damodaran (2006) att optionsvärdering är en tillämplig modell.  
 
Patentet ger företaget rätten att utveckla och marknadsföra en produkt eller tjänst, vilket kan 
jämställas med en option (Damodaran 2006). Ett outvecklat patent generar inte några 
kassaflöden idag, men ger företaget rätten att utveckla det i framtiden. Företaget kommer att 
utveckla patentet endast om de framtida kassaflödena överstiger forsknings- och 
utvecklingskostnaderna. Om de framtida kassaflödena inte skulle göra det, kommer företaget 
avbryta utvecklingen och alla framtida kostnader för patentet upphör enligt Damodaran 
(2006). Vidare anser han att patentet kan jämföras med en köpoption, där produkten i fråga är 
den underliggande varan och premien är forsknings och utvecklingskostnaderna.  
 

 
 
Figur 8, Payoff to Introducing Product. Damodaran (2006 sid. 26). 
 
Vid värdering av företag med patent utgår Damodaran (2006) från funktionen av tre stycken 
variabler.  
 

� Kassaflödet som generas från färdigutvecklade patent som används på marknaden i 
färdiga produkter.  

� Patent som är under utveckling i företaget, men som dock inte applicerats på 
produkten.  

� Det förväntade värde på patent som företaget kan förväntas utveckla i framtiden, som 
ett resultat av deras forskning och utveckling.  

 
Den första komponenten värderas med DCF-modell, där kassaflödena från produkten ligger 
till grund för modellen. Vid värdering av den andra modellen används enligt Damodaran 
(2006) optionsvärdering, där varje patent värderas separat. Den tredje komponenten baseras 
på företagets forsknings- och utvecklingsmöjligheter.  
 
Value of Firm = Value of commercial products + Value of existing patents + (Value of new patents 

that will be obtained in the future – Cost of obtaining these patents) 
 
Formel 10, Valuing a firm with patents. Damodaran (2006 sid. 29). 
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De största nackdelarna med optionsvärdering vid värdering av outvecklade patent, är att det 
krävs komplicerad indata enligt Damodaran (2006). Vidare skriver han att det är 
problematiskt även för insiders, på grund av avsaknaden av tillgänglighet eller svåra 
uppskattningar av dessa variabler. 
 
Varumärke och patent kombineras ofta för att bygga upp ett starkt varumärke och bli 
världsledande på marknaden (Landelius & Treffner 1998). Vidare skriver de att patentet 
används för att agera ensam på marknaden, vilket medför att de företag som vill använda 
tekniken blir tvingade att applicera innehavarens namn på tekniken. När patentets livslängd 
närmar sig sitt slut och konkurrenterna ligger i startgroparna, är varumärket så väl inarbetat 
hos konsumenterna att de inte vill byta märke. Därmed blir företagen tvungen att fortsätta 
betala licensavgifter till det ursprungliga företaget enligt Landelius och Treffner (1998). 
Dolby är ett företag som nyttjade denna strategi med deras brusreduceringsteknik. Där var 
kravet vid användning av deras licens just att varumärket Dolby anges vid användning av 
tekniken (Landelius & Treffner 1998).   
 

3.5.3 Goodwill 
Smith och Parr (2000) skriver att många människor likställer goodwill med kundstöd. Med 
kundstöd menas att kunder återvänder till ett företag eller rekommenderar det till andra. 
Orsaker kan vara god service, marknadsföringskampanjer, företagspolicys eller god PR. 
Smith och Parr (2000) håller dock inte riktigt med om att det är goodwill, utan att det 
egentligen borde hänföras till andra immateriella tillgångar. Kundstöd borde hänföras till 
varumärke, god service till en välutbildad arbetskraft och produktkvalitet till patenterad 
teknologi och så vidare.   
 
En annan vanlig syn är att företag med mycket goodwill i framtiden troligen kommer att 
generera vinster som är större än vad som behövs för att ge en ansenlig avkastning på 
företagets övriga tillgångar (Smith & Parr 2000). 
 
Damodaran (2006) anser att goodwill uppstår vid köp av företag och att det är skillnaden 
mellan vad man betalar för företaget och det bokförda värdet av dess tillgångar. Det kan 
tolkas som det uppskattade värdet av de tillgångar i målföretaget som förväntas ge tillväxt i 
framtiden. Men värdet på goodwill påverkas också av hur bra den bokförda värderingen av 
tillgångarna är gjord samt om för mycket eller för lite betalts vid köpet i förhållande till 
företagets verkliga värde (Damodaran 2006). 
 
International Accounting Standards Board (IASB) anser att goodwill som förvärvas vid ett 
företagsköp motsvarar framtida ekonomiska fördelar som inte enskilt går att identifiera eller 
redovisa separat (IFRS 3 p. 52). 
 
Smith och Parr (2000) anser att man gör det lite för lätt för sig om man per automatik antar att 
det överpris som betalas vid ett företagsförvärv borde hänföras till goodwill. De skriver att det 
är nödvändigt att se på förvärvet genom köparens ögon. Kanske hittar man då synergieffekter 
som uppstår i samband med övriga företag som finns i förvärvarens ägo. Det är i så fall helt 
nya tillgångar som inte borde hänföras till restposten goodwill (Smith och Parr 2000).  
 
Enligt Smith och Parr (2000) är det helt omöjligt att beräkna värdet av goodwill utan att 
använda sig av företagsvärdet eller de underliggande tillgångarna. 
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3.5.4 Redovisningsregler 
Från och med den 1 januari 2005 måste alla svenska börsnoterade bolag följa IAS/IFRS regler 
vid upprättande av koncernredovisning (Axelman et al. 2003). 
 

3.5.4.1 International Accounting Standards Board 
IASB är en oberoende, privat expertorganisation och dess styrelse består av 14 medlemmar 
ifrån nio olika länder (www.iasb.org). Organisationens avsikt är att verka för en 
harmonisering av redovisningsprinciper världen över. Detta gör man genom att utfärda 
internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS) 
och International Accounting Standards (IAS) (Internationell redovisningsstandard i Sverige – 
IFRS/IAS 2005).  
  

3.5.4.2 IFRS 3 
Från och med den 1 januari 2005 måste alla svenska börsnoterade bolag följa IFRS/IAS regler 
vid upprättande av koncernredovisning. Bland dessa regler finns IFRS 3 som huvudsakligen 
handlar om att företag ska tillämpa den så kallade förvärvsmetoden vid företagsförvärv. 
Förvärvsmetoden innebär att förvärvaren redovisar målföretagets tillgångar, skulder och 
eventualförpliktelser till deras verkliga värden vid tidpunkten för köpet (IFRS 3 p. 1).  
 
Syftet med IFRS 3 är att ange hur företag ska utforma den finansiella rapporteringen vid ett 
företagsförvärv (IFRS 3 p. 1). Standarden innehåller, förutom bestämmelsen om användande 
av förvärvsmetoden, bland annat regler som innebär att förvärvad goodwill inte längre får 
skrivas av, utan istället ska prövas varje år för att avgöra om det finns ett nedskrivningsbehov 
eller ej. IFRS 3 anger också att andra förvärvade identifierbara immateriella tillgångar såsom 
varumärke och patent ska redovisas separat från goodwill (Guide till IFRS 3 - 
Företagsförvärv). Hur dessa övriga immateriella tillgångar ska redovisas regleras istället i IAS 
38. 
 

3.5.4.3 Nedskrivning av goodwill 
Immateriella tillgångar som anses ha en obestämbar livslängd får inte längre skrivas av. 
Goodwill som uppstår vid ett företagsförvärv är en sådan tillgång och varje år ska en prövning 
av värdet göras. Om en övervärdering bedöms föreligga skall istället en nedskrivning av 
värdet göras (IFRS 3 p. 55). Detta prövning kallas impairmenttest. Testet skall genomföras 
oftare än en gång per år ifall omständigheter tyder på att ett nedskrivningsbehov finns. Vid en 
nedskrivning är företaget skyldigt att lämna uppgifter beträffande de omständigheter som lett 
till en justering samt det belopp som tillgången skrivits ned med (IAS 36 p. 130). 
 
Nedskrivning av goodwill skall göras i enlighet med IAS 36. Enligt rekommendationen skall 
en tillgång skrivas ned om det redovisade värdet är lägre än dess återvinningsvärde, vilket 
definieras som det högsta av nettoförsäljningsvärde respektive nyttjandevärde. 
Nettoförsäljningsvärdet är detsamma som marknadsvärdet minskat med 
försäljningskostnader. Med nyttjandevärde menas nuvärdet av de framtida kassaflöden som 
tillgången kommer att generera (Axelman et al. 2003). Vid redovisning av en nedskrivning 
skall företaget ange vilket slags återvinningsvärde som används samt på vilket sätt detta värde 
beräknats (IAS 36 p. 130).  
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Huvudregeln är att återvinningsvärdet skall fastställas för varje enskild tillgång. Om detta ej 
är möjligt skall varje enskild tillgång hänföras till en kassagenererande enhet (IAS 36 p. 66). 
En kassagenererande enhet är den minsta möjliga identifierbara grupp av tillgångar som 
oberoende av andra enheter genererar inbetalningar (IAS 36 p. 6). När beräkningar visar att en 
kassagenererande enhet behöver skrivas ned, är det goodwill sammankopplad till enheten som 
skall skrivas ned först. Det är viktigt att goodwill fördelas på ett tydligt sätt till de 
kassagenererande enheterna (Implementeringen av IFRS 2005). Företaget skall vid en 
nedskrivning dessutom lämna en beskrivning av enheten med avseende på om det är en 
produktlinje, en anläggning, en avdelning etcetera. Om indelningen i kassagenererande 
enheter ändrats sedan tidigare redovisning skall detta också anges (IAS 36 p. 130). 
 
För att avgöra framtida kassaflöden skall bolaget använda sig av sin senaste budget och/eller 
prognos. Prognosperioden får omfatta en tid om maximalt fem år om inte särskild anledning 
finns. Efter den femåriga perioden skall en begränsad eller avtagande tillväxttakt antagas 
(Axelman et al. 2003). Den diskonteringsfaktor som används i beräkningen skall fastställas 
före skatt och visa på marknadens bedömning av pengarnas värde över tid samt de 
tillgångsspecifika risker som finns. Överlag kan sägas att kassaflödena skall beräknas mot 
bakgrund av företagsledningens bästa möjliga uppskattning om de ekonomiska förhållanden 
som kommer att gälla under tillgångens användningsperiod (Axelman et al. 2003).   
 

3.5.4.4 Negativ goodwill 
Om värdet på de identifierbara nettotillgångarna i det förvärvade företaget överstiger 
anskaffningsvärdet uppstår negativ goodwill. Skapandet av negativ goodwill kan bero på tre 
olika saker. För det första kan det bero på fel vid värderingen av de verkliga värdena på 
anskaffningsvärde eller identifierbara nettotillgångar, till exempel genom att framtida 
kostnader inte blivit korrekt återgivna vid värderingen av nettotillgångarna. En annan orsak 
kan vara att olika redovisningsstandarder har olika krav gällande värdering till verkligt värde. 
Slutligen kan den negativa goodwillen uppstå som en följd av ett förvärv till lågt pris (IFRS 3 
p. 57).  
 
Negativ goodwill redovisades tidigare som en balanspost (Guide till IFRS 3 - 
Företagsförvärv). Nu skall man istället ompröva värderingen och om det sedan fortfarande 
anses finnas negativ goodwill skall denna omgående redovisas som en intäkt i 
resultaträkningen (IFRS 3 p. 56).   
 

3.5.4.5 Identifiering av övriga immateriella tillgångar 
Enligt IFRS 3 skall identifierbara immateriella tillgångar redovisas separat från goodwill. Det 
som krävs för att en immateriell tillgång ska anses som identifierbar är att den är avskiljbar 
från företaget och att den uppkommer ur avtalsenliga eller juridiska rättigheter (IFRS 3 p. 46). 
För att tillgången ska få redovisas avskilt från goodwill krävs också att tillgångens verkliga 
värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (IFRS 3 p. 45).  
 
IASB har angivit ett antal exempel på immateriella tillgångar som borde kunna särskiljas från 
goodwill. Dessa tillgångar kan bland annat vara av marknadsrelaterad, kontraktsrelaterad eller 
teknologisk karaktär. Exempel som IASB ger är bland annat varumärken, orderstock, 
franchiseavtal och databaser. De immateriella tillgångar som anses ha en begränsad livslängd 
skall, till skillnad från goodwill, även fortsättningsvis skrivas av över den beräknade 
nyttjandeperioden (Guide till IFRS 3 - Företagsförvärv). Det som avgör om avskrivning eller 
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nedskrivning skall göras är just om en tydligt begränsad livslängd på tillgången kan urskiljas 
(Implementeringen av IFRS 2005). 
 
Internt upparbetade immateriella tillgångar får inte tas upp i balansräkningen. Det undantag 
som finns är utgifter för utveckling. Då ställs emellertid vissa krav som måste vara uppfyllda, 
bland annat att det finns möjlighet och en avsikt att färdigställa tillgången för användning 
eller försäljning, att den kan innebära ekonomiska fördelar och att utgifterna kan beräknas 
tillförlitligt (IAS 38). 



EMPIRI 

 40 

4. Empiri  
 
I empirin presenteras intervjuerna med de olika respondenterna, vilka är verksamma i 
välkända svenska bolag. Intervjuer har gjorts med tre personer verksamma inom Corporate 
Finance på två olika banker samt ett revisionsbolag. Den fjärde respondenten är verksam 
inom revision och rådgivning och är auktoriserad revisor på ett revisionsbolag.   

 

4.1 Företagspresentationer samt presentationer av respondenter 
Vi kommer här att kartfattat presentera de företag och de respondenter vi intervjuat i vår 
undersökning. Vi kommer att presentera inom vilken bransch företagen är verksamma och 
deras storlek. Dessutom kommer respondenternas bakgrund och funktion i företagen att 
presenteras.  
 

4.1.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ledande i sin bransch inom Sverige och världen. De är 
verksamma i 149 länder runt om i världen och i Sverige finns 125 kontor utspridda över hela 
landet. Deras affärsområde är att utveckla, sälja och genomföra revision, redovisning och 
kvalificerad rådgivning inom finansiella och angränsande områden (www.pwc.com). Öhrlings 
Corporate Finance avdelning för företagsvärdering arbetar med köp och försäljning av 
företag, kvalificerad värderelaterad rådgivning i samband med samgående och fusioner, 
värdering i samband med kapitalanskaffning och tvister, värdering i samband med 
generationsskiften och överlåtelser samt rådgivning vid förhandlingar (www.pwc.com). 
 

4.1.1.1 Stephan Révay 
Stephan Révay jobbar på Corporate Finance, inom avdelningen för företagsvärdering där han 
har den officiella titeln Senior Manager. Han har jobbat där sedan 1999 och är numera chef 
för värderingsavdelningen. Sina studier gjorde han på Stockholms Universitet. 
Värderingsavdelningen arbetar med företagsvärderingar i en mängd avseenden, men 
framförallt köp- och säljrådgivning i samband med transaktioner.  
 

4.1.1.2 Lars Bergendahl 
Lars Bergendahl har jobbat som revisor sedan 1984 och varit auktoriserad revisor sedan 1994. 
Han är i dagsläget påskrivande revisor för ungefär 150 bolag. Han är verksam inom områdena 
revision och rådgivning till små och medelstora familjeägda bolag. Huvudsakligen finns 
bolagen i Värmland, men han har även uppdrag utomläns. I hans arbetsuppgifter ingår det 
minst lika mycket konsultation och rådgivning som det gör revision. Inom rådgivning och 
konsultation ingår köp av bolag, försäljning av bolag samt generationsskiften. 
 

4.1.2 Swedbank 
Swedbank grundades 1820 efter europeisk förebild. I dag har Swedbank 8,9 miljoner 
privatkunder och 459 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. I Sverige 
har Swedbank 470 kontor, ytterligare 290 kontor finns i de baltiska länderna. Swedbank har 
även verksamhet i andra delar av världen som till exempel i New York och Tokyo.  I april 
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2006 beslutades om ett namnbyte från Föreningssparbanken till Swedbank 
(www.swedbank.se). Swedbank Corporate Finance hjälper företags ägare, styrelser och 
ledningar med bland annat börsintroduktioner, företagsförvärv, avyttringar, 
kapitalanskaffning och övriga ägarrelaterade frågor (www.swedbank.se). 
 

4.1.2.1 Olof Erlandsson 
Olof Erlandsson arbetar som Vice President på Swedbank Corporate Finance avdelning. Det 
innebär att han jobbar tillsammans med bolagen som rådgivare vid transaktioner. Dessa 
uppdrag handlar om förvärv och avyttringar av företag, börsnotering, incitamentsprogram och 
andra frågor relaterade till aktieägandet eller det egna kapitalet.  
 

4.1.3 Bank 
Denna bank vill vara anonym i vår undersökning, vilket gör att presentationen blir väldigt 
övergripande. Banken är en av de större i Sverige och har en Corporate Finance avdelning 
som erbjuder rådgivning inom börsintroduktioner, det egna kapitalet och transaktioner.  
 

4.1.3.1 Värderare fyra 
Värderare fyra vill vara anonym i vårt examensarbete. Han har en ekonomisk bakgrund och 
arbetat både internationellt som nationellt inom olika banker. Han har varit verksam inom 
denna bank i ungefär två år, där hans arbetsuppgifter är värdering av tillgångar.  
 

4.2 Intervjuer 
I detta avsnitt redogörs för samtliga frågor under intervjuerna samt de svar och åsikter 
respondenterna hade kring dessa frågeställningar.  
 

4.2.1 Värderingsmodeller 
Erlandsson börjar intervjun med att säga att valet av modell inte skall spela någon roll för 
utfallet av värderingen. Bygger man modellen korrekt och ger rätt input, så menar han att man 
ska komma fram till samma värde, vare sig man använder FCFF eller FCFE. Vidare säger han 
att det kan vara enklare att använda en viss modell på en viss typ av bolag. Bergendahl har 
väldigt svårt att säga någon generell värderingsmodell, som skulle vara det korrekta sättet att 
värdera ett företag. Han menar att det är beroende av situationen, men håller dock med om att 
DCF är en viktig ingrediens i värderingen. 
 

4.2.1.1 Avkastningskravsmodeller 
 

� Hur beräknar du CAPM?  
Värderare fyra, Erlandsson och Révay använder den teoretiskt korrekta formeln av CAPM. 
Bergendahl använder sig inte av denna modell för att beräkna avkastningskravet.  
 

� Hur uppskattar du riskpremien och vilka faktorer avgör dess värde? 
Värderare fyra anser att mindre bolag ofta bör ha en extra premie. Detta förklara han genom 
att investeraren tar en större risk i att investera i ett mindre bolag än ett större, där det oftast 
finns en dokumenterad historik om bolaget. På ett bolag som AB Volvo skulle han använda 
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riskpremien som den är utan extra premier. Révay säger att Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
varje år gör en enkätstudie med 60 stycken andra företag, banker, Corporate Finance enheter 
och riskkapitalbolag och frågar vad de anser. Därefter sammanställer de informationen och får 
ut riskpremier för olika branscher. Han säger att man också kan titta på vilken historisk 
överavkastning aktier haft jämfört med riskfri ränta. Detta sätt att räkna brukar enligt Révay 
ge en riskpremie på cirka 6-7 procent, medan Öhrlings PricewaterhouseCoopers studie brukar 
visa någonstans mellan 4-5 procent. Han anser att marknaden i genomsnitt använder en 
premie på 4-6 procent. Révay säger att historiskt sett avkastar mindre bolag bättre än större 
bolag, men att risken dock är högre i ett mindre bolag, eftersom det är mer känsligt för 
svängningar i kassaflödet. Detta exemplifierar han genom att AB Volvo skulle kunna ta en 
smäll på grund av deras stora kassa, men ett mindre bolag har inte lika mycket likvida medel 
och får därmed lättare problem. Han anser att det i genomsnitt brukar vara mellan 1-3 procent 
i extra riskpremie för mindre bolag.  
 
Révay menar att ett tillägg för landrisken bör göras för länder utanför västvärlden. Han säger 
att om han exempelvis skall värdera något i Bangladesh lägger han till en landriskpremie. 
Landriskpremien skall ta hänsyn till det politiska läget men också till ränteläget och valutan. 
Révay anser inte att AB Volvo skall ha ett risktillägg på grund av att de är verksamma i hela 
värden. Det som kan diskuteras i beräkningen av riskpremien för AB Volvo är den valutarisk 
som finns, men Révay anser att de är såpass väl hedgade mot den risken att ett sådant 
risktillägg inte heller skulle vara aktuellt. AB Volvo har även tillverkning i Brasilien, vilket 
gör att en liten risk kan finnas. Men de är inte beroende av endast den brasilianska 
marknaden, utan det är snarare en mindre del av verksamheten. Detta brukar jämna ut sig för 
bolag som AB Volvo. Révay menar att landspecifik risk är mer aktuellt exempelvis om AB 
Volvo endast skulle ha sålt lastbilar i Ryssland. Med dessa argument som stöd anser Révay att 
AB Volvo inte skall ha något risktillägg överhuvudtaget.  
 
Även Erlandsson anser att storleken på bolaget kan påverka riskpremien, men även om 
bolaget är noterat eller ej anser han kan tas i beaktande. Det är enligt Erlandsson inte alls 
ovanligt att olika rabatter, såsom noteringsrabatt eller likviditetsrabatt, används vid 
värderingen i vissa situationer. Dessa justeringar kan göras antingen i CAPM eller WACC 
eller genom en justering i slutändan. Erlandsson säger att han emellanåt sneglar på olika 
rapporter som kommer fram, som exempelvis Öhrlings PricewaterhouseCoopers studie. Han 
säger att landrisker bör tas i beaktande, men han använder inget landrisktillägg när han tittar 
på svenska bolag. Erlandsson säger dock att han skulle addera en landriskpremie vid en 
värdering av bolag i vissa länder. Han anser att AB Volvo inte skall ha någon extra 
riskpremie.  
 

�  Vilken riskfri ränta använder du och anser du att den är helt riskfri?  
I CAPM använder värdare fyra sig av en femårig eller tioårig statsobligation som riskfri ränta.  
Han anser att statsobligationen är så nära en riskfri ränta man kan komma. Även Révay och 
Erlandsson anser att den svenska staten är så nära riskfri man kan komma, eftersom de har 
kreditbetyget AAa. Révay påpekar även att om det är ett utländskt företag så ska räntan och 
valutan i det landet höra ihop. Bergendahl uppskattar den riskfria räntan i dagsläget till cirka 
fem procent. Han uppskattar det genom att titta på det allmänna ränteläget, inlåningsräntan 
och den obligationsränta som gäller.  
 

� Vilket sorts betavärde använder du och hur beräknar du det? 
Värderare fyra tittar i analytikerrapporter för att se vilket betavärde de använder när de 
uppskattar risken för bolaget och branschen. Vidare anser han att även jämförbara bolag skall 
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beaktas. Utifrån detta beräknar han ett fundamentalt bottom-up beta. Även Erlandsson 
använder ett fundamentalt bottom-up beta. Precis som värderare fyra och Erlandsson 
använder sig Révay av ett fundamentalt betavärde, men han påpekar att han till skillnad från 
en del andra inte tar hänsyn till skatten i sin beräkning. Bergendahl använder inget betavärde 
vid sina värderingar. 
 

� Vilken diskonteringsränta?  
Révay använder WACC som diskonteringsränta. Anledningen till det är att han räknar 
kassaflödet obelånat, han drar inte av räntor i kassaflödet. Vidare menar han att när han 
värderar exempelvis banker, drar han av räntor från kassaflödet och diskonterar med CAPM 
istället. Révay anser dock att WACC är den mest vanligt förkommande diskonteringsräntan 
när de värderar företag. Erlandsson använder, beroende på modell, antingen WACC eller 
CAPM som diskonteringsränta. Vidare anser han att det i teorin är relativt lätt att räkna fram 
WACC eller CAPM, men att det i praktiken kan vara problematiskt att uppskatta vissa av de 
ingående komponenterna. Erlandsson anser att man kan säga att marknaden i många fall 
arbetar med teoretiskt icke korrekta modeller. Värderare fyra använder WACC som 
diskonteringsränta. 
 
Bergendahl menar att det beror helt på vilken typ av företag det är, vilken bransch det verkar i 
samt det aktuella ränteläget på marknaden. Om han utgår från marknadsräntorna i dagsläget, 
ligger räntan någonstans runt 5-6 procent. Han säger vidare att till det kommer risken för 
företagets riskexponering samt risken i branschen som företaget verkar i. Bergendahl 
uppskattar diskonteringsräntan i dagsläget till 15 procent, om det inte är ett fastighetsbolag 
där du har ett lågt avkastningskrav. Han anser inte att man kan använda en generell modell för 
att beräkna diskonteringsräntan.  
 

� Hur beräknar du tillgångar i diskonteringsräntan?  
Värderare fyra tittar på vilka mål företaget har med sin kapitalstruktur. Han gör en 
benchmarkinganalys och tittar på jämförbara bolag, vad de har för kapitalstruktur och vad 
som verkar vara en branschenlig kapitalstruktur. Värderare fyra poängterar att det skall vara 
företagets långsiktiga kapitalstruktursmål som appliceras i WACC. Révay säger att han tar ett 
värde på eget kapital som verkar rimligt. Det bokförda värdet på eget kapital används inte, 
utan han räknar ut värdet på hela rörelsen och använder den skuldsättningen. Då ser man 
enligt Révay vilken implicit skuldsättning företaget har. Utifrån detta värde ser han om den 
verkar rimlig eller inte och går lite bakvägen för att få fram värdet. Erlandsson menar att det 
är de marknadsvärderade tillgångarna, skulderna och egna kapitalet som skall användas för 
beräkningen. Då marknadsvärdet inte är känt i början av värderingen innebär det att en modell 
som via iterationer hittar marknadsvärden och WACC som hänger ihop, bör användas. Om 
bolagets aktuella skuldsättning inte reflekterar den långsiktiga kapitalstrukturen bör denna 
justeras.  

 
� Enligt teorin beräknas eget kapital i WACC genom att multiplicera börsvärdet 

med antalet aktier? 
Révay menar att man skulle kunna använda metoden om man tycker att bolaget har en korrekt 
skuldsättning. Metoden kräver dock att bolaget är noterat. Om bolaget inte är noterat, tittar 
man på hur konkurrenternas skuldsättning ser ut. WACC skall egentligen inte spegla bolaget i 
sig, utan branschens optimala skuldsättning säger Révay. Värderare fyra använder inte 
börsvärdet, han säger dock att om marknadsvärdet på skulder skall användas skulle man 
kunna använda det. Han anser det dock inte vara att föredra framför benchmarking. 
Erlandsson menar att det är sällan som han har ett aktiepris att arbeta med, det är endast om 
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bolaget är noterat. Även då anser han att det är teoretiskt fel, såvida han inte kommer fram till 
bolaget är värt vad det handlas till på börsen.  
 

� Hur beräknar du skulder i diskonteringsräntan?  
Värderare fyra, Bergendahl, Erlandsson och Révay utgår alla från bokfört värde för skulderna. 
De anser inte att det är värt att konvertera dem till marknadsvärde. Révay menar att så länge 
lånen i balansräkningen är till rörlig ränta är de alltid mer eller mindre korrekt bokförda. Enda 
gången stora skillnader kan uppstå mellan bokfört värde och marknadsvärde på ett lån är om 
de ligger till fast ränta och den rörliga räntan har rört sig väsentligt från denna. Révay säger 
att han i detta fall skulle kunna överväga att göra en justering, men att det dock är väldigt 
sällan han gör något sådant. Erlandsson menar att han sällan har tillräcklig information för att 
beräkna marknadsvärdet på skulderna. Dock säger han att när han värderar fastighetsbolag 
försöker beakta om det finns över- eller undervärden i lånen vid beräkning av substansvärde. 
Erlandsson menar att justering av skulderna till marknadsvärde ofta ger liten påverkan, varför 
det finns andra, mer intressanta poster att fundera över, vilka påverkar företagets värde i större 
utsträckning.  
 

� Hur beräknar du kostnader för skulder i diskonteringsräntan?  
Révay menar att WACC skall återspegla ett långsiktigt avkastningskrav, därför använder han 
den riskfria räntan som bas. Utöver den gör Révay en form av bedömning utifrån vilken 
premie som företaget kan tänkas låna till. Den beror dels på bolaget i sig och dels vilken 
skuldsättning han antar i WACC. Vidare menar han att ju högre skuldsättning företaget har 
desto mer vill banken ha betalt för att riskerna ökar. Révay säger att det för det mesta brukar 
handla om någon procentpremie ifrån statsobligationen, vilket justeras för skatt, eftersom 
avkastningskravet är efter skatt.  
 
När det gäller kostnad för skulder använder sig värderare fyra av en avdelning som är 
specialiserad på utlåning till stora företag. Därtill använder han sig av deras Acquisition 
Finance avdelning vilka är specialiserade på utlåning av riskkapital. Vid värdering av ett 
bolag bestämmer de vilken utlåningsränta som kommer att användas i värderingen av bolaget. 
Acquisition Finance avdelningen tittar på kreditbetyget och finns inget betyg tittar de på 
jämförbara bolag. De väger även in marknaden och de utlåningsräntor som använts.  
 
Erlandsson anser att kostnaden för skulderna är den ränta vilket företaget skulle få i en 
upplåningssituation. Han menar att den enklaste metoden är att titta på historiska räntor, men 
att det nästan alltid blir väldigt missvisande. Den bästa metoden brukar enligt Erlandsson vara 
att resonera kring vad det är för typ av bolag och vilken ränta de skulle få om de gick till 
banken och lånade pengar idag. Han säger vidare att detta är relativt enkelt för honom 
eftersom han arbetar på en bank och har tillgång till den informationen. Problemet med att 
utgå från rating är att få bolag har ett kreditbetyg anser Erlandsson. 
 
Bergendahl anser att det är samma avkastningskrav på det externa kapitalet som på det 
aktuella bolaget du ska värdera.  
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4.2.1.2 DCF- och relativvärdering 
 
� Vilken grundläggande värderingsmodell har Du som utgångspunkt vid värdering 

av företag?  
Révay använder sig av två modeller när han värderar företag. Den första är 
kassaflödesvärdering som innebär en diskontering av kassaflödena med ett vägt 
avkastningskrav. Utöver det använder han sig även av en relativvärdering/multipelvärdering.  
 
Erlandsson anser att man i princip aldrig enbart använder sig av en enskild modell. Han menar 
att det handlar om att hitta den modell som är enklast att applicera på företaget och leta efter 
förenklingar, annars blir modellen alldeles för komplex. Vidare säger han att vissa typer av 
förenklingar är lättare att göra med den ena eller andra modellen.  Han använder sig av en 
kassaflödesmodell, men utseendet varierar beroende på vilken typ av företag det är som skall 
värderas och hur komplext detta företag är. Vidare menar han att beroende på vilken typ av 
företag som skall värderas så lämpar sig FCFF och FCFE mer eller mindre bra. Han 
kompletterar kassaflödesmodellen med olika typer av multipelanalyser, det vill säga 
relativvärdering. Beroende på situation, så tittar Erlandsson på hur liknande noterade bolag 
värderas och hur liknande bolag har prissatts vid tidigare företagsöverlåtelser.  
 
Bergendahl menar att den vanligaste värderingsmodellen är när man tittar på ett bolags 
avkastningsvärde. Denna komponent är den han använder sig av mest, generellt sett. 
Avkastningskravet han beräknar får en viss multiplikatoreffekt på vinsten och det blir då 
bolagets värde.  Bergendahl lägger dock vikt vid andra faktorer som vägs in i värderingen. 
Vid ett förvärv kan man exempelvis bli av med en konkurrent eller få synergieffekter genom 
sänkta produktionskostnader eller administrativa kostnader. Bergendahl anser 
sammanfattningsvis att det finns en mängd olika faktorer och variabler att ta hänsyn till och 
att det är väldigt viktigt att se helheten.  
 
Värderare fyra använder tre olika modeller som utgångspunkter vid värdering av företag. Han 
säger att syftet med detta är att täcka in olika styrkor och svagheter med olika modeller och få 
en bra överblick. Vidare anser han att kassaflödesvärdering (DCF) bör användas, men att han 
även går direkt till företagen och frågar vad de skulle kunna tänka sig att betala för att få den 
avkastning som de kräver. Denna metod kallar han för Internal Rate of Return. Han säger 
vidare att modell nummer tre som han använder är relativvärdering, där han tittar på 
jämförbara noterade bolag och tidigare jämförbara transaktioner. Dessa tre metoder anser han 
vara de viktigaste och de sammanställer han för att därefter göra en bedömning av vilket 
intervall värdet ligger inom. 
 

� Om fler än en värderingsmodell används, vad avgör vilken metod som används 
till respektive företag?  

Révay anser att kassaflödesvärdering och relativvärdering är de två grundmodellerna. Dock 
används ibland även substansvärdering, men det gäller främst fastighetsbolag och 
investmentbolag där den enskilda tillgången kan värderas separat och fri från verksamheten i 
övrigt. Erlandsson menar att vid en värdering av en bank är både tillgångssidan och 
skuldsidan något som är en del av rörelsen samt att kapitaltäckningskravet måste beaktas, 
vilket innebär att en FCFE-modell är lämplig. Vid en värdering av ett verkstadsbolag anser 
han det vara mer logiskt att värdera tillgångarna, det vill säga rörelsen. Han tittar även på 
skuldsättningen och hur den påverkar det egna kapitalet. Slutligen säger Erlandsson att vid en 
värdering av ett fastighetsbolag går det att applicera de modeller han nämnt, men oftast utgår 
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man ifrån fastighetsportföljen. Där tittar han på hur den är värderad utifrån 
fastighetsvärderingsmetodik och arbetar med det som utgångspunkt för att få fram vad bolaget 
borde vara värt. 
 

� Vilken modell skulle du använda vid en värdering av AB Volvo? 
Révay förslår kassaflödesvärdering och relativvärdering/multipelvärdering för verkstadsbolag, 
detta gäller då även AB Volvo. Erlandsson värderar AB Volvo som ett verkstadsbolag, där 
han värderar tillgångarna och ser på hur skuldsättningen påverkar det egna kapitalet. Han 
skulle använda sig av en DCF där man tittar på FCFF. Vidare anser Erlandsson att den skall 
kompletteras med en multipelanalys, där han ser på hur AB Volvos konkurrenter eller andra 
liknande företag prissätts.  
 
Bergendahl anser att det i grunden inte är speciellt annorlunda jämfört med hur man värderar 
andra företag. Metodmässigt sett är det i princip ingen skillnad vad gäller att värdera ett litet 
företag jämfört med ett stort. Han menar att man måste ha klart för sig vad investerarna ser för 
fördelar, förutom avkastning, med att förvärva AB Volvo. Enligt Bergendahl är syftet med 
förvärvet något som bör beaktas både för stora och små företag, där det är viktigt att försöka 
bedöma framtidsmöjligheterna för förvärvet. När det gäller AB Volvo behöver man 
exempelvis bedöma hur väl rustade de är inför kommande miljöförändringar och krav på 
dieselsnålare lastbilar. Detta menar han är ett exempel på en unik detalj som blir aktuell just 
vid en värdering av AB Volvo.  
 
Värderare fyra säger att han vid en värdering av AB Volvo skulle använda de modeller han 
nämnt. Han menar dock att han speciellt skulle använda relativvärdering och titta på 
jämförbara bolag, som exempelvis Paccar, MAN och Scania. Vidare menar han att man tittar 
på vad de bolagen värderas till och använder det i sin bedömning av kassaflödesanalysen på 
AB Volvo. Han avslutar med att säga att framtidsutsikterna för AB Volvo måste beaktas. 
 

� Vid en jämförelse av de olika värderingsmodellerna som du använder, vad anser 
du vara nackdelar respektive fördelar med dessa modeller? 

Révay anser att nackdelen med DCF är att den bygger på kassaflöden långt fram i tiden och 
att den även är ganska teoretisk. Detta kan resultera i att värdet egentligen kan bli vad som 
helst. Vidare säger han att det är svårt att uttala sig om vad tillväxten ska vara om fem år. 
Fördelen med DCF anser Révay vara att om bolaget idag inte har en stadig verksamhet kan 
man ändå prognostisera framtida nivåer, där de har en stadig verksamhet. Han anser att det är 
lättare att göra en noggrann analys med DCF, eftersom man får tänka igenom varje antagande. 
Detta kan jämföras med relativvärdering som egentligen bara är en siffra gånger en annan. 
Révay menar att relativvärdering är lättare för kunder att förstå, då det handlar om att 
någonting sätts i relation till vinsten, vilket gör att de har något att relatera till. Han säger 
vidare att det i förhandlingar i samband med transaktioner ofta tenderar att handla om 
relativvärdering, på grund av att det är lättare att diskutera kring. Révay anser att en nackdel 
med relativvärdering är att den lämpar sig bäst för bolag vilka har en verksamhet som är 
relativt stabil och inte är ett nystartat bolag. Multiplarna är även svåra att applicera i 
verksamheter som växer väldigt snabbt och i dessa fall får man tillämpa multiplarna på 
omsättningen i framtiden. 
 
Värderare fyra menar att svagheten med kassaflödesmodellen är känsligheten till vissa 
antaganden som görs vad gäller exempelvis diskonteringsräntan, investeringsnivåer, den 
långsiktliga tillväxten och marginalen. Vidare menar han att DCF-modellen brukar ge ett lite 
högre värde än vad bolaget senare värderas till. Nackdelarna inom relativvärderingen anser 
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värderare fyra vara problematiken med att hitta jämförbara bolag som passar sig till det 
aktuella företaget. På grund av dessa svagheter använder han flera modeller för att 
kompensera för deras styrkor och svagheter samt för att få en överblick. Därför anser han att 
det är det svårt att bara använda en modell. 
 
Bergendahl anser att fördelen med DCF är att investeraren inte köper för mer pengar än vad 
investeringen ger i avkastning. Substansvärdering kan vara en missvisande värderingsmodell 
anser han, då gamla bolag i regel har väldigt fina substansvärden som har konsoliderat sig 
genom åren. Detta behöver dock inte betyda att bolaget genererar bra årlig avkastning nu för 
tiden. Bergendahl menar att om man stirrar sig blind på substansvärdet, betalar du i regel mer 
än vad själva bolaget är värt.  
 
Erlandsson säger att en DCF är den mest teoretiskt korrekta modell som finns vid värdering 
av företag. Vidare anser han att om du vet vad du gör i en sådan modell och har fullständig 
kunskap om företaget och framtiden, kommer du att komma fram till det teoretiskt ”sanna” 
värdet för bolaget. Erlandsson säger dock att en nackdel med DCF är att den är väldigt känslig 
för vissa antaganden. Om det bara finns en köpare av en viss tillgång, då menar han att oavsett 
vad ett rimligt avkastningskrav är enligt värderaren så kanske köparna tycker att detta 
avkastningskrav är för högt. I denna situation blir det definitionsmässigt ”sanna” värdet vad vi 
kan sälja bolaget till. Erlandsson anser dock att den största nackdelen med DCF är att det tar 
tid att sätta ihop modellen, om man skall göra det på rätt sätt, och att det behövs mycket 
information.  
 
Fördelen med att använda relativvärdering anser Erlandsson vara att det går ganska fort. 
Nackdelarna kan vara att det är svårt att hitta relevanta jämförelseobjekt eller att man måste 
gå långt bort i världen för att hitta dem. Vidare säger han att även om man hittar ett perfekt 
jämförelsebolag, kanske det exempelvis ligger i Japan och är noterat på Nikkei och att 
jämföra med detta bolag är kanske inte alls särskilt relevant. Erlandsson menar att beroende 
på vilken typ av nyckeltal man applicerar i sin jämförande analys, görs implicit väldigt många 
antaganden. Det kan handla om tillväxt, risknivåer, avkastningskrav med mera. Han anser 
dock att rätt använt är det trots allt ett bra instrument i praktiken. Erlandsson ger ett exempel 
där ett onoterat bolag vilket är väldigt likt AB Volvo, skall börsnoteras. I praktiken kommer 
det att jämföras med hur AB Volvo handlas och prissätts på börsen. Det är inte säkert att det 
är rätt eller fel i det specifika fallet, men i praktiken fungerar det så. Med det exemplet menar 
Erlandsson att oavsett vilket värde han teoretiskt sett kan räkna fram med en DCF-modell, 
kommer det att vara svårt att sälja aktier på en prisnivå som uppfattas vara avsevärt dyrare än 
AB Volvo. Vidare menar han att relativvärdering i synnerhet är ett intressant instrument när 
man tittar på gränssnittet till och från börsen. 
 

� Hur ser du på att det går att vinkla DCF- och relativvärderingen beroende på om 
det är köp eller försäljning? 

Värderare fyra menar att modellen alltid går att vinkla, genom att han väljer de bolag vilka 
han ska jämföra med i relativvärderingen. Vidare anser han ändå att man skall göra 
bedömningar vilka bolag som relevanta att jämföra med, han påpekar att han inte sitter och 
styr modellen åt ett visst håll. Däremot anser både Erlandsson, Révay och Bergendahl att 
beroende på om de har ett köp- eller säljuppdrag, värderar de företaget utifrån kundens bästa. 
Révay säger att han värderar högre när han har säljuppdrag än när han har köpeuppdrag. Han 
menar att värderingen är mer ett stöd och därefter handlar det om vad man tror att den andra 
parten accepterar. Révay poängterar att det är viktigt att hålla isär värde och pris. Värdet på ett 
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bolag och priset på ett bolag behöver inte vara beroende av varandra. I priset ingår 
synergieffekter, subjektiva uppfattningar, förhandlingsstyrka med mera säger Révay.  
 
Bergendahl menar att priset förhoppningsvis sammanfaller med värdet, men det är dock inte 
alls säkert att det gör det, med tanke på att värdet på ett bolag varierar allt utifrån vem som är 
köpare. Erlandsson menar att hans jobb inte alltid att hitta det korrekta värdet, det viktiga är 
att kunden blir nöjd genom att få köpa något billigt eller sälja något dyrt. I vissa fall kan 
modeller av olika slag utgöra argumentationsunderlag, snarare än verktyg i jakten efter det 
”sanna” värdet. Bergendahl säger att klienterna som anlitar honom antingen försöker pressa 
eller höja köpeskillingen och att modellerna är lätta att manupilera. Beroende på 
uppdragsgivarens perspektiv kan han ibland styra modellen åt det ena eller andra hållet. Han 
anser inte att det finns någon sanning i värderingar, utan att man bildar sig en uppfattning om 
vilket intervall värdet bör ligga inom. Bergendahl menar att det finns lika många 
värderingsmodeller och beaktanden som det finns revisorer. Han säger att priset brukar hamna 
någonstans mitt i mellan köparens och säljarens krav, där de kommer överens om vad 
realiteten egentligen är.   
 

� Vilka personliga avvägningar gör du i DCF-modellen?  
Värderare fyra anser att modellen blir personlig på grund av att han ofta bygger modellen från 
grunden. Han börjar med att värdera företaget med en standardmodell, vilken är lite enklare 
och gör några anpassningar på den. Vidare anser värderare fyra att när han har värderingen 
kan han börja bygga ut den, göra den mer avancerad och anpassa den mer efter det specifika 
bolaget. I vissa fall värderar han bolaget i olika delar, för att sedan addera ihop dem för att få 
ett slutvärde. Denna metod kan exempelvis användas när någon vill köpa ett publikt bolag, 
men samtidigt har gjort ett avtal att sälja av en enhet av bolaget till en annan köpare. Då måste 
de olika enheterna värderas var för sig, enligt värderare fyra.  
 
Bergendahl gör inte några personliga ändringar i den teoretiska modellen. Vidare säger han att 
det han eventuellt kan justera för är om man dissekerar och analyserar ett bolag. Det gör han 
om de har haft ett väldigt lågt kassaflöde, beroende på att det har varit väldigt 
investeringsintensiva. Bergendahl tittar då på ett historiskt värde, om det låga kassaflödet 
beror på onormalt stora investeringar eller om de har gjort extra amorteringar på lån utöver 
vad som kan ses som normalt. Dessa poster bör och skall man gå igenom anser Bergendahl.  
 
Révay menar att det gäller att avgöra om värdena är rimliga. Vidare säger han att man måste 
se om intäkterna och marginalerna är rimliga jämfört med historiska värden och konkurrenter. 
Révay påpekar också att investeringsnivån måste verka rimlig jämfört med en ökande 
omsättning eller en viss tillväxt. Han anser att alla kan skapa en DCF, det svåra med modellen 
är att bygga upp antaganden som på något sätt är rimliga och verkar genomtänkta. Enligt 
Révay har alla analytiker i det stora hela samma modell, skillnaden är hur de tänker inne i 
modellen.  
 
Erlandsson menar att om man bygger modellen rätt, fångar den upp de relevanta kassaflödena 
och lägger dem rätt i tiden erhålls ett teoretiskt korrekt värde. Hur modellen byggs är 
beroende på situationen. Erlandsson säger att Swedbank har en stor standardmodell, vilken 
används ganska ofta. Han berättar att han och en annan anställd byggde modellen för några år 
sedan och utifrån denna modell görs ibland förenklingar eller konstateranden att vissa 
parametrar är oerhört viktiga. Erlandsson menar att olika typer av förenklingar görs för att 
enklare kunna arbeta med värderingen och få den mindre tidskrävande, men att fokus måste 
läggas vid viktiga parametrar. 
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� Vilka poster är kassaflödespåverkande?  
Värderare fyra säger att investeringsnivån är viktig. Han anser att mycket av kassaflödet går 
till investeringarna i bolaget, för att exempelvis köpa maskiner. Modellen anser han vara 
väldigt känslig i detta avseende, eftersom det ofta är ganska stora kassaflödesposter. Vidare 
påpekar han att tillväxten och i vissa fall marginalen i värderingen är väldigt känsliga och bör 
beaktas. Arbetande kapitalet är också en kassaflödespåverkande post som är väldigt känslig. 
Han säger vidare att storleken på rörelsekapitalbehovet påverkar också modellen. Värderare 
fyra anser att vad gäller alla de här posterna är det viktigt att göra en noggrann analys av 
jämförbara bolag. Han föreslår en slags benchmarkinganalys, där han bland annat ser på vad 
kapital- och investeringsbehovet i branschen är. Med denna information gör han en avvägning 
på bolaget ifråga. Finansiell leasing justerar han genom att ta upp det som en nettoskuld i 
värderingen.  
 
Bergendahl anser att man bör justera för posterna investeringar, amorteringar, onormala 
rörelsekapitalförändringar samt annat som påverkar det normala kassaflödet. Om inte 
justeringar görs för dessa poster anser inte Bergendahl att han får fram det sanna kassaflödet i 
rörelsen och det är det han är ute efter. Révay säger att det vid en DCF-värdering alltid finns 
sex parametrar som han tycker är intressanta; omsättningen, rörelseresultat före avskrivningar, 
förändring i rörelsekapital, investeringar, skatt och avkastningskrav. Han poängterar dock att 
det är massvis med variabler som påverkar dessa parametrar. De parametrarna är de Révay 
skulle använda vid en värdering av AB Volvo.  
 
Erlandsson säger att han börjar ovanifrån med intäkts- och kostnadsdrivare. Vissa företag har 
endast en produkt och väldigt enkla kostnader. Om exempelvis en grossist av endast en 
produkt kan sälja ett visst antal enheter, då är priset och antalet produkter han kan sälja 
relevant. Däremot om bolaget istället har en bred produktpalett, med produkter mot olika 
marknader med olika typer av tillväxt, då anser Erlandsson det motiverat att dela upp intäkts- 
och kostnadsströmmarna och försöka hitta relevanta värden. Han säger att ett mer praktiskt 
svar är att man i en FCFF enklast att tar sig ner till antingen rörelseresultat eller rörelseresultat 
före avskrivningar. Om han skulle värdera AB Volvo är det en mängd av justeringar han kan 
behöva göra, dels kan det handla om saker som intäktsförts men som än så länge inte 
genererat inbetalningar eller vice versa. Vidare säger han att avskrivningar, påverkan från 
leasing i olika former, investeringar, rörelsekapital med mera behöver justeras för. Erlandsson 
poängterar att det är väldigt företagsindividuellt vilka faktorer som påverkar. Mindre 
justeringar som knappt påverkar slutvärdet är sällan värt att lägga mycket tid på, anser 
Erlandsson. 
 

� Vilka multiplar använder du vid relativvärdering?  
Värderare fyra använder oftast EV/EBITDA eller EV/EBIT, vilka utgår ifrån hur 
aktiemarknaden värderar företagens rörelseresultat. Vidare säger han att dessa kompletteras 
med branschenliga multiplar. Han anser inte att EV/Sales är ett bra nyckeltal och använder det 
endast i undantagsfall. Till exempel gjorde värderare fyra en transaktion med kunder från 
Japan vilka endast tittade på EV/Sales, medan han endast använde EV/EBIT. Resonemangen 
kan då bli väldigt konstiga, eftersom bolagets värde varierar beroende på vilka nyckeltal du 
tittar på. Japanerna ville endast veta när investeringen hade betalat sig och värderare fyra 
argumenterade för DCF-modellen kompletterat med relativvärdering. Han anser att det är 
väldigt olika vilka multiplar som är relevanta beroende på land och företag. Värderare fyra 
anser att PBV är intressant när han värderar fastighetsbolag eller finansbolag, men inte på 
verkstadsbolag. Vidare säger han att han aldrig använder PE-talet vid värderingar på grund av 
att inga kunder är intresserade av detta nyckeltal. Här pekar han på ytterligare en skillnad, 
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nämligen att det på börsen nästan enbart används PE-tal. Han använder istället EV/EBITDA, 
men säger dock att det kan uppstå speciella situationer då han tittar på PE-talet, men att detta 
är väldigt sällan.  
 
Révay använder sig av EV/Sales, EV/EBITDA, EV/EBIT och ibland händer det att han även 
tittar på branschspecifika nyckeltal innehållande EV. Exempelvis kan EV/abonnenter vara 
aktuellt inom telekombranschen. Definitionen av EV är enligt Révay värdet på hela rörelsen. 
EV är tillgångar tillsammans med rörelseskulderna och om du därifrån drar nettot av kassa 
och finansiering (nettoskulden) erhålls eget kapital. Därmed menar Révay att exempelvis 
EV/Sales visar hur många gånger per den egna omsättningen bolaget värderas. Det som styr 
detta nyckeltal är den marginal som bolaget har. Ju mer man tjänar per krona desto högre 
värdering kan man ha per krona. Sambandet mellan bolagen brukar enligt Révay jämföras i en 
regression. Om det exempelvis finns två företag som är olika värderade, ett av dem till två 
gånger omsättningen och det andra till en omsättning. Trots detta kan båda företagen 
fortfarande vara rätt värderade, relativt varandra. Detta beroende på att det första bolaget har 
en marginal på 15 procent och det andra har en marginal på fem procent. Révay anser att detta 
är ett bättre sätt än att blanda in tillväxten i nyckeltalet. Dessa regressioner brukar han ofta 
använda sig av vid relativvärdering. 
 
Vidare använder Révay ibland även PE- och PBV-tal. Men mestadels tittar han på EV-talen, 
med argumentet att belåningen brukar skilja sig väldigt mycket mellan olika bolag och det 
påverkar nyckeltal som PE och PBV. Skillnader i PE-tal beror egentligen bara på belåningen 
och detta blir missvisande. Därför anser Révay att PE-tal för olika bolag är väldigt svåra att 
jämföra med varandra. Vinsten (Earnings) i PE-talet är ofta påverkad av väldigt mycket 
orelevant, såsom missvisande räntor och nedskrivningar på tillgångar. Genom att använda sig 
av EV slipper han detta problem. Fördelen med PS-talet kontra PE-talet anser Révay vara att 
det alltid går att mäta i och med att det alltid finns en omsättning att utgå ifrån. Ett resultat kan 
däremot vara negativt, vilket skulle göra PE-tal oanvändbart. Nackdelen med PS-talet, precis 
som med PE-talet, är att skuldsättningen påverkar. Därför använder inte Révay PS-talet, men i 
bolag där det inte finns någon skuldsättning anser han det ha större tillämplighet. 
Industribolag, såsom Volvo, Sandvik och Atlas Copco, har varierad nivå på skuldsättningen 
och då är EV att föredra. Révay poängterar dessutom att det är viktigt att ta hänsyn till 
sammanhanget när man tittar på multiplar, så att man inte jämför multiplar mellan två företag 
som har helt olika förutsättningar. Han anser att ett användande av Gordon Growth med 
dubbla tillväxtsteg kan likställas med att genomföra en hel DCF-modell.  
 
Erlandsson menar att PE-talet är enkelt att diskutera kring, eftersom det är intuitivt och 
kunderna förstår vad det handlar om. Han säger att det är lätt för kunder att förstå att bolaget 
exempelvis på tio år har levererat så mycket vinst som de betalar, vilket borde betyda att de 
får tillbaks sina pengar på tio år. Riktigt så ser inte alltid verkligheten ut, men det är ändå 
något som är enkelt att förstå. Erlandsson menar att multiplar kan delas in i de som tittar på 
värdet på det egna kapitalet och de som tittar på värdet på rörelsen. PE-talet och PS-talet är de 
som tittar på det egna kapitalet. PS-talet användes mycket omkring millennieskiftet på grund 
av att det var väldigt många bolag där det var det enda positiva nyckeltalet. Erlandsson anser 
att PS-talet är ett dåligt nyckeltal som ofta rent av är missvisande. PEG anser han vara för 
teoretisk för att vara enkelt kommunicerbart till kunder. Erlandsson använder PBV när han 
tittar på banker eller finansiella institutioner. Där finns det ofta ett starkt samband mellan hur 
bolagen värderas och den lönsamhet och de tillväxtförutsättningar som finns. 
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Erlandsson säger att om kunden är intresserad av värdet på hela rörelsen tittar han på EV. Där 
anser han att EV/EBIT, EV/EBITDA eller EV/Sales är bra nyckeltal. Han menar att dessa 
nyckeltal tar hänsyn till fler faktorer och ger ett riktigare värde på bolaget. Vidare säger han 
att det med EV är lättare att jämföra bolag mellan olika länder med olika redovisning, 
eftersom poster såsom exempelvis avskrivningar inte påverkar EV med Sales eller EBITDA 
som utgångspunkt. Erlandsson menar att branschspecifika nyckeltal vilka inte är relaterade till 
en resultaträkning kan vara intressanta för att fånga in viktiga värdedrivare. Ett exempel på 
sådant kan vara pris/kund för ett energibolag. Han säger vidare att det skulle vara krångligt att 
hitta ett branschspecifikt nyckeltal till AB Volvo på grund av deras produktpalett. Det är svårt 
att hitta den homogena faktorn som driver allting, vilket det kan finnas i vissa typer av bolag. 
Även Révay har svårt att hitta ett branschspecifikt nyckeltal för AB Volvo, men föreslår intäkt 
per lastbil. Han tror dock att den typen av information kan vara väldigt svår att få tag på. 
 
Bergendahl använder sig inte av några generella multiplar vid värdering av företag. 
 

� Hur går du tillväga för att hitta jämförbara företag?  
Värderare fyra använder sig av rapporter från företaget för att hitta jämförbara bolag. Om det 
är ett noterat bolag, exempelvis AB Volvo, skulle han bland annat titta i analytikerrapporter. 
Det är viktigt att jämföra med de bolag som man tror att marknaden kommer att jämföra med 
när de exempelvis skall utvärdera ett bud. Vidare tittar han även på vad bolaget självt jämför 
sig med och vilka deras största konkurrenter är utifrån deras årsredovisning. Värderare fyra 
tittar även på klassificeringskoder, som till exempel ICS-koder, för att utläsa vilka företagets 
konkurrenter inom samma bransch är. Även Erlandsson skulle använda sig av klassificeringar 
såsom ICS, men poängterar också att man inte ska lita blint på sådana listor. Han skulle även 
titta i börslistor och en mängd andra olika databaser, i vilka han kan erhålla information om 
bolag efter olika kriterier.  
 
Révay menar att han många gånger har en uppfattning om vilka bolag som konkurrerar. Om 
han exempelvis skall hitta konkurrenter till Atlas Copco börjar han med att titta på vilka deras 
största konkurrenter är. Han tittar även på bolag som har en motsvarande affärsmodell. I detta 
exempel kan sägas att även om exempelvis Sandvik och Atlas Copco inte gör riktigt samma 
saker, så har de ändå ungefär samma affärsmodell och de påverkas av ungefär samma 
faktorer. Révay poängterar att det viktigaste är att bolagen påverkas av samma faktorer och 
har samma förutsättningar för att generera vinst.  
 

� Vilka parametrar tittar du på i sökandet efter jämförbara bolag?  
Värderare fyra anser att det kan var problematiskt att hitta jämförbara bolag om företaget 
ifråga verkar i en nischad bransch. Då kan han titta på bolag som han tycker har en liknande 
marknad, men även på bolag som har liknande karaktäristiska drag. Han tittar då på om det är 
samma tillväxt i bolagen och deras respektive branscher, om de har ungefär samma 
lönsamhet, om det är samma kapitalstruktur, om de har samma investeringsnivåer och så 
vidare. Även om företaget i fråga är i en speciell bransch tittar han på liknande branscher som 
har en liknade marknad. 
 

� Hur skulle du gå tillväga för att hitta jämförbara bolag till AB Volvo? 
Värderare fyra menar att företagen helst skall agera på ungefär samma marknader. Inte en 
som bara är verksam i Nordamerika jämfört med en som bara är verksam i Europa. Han anser 
vidare att de skall ha ungefär samma produkt/produktutbud, så att inte en tillverkare fokuserar 
på de exklusiva lastbilarna medan den andra fokuserar på de enklaste. Dessa parametrar är de 
han skulle titta på först och främst. Vidare skulle han titta på analytikerrapporter om AB 
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Volvo samt branschmaterial och utifrån det ta reda på vilka deras största konkurrenter är. 
Värderare fyra anser att bland AB Volvos största konkurrenter finns MAN, Paccar, Daimler-
Chrysler och Scania.  
 
Révay anser att AB Volvo har ett brett spann av produkter, vilket gör det svårt att hitta 
jämförbara bolag. Erlandsson säger att han generellt sett börjar med att titta på svenska 
börslistan, vilka liknande bolag som finns där. Utgår han ifrån AB Volvo, kan han inte enbart 
hålla sig till fordon, utan han tittar även efter andra liknande företag. För att hitta jämförbara 
bolag skulle han sannolikt behöva söka internationellt. Detta på grund av att AB Volvo är 
såpass stort att det prissätts på en internationell nivå. De påverkas av den globala ekonomin 
och det finns inte bara svenska investerare och intressenter till bolaget.  
 

� Om marknaden har helt fel vid värderingen av aktiemarknaden i sin helhet så 
misslyckas relativvärderingen. Om marknaden å andra sidan är helt effektiv 
finns inget behov av värdering. Hur ser du på denna problematik? 

Révay anser att det påståendet är korrekt, dock menar han att det inte spelar så stor roll om 
PE-talet är rätt eller inte, eftersom det är det priset som gäller idag. Han menar att det inte 
spelar någon roll om man anser att talet borde vara något annat. Det viktiga enligt Révay är att 
försöka komma på om det finns något som gör att PE-talet borde vara högre eller lägre. Han 
säger att om man anser att det är det för lågt skall man köpa aktien och vice versa. Han säger 
att marknaden kan ha fel ibland, exempelvis som år 2000 då allt var undervärderat jämfört 
med Framfab och Cell Network. Men det innebär inte att de var för lågt värderade för det.  
 
Erlandsson menar att marknaden i princip alltid har rätt. För att kunna påstå att ett bolag är fel 
prissatt, anser han att man måste ha kunskap som inte marknaden har. Vid ett företagsförvärv 
har styrelsen en skyldighet att uttala sig om budet är skäligt eller inte och ge en 
rekommendation till sina aktieägare. Det är då Erlandsson kommer in i bilden som värderare 
åt bolaget. Ofta är budet på bolaget lite högre än aktiekursen, enligt teorin skall då aktieägarna 
självklart sälja. Men eftersom all information inte finns tillgänglig så är marknaden inte helt 
effektiv menar Erlandsson. Till exempel kan information finnas om nya patent med mera, som 
gör att styrelsen kan ha en mer positiv syn än vad marknaden har på bolaget. Erlandsson anser 
dock att det är svårt att argumentera för att marknaden är felaktigt värderad, endast för att man 
har en annan uppfattning än marknaden. 
 

�  Hur ser du på den svenska aktiemarknadens effektivitet respektive ineffektivitet 
i nuläget?  

Eftersom det nu varit enormt starka vinsttillväxter i bolagen under flera år så tycker Révay att 
den är rätt värderad. PE-talet tror han ligger någonstans mellan 15-17 på börsen i genomsnitt, 
vilket han inte ser som alldeles felaktigt, givet den konjunktur som gäller nu. Han anser att 
marknaden är mer sunt värderad nu jämfört med år 2000 när börsvärdet var ungefär detsamma 
som nu. Men den här gången så drivs det på av vinstutveckling, förra gången var det bara 
förväntan anser Révay. Erlandsson anser att den svenska aktiemarknaden är relativt rätt 
prissatt, men säger vidare att när det gäller mindre bolag och mindre listor ökar risken för 
felaktig prissättning. Han menar att det på mindre listor, som exempelvis Aktietorget, inte är 
samma likvida handel och aktien omsätts inte i samma takt. Där anser Erlandsson att det finns 
skäl att vara mer kritiskt mot marknadens prissättning. Kursrörelserna är oftast högre i de 
mindre listorna, det är också ett skäl till att misstänka att prissättningen inte är lika effektiv 
som på exempelvis Nordiska listans Large cap-segment.  
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� Hur ser du på lastbilsbranschen?  

Révay anser att AB Volvo är ett stabilt och bra företag som tjänar ganska mycket pengar, trots 
att de gick ned lite förra året och i år. Vidare tycker han att de har tagit åt sig av kritiken om 
att de har för stor kassa. I det stora hela måste AB Volvo göra någonting rätt eftersom de är 
väldens näst största bolag inom sin bransch. Han anser att AB Volvo blivit ett bättre bolag 
sedan de sålde av sin personbilsverksamhet. Révay anser dock att Scania egentligen är ett 
bättre bolag, eftersom de har bättre marginaler. Han tror sig veta att Volvo och de andra 
bolagen har cirka 7-8 procents marginal, medan Scania ligger på 12 procent. Det är 50 
procents bättre marginal, vilket enligt Révay bevisar att de uppenbarligen gör någonting som 
konkurrenterna inte gör.  
 

� Hur beräknar du tillväxten på kort sikt?  
Bergendahl menar att det är beroende på vilket företag det är fråga om och inom vilken 
bransch företaget är verksamma, i vissa branscher finns det inte ens någon tillväxt. Vidare 
säger han att han börjar med att titta på historiken för bolaget. Han menar att det är väldigt 
många faktorer att titta på, exempelvis var bolaget ligger i sin utvecklingskurva, hur länge det 
har varit verksamt, vad företaget har för kunder, vad de har för produkter, om de har en egen 
produkt eller är underleverantörer och om de är beroende av kunder eller andra tillverkare. 
Alla dessa faktorer bör han skapa sig en uppfattning om i varje unikt fall.  
 
Erlandsson säger att på kort sikt använder han sig bland annat av interna budgetar, långsiktiga 
prognoser och diskussioner med management på företaget. Management menar han ofta är 
väldigt insatta i sitt företag och i sin bransch. Detta kan vara till stor hjälp vid bedömning av 
den kortsiktiga tillväxten. Révay anser att det på kort sikt är svårt att säga något generellt, det 
beror helt vilket bolag det är. Värderare fyra använder sig av företagets management och 
andra analytiker för att få ett estimat vad tillväxten kommer att vara de närmsta åren. Fördelen 
med att konsultera med aktieanalytiker anser värderare fyra vara att de ofta följer flera bolag 
inom samma bransch. Detta kompletterar han med att titta på hur konkurrenters tillväxt ser ut. 
Vidare beaktar han också historiska faktorer, hur företaget har vuxit och hur konjunkturen har 
gått. Där kan han ibland gå så långt som 20 år tillbaks i tiden. 
 

� Hur beräknar du tillväxten på lång sikt?  
Bergendahl anser att även för tillväxt på långsikt bör egna framtidsbedömningar göras. Han 
anser det vara missvisande att använda statistik över BNP-tillväxt eftersom varje enskilt 
företag är unikt. Eftersom man gör företagsunika värderingar måste man enligt Bergendahl 
göra framtidsprognoser för varje enskilt företag, även vad gäller den långsiktiga tillväxten. 
Erlandsson menar att det vid bedömning av tillväxt på lång sikt är svårt att frångå den 
fundamentala teorin. Han säger att han vanligtvis trycker ner den mot en långsiktig nivå som 
känns rimlig och uthållig, vilket i praktiken oftast är den långsiktiga BNP-tillväxten. Vidare 
berättar Erlandsson att han ibland gör justeringar på BNP-tillväxten exempelvis om företaget 
har ett extremt starkt varumärke, unika produkter eller andra unika konkurrenssituationer som 
kan påverka tillväxten. En annan situation som kan föranleda en justering är exempelvis om 
tillväxten kan förväntas tryckas ned mot BNP-tillväxten för just denna bransch inom längre 
tid än den explicita period som används vid värderingen. Då kan det också finnas anledning 
att skruva lite på värdet.  
 
Révay beräknar uthållig tillväxt med Gordons formel. Generellt brukar det betyda att det 
hamnar på cirka 2-3 procent, vilket motsvarar den svenska inflationen adderat med några 
andra faktorer. I länder med högre inflationstakt, lägger han självklart också tillväxten lite 
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högre. Rent teoretiskt anser Révay att en tillväxt som är högre än ekonomin i sin helhet inte 
kan vara för evigt. Detta eftersom ekonomin till sist bara består av det bolaget som han tittar 
på. Révay använder den långsiktiga tillväxten för beräkningen av restvärdet i DCF-modellen. 
Värderare fyra menar att hur hög den långsiktiga tillväxten skall vara beror på vilken bransch 
det är. För att uppskatta den anser han att man måste sätta sig in i marknaden. Man måste 
försöka förstå hur marknaden ser ut och hur den långsiktiga tillväxten utvecklas på 
marknaden. Värderare fyra poängterar att tillväxten är väldigt branschspecifik, men säger att 
den generellt i vissa branscher går ner mot 2-3 procent medan den i andra branscher med mer 
tillväxtpotential kan vara 4-5 procent. Vidare säger han att i en mogen marknad kommer 
tillväxten ner tidigt till den långsiktiga tillväxttakten som då ligger på BNP-tillväxten.  
 

� Hur beräknar du återinvesteringsgraden? 
Bergendahl anser att det är unikt för branschen och företaget. Han säger att exempelvis 
maskinintensiva företag i databranschen behöver återinvestera 80-90 procent av sin vinst i nya 
investeringar för att kunna konkurrera på marknaden. Även verkstadsbolag som AB Volvo 
behöver göra stora återinvesteringar av sin vinst. Han anser att verkstadsindustrin har 
förändrats på grund av att maskinerna nu för tiden inte slits ut, utan bara blir omoderna. 
Erlandsson säger att han på kort sikt brukar titta på vad företaget har för investeringsplaner 
och vad de behöver för återinvesteringsgrad till dessa planer. För att applicera detta i en DCF-
modell brukar han behöva utgå ifrån förenklingar. Erlandsson brukar exempelvis utgå ifrån att 
han låser de materiella tillgångarna till omsättningen, med argumentet att om företaget skall 
växa kommer de behöva mer maskiner. 
 
Révay anser att det värde han applicerar i restvärdet är ett uthålligt kassaflöde och på det 
sättet är hänsyn redan tagen till återinvesteringsgraden. Han beräknar återinvesteringsgraden 
genom att titta historiskt på hur stora investeringarna varit och vilken avskrivningstakt bolaget 
har använt. Han menar att det dock är väldigt branschspecifikt vilken återinvesteringsgrad 
som är rimlig. Värderare fyra säger att han tittar på investeringsbehovet i den specifika 
branschen. Han brukar använda sig av devisen; för att växa mycket måste företaget investera 
mycket, men när företaget börjar närma sig långsiktig tillväxt behöver de investera ungefär 
lika mycket som de skriver av. Vidare säger han att återinvesteringsgrad per aktie är något 
som han aldrig använder. 
 

4.2.1.3 Optionsvärdering 
 

� Använder du dig i något fall av optionsvärdering? Beskriv i så fall gärna 
processen samt vilket användningsområde denna metod har. 

Erlandsson menar att han skulle använda optionsvärdering vid värdering av utestående 
optioner eller optionsliknande lösningar. Han anser det vara för krångligt att värdera företag 
med optionsvärdering. Vid värdering av patent kan han dock tänka sig att använda metoden. 
Vidare säger han att en binomialträdsmetod i så fall vore att föredra. Om man exempelvis ska 
avgöra om ett läkemedel är värt att satsa på eller om det skall läggas ner på en gång kan 
metoden vara aktuell. Då får man skapa sig en form av sannolikhetsstruktur, för i några av 
dessa fall kommer bolaget att tjäna pengar på patentet. Även Révay skulle använda denna 
sorts realoptionsvärdering i vissa situationer. Han tycker metoden passar bra vid exempelvis 
projektfinansiering.  
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Värderare fyra vet att kollegor ibland använder sig av Black and Scholes modell för att 
värdera bland annat incitamentsprogram. Men själv har han aldrig använt sig av 
optionsvärdering. Bergendahl har ingen uppfattning om optionsvärdering.  
 

� Hur ser du på att optionen har en begränsad livstid när den används vid 
värdering? 

Erlandsson, värderare fyra och Bergendahl har ingen uppfattning om det. Révay anser inte att 
optionsvärderingen kommer in på det sättet. Det han är ute efter är att få sannolikheter längs 
vägen. Tidsvärdet tas hänsyn till genom att du diskonterar kassaflödena, men optionens 
begränsade livslängd tas inte hänsyn till på det sättet menar Révay. 
 

4.2.2 Varumärke 
Erlandsson ser varumärken som en del av ett företag. Han anser det vara odiskutabelt att vissa 
varumärken skapar värden. Exempelvis är Coca-Cola mer värt än Cuba Cola, det tror han inte 
att någon ifrågasätter. Men hur skulle man gå tillväga för att separat värdera ett varumärke? 
Erlandsson skulle vilja argumentera för att det teoretiskt sett inte finns någonting som skiljer 
en sådan värdering åt från en annan. Frågan är bara vilka kassaflöden som är hänförliga och 
skall allokeras till varumärket. Däremot säger han att man aldrig kommer att, empiriskt sett, 
kunna verifiera vilket kassaflöde det är. Det gör att en hel del antaganden behöver göras. 
 
Värderare fyra säger att han knappt vet någon som har kommit in på att så specifikt värdera 
varumärke. Han anser sig inte ha den kompetens som krävs och säger vidare att han tror att 
det oftast är en uppgift för en revisor. Samtidigt anser värderare fyra att varumärket ingår när 
en värdering av ett helt företag görs. Han ger ett exempel när en stor transaktion på börsen 
skall göras genom att hans kund skall köpa ett bolag. En modell kan ha utarbetats under ett 
helt år där experter inom industrin har kontaktats med mera. En jättemodell byggs upp. Där 
tas i beaktande alla sådana saker som varumärke, produktutbud etcetera. I allt det här så görs 
subjektiva bedömningar för att komma fram ett tillväxtantagande. Så enligt värderare fyra 
påverkar varumärket indirekt värderingen genom att den tas i beaktande vid uppskattningen 
av företagets framtida resultatutveckling. Är det ett starkt varumärke, är en viss tillväxt trolig 
och så vidare. 
 

� Vilken grundläggande värderingsmodell utgår du ifrån vid värdering av 
varumärke? Gör du några egna justeringar i denna modell? 

Révay anger ”relief-from-royalty” som den modell som oftast används vid värdering av 
varumärke. Genom att äga sitt varumärke behöver man inte betala någon annan för 
utnyttjandet och den kostnadsbesparingen vill man något sätt beräkna. Révay säger att det i 
USA finns statistik som består av information som amerikanska noterade bolag måste lämna i 
sina noter där de berättar om de har den typen av leasingavtal och i så fall hur mycket de tar 
betalt. Enligt Révay är detta ett sätt att se vad andra bolag inom samma bransch har betalt för 
en liknande utnyttjanderätt. En annan viktig sak att ta hänsyn till är enligt Révay hur viktigt 
varumärket är inom branschen. Ser man exempelvis på jeans- eller bilbranschen så är 
varumärket väldigt viktigt. Men om man däremot säljer kullager anser Révay inte att 
varumärket är lika viktigt, utan snarare att kvalitet och service är det som lockar köpare. 
 
Révay berättar vidare att det finns en tumregel som säger att royaltyn inte ska uppgå till mer 
än 25 procent av rörelsens marginal. Uppgår EBIT till tio procent så skall inte royaltyn för ett 
varumärke uppgå till mer än 2,5 procent. Tanken är att resterande 75 procent av marginalen 
skall täcka avkastningen på övriga tillgångar.  
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Erlandsson säger att han vid en värdering av ett varumärke förmodligen skulle använda sig av 
en DCF-modell och försöka avgöra hur försäljningen skulle förändras, vad som skulle hända 
med bolaget och så vidare om varumärket var obefintligt. Han är också inne på samma linje 
som Révay med att diskontera licensbetalningar. Erlandsson säger vidare att licensintäkterna 
bara är en del av det hela, vid en licensiering drar ju även företaget med varumärket själva 
motsvarande nytta, och det måste tas i beaktande vid värderingen. Men även om det ofta finns 
licensintäkter så handlar det enligt Erlandsson ofta om ett bolag som finns i exempelvis 
Schweiz eller någon annan skattemässigt fördelaktig jurisdiktion och att licenserna som går 
fram och tillbaks inom en koncern ofta är en skattemässig lösning. 
 
Bergendahl säger att han aldrig har värderat ett varumärke så som en enskild företeelse, utan 
bara som en del av hela det företaget som han värderat. Ser man det som en integrerad del av 
hela företaget, så är det fortfarande samma typ av värderingsmodell han använder som annars. 
Han anser vidare att det är väldigt svårt att avgöra hur mycket av ett företags avkastning eller 
hur stor del av försäljningen som är hänförligt till varumärket. Det är väldigt svårt att mäta 
betydelsen av ett namn, en logga eller ett visst utseende och då måste en subjektiv bedömning 
göras. Han försöker bilda sig någon typ av uppfattning om hur mycket mer bolaget är värt 
jämfört med ett i övrigt identiskt bolag, men som inte har något varumärke. Bergendahl tar 
upp ett exempel med det företag han arbetar för, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers. Det anses 
vara ett väldigt starkt varumärke. Då kan man fråga sig, om man tog ner skylten Öhrlings och 
satte upp Anderssons Revisionsbyrå istället, hur många kunder skulle de tappa då? Det tror 
han inte att någon kan svara på. 
 
Vidare säger Bergendahl att efter ett företagsförvärv, när en koncernbalansräkning ska 
upprättas, så ska köpeskillingen spridas ut på de tillgångarna som har förvärvats. Då kanske 
en del är fastigheter, en del är maskiner och inventarier och sen kanske en del hamnar som 
goodwill eller någon annan typ immaterialrätt såsom varumärke. Men Bergendahl har svårt att 
se hur man vetenskapligt ska komma fram till hur mycket av köpeskillingen som ska vara 
exempelvis varumärke. 
 
Erlandsson tar även upp ytterligare en metod där man tittar på nedlagda kostnader i 
varumärket, men anser den vara helt värdelös i ett teoretiskt perspektiv. Inte heller Révay eller 
Bergendahl tycker att metoden är särskilt bra. Révay anser att den skulle kunna visa i princip 
vad som helst. Har man varit dålig i sin marknadsföring så blir det ett för högt värde och har 
man varit framgångsrik så kanske värdet blir missvisande lågt. Som exempel säger Révay att 
Coca-Cola förmodligen inte skulle sälja sitt varumärke för nedlagda kostnader, då han tror att 
det egentliga värdet överskrider kostnaderna. Däremot tror han att Framfab skulle göra det. 
 

� Vilka intäkter respektive kostnader kan hänföras till varumärket? 
Erlandsson säger att det är beroende av vilket angreppssätt man har. Om en licensmetod 
används så ska de kostnader som uppstår när man centralt underhåller varumärket via till 
exempel marknadsföringskampanjer dras av från licensintäkterna. 
 

� Hur går du tillväga för att hitta jämförbara varumärken och hur jämför du 
varumärkena? 

Bergendahl säger att det nog är omsättning och storlek på företaget han skulle titta på för att 
hitta jämförbara företag vid värdering av varumärke. Han poängterar att han tror att en 
jämförande metod kan vara vansklig, men ser inte hur man skulle kunna gå tillväga på ett 
annat sätt. Bergendahl säger vidare att han hoppas och tror att stora företags varumärke har 
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betydelse för att de skall sälja så mycket som de gör. Men han vågar inte påstå att det helt 
säkert är så. 
 
Erlandsson pekar på två punkter som är viktiga när det gäller att jämföra varumärken. Den 
första är att hitta den bransch, grupp eller sektor som företaget är verksam i samt att förstå 
vilka konsumenterna är och vilka som triggas av varumärket att skapa ett kassaflöde. Den 
andra punkten är hur väl konsumenterna känner igen varumärket och hur starkt det är jämfört 
med konkurrenterna. Problemet anser Erlandsson vara att det inte räcker att hitta jämförbara 
varumärken. Erlandsson säger att även om ett antagande görs om att exempelvis Swedbanks 
varumärke är precis lika mycket värt som SEB:s, så har  man sannolikt inte kommit ett steg 
närmare att hitta värdet, eftersom man ändå inte vet värdet på SEB:s varumärke. 
 

� Hur går du tillväga till i en riskanalys? Vilket risktillägg används? 
Bergendahl anser att en immateriell investering oftast är mer riskfylld än en materiell. Han 
säger vidare att man kanske borde ha ett risktillägg på en sådan investering, men att man i ett 
sådant fall får snegla på vad den underliggande produkten är. Genom att titta på vad den 
faktiska produkten har för individuellt värde och jämföra det med det pris som den säljs 
under, tror Bergendahl skulle ge en vink om hur stor del av produktens pris som egentligen 
består av varumärke. 
 
Även Révay anser att en investering i en immateriell tillgång innebär en högre risk än en 
investering i exempelvis en fastighet. Han brukar ta den risken i beaktande genom att lägga 
till cirka en procent på CAPM vid värderingen av ett varumärke. 
 
Erlandsson håller med om att en immateriell investering kan innebära en högre risk än en 
investering i en materiell tillgång och om så är fallet bör ett risktillägg användas. Från 
Erlandssons perspektiv så är dock ett varumärke ofta en del av en helhet. Vissa bolag har 
starkare varumärken, i vissa fall innebär det att de tjänar mer pengar, och de får då mer betalt 
för bolaget eftersom de kommer att generera bättre kassaflöden. Hur stor del av det här 
mervärdet som är hänförligt till varumärket är inget som Erlandsson vanligtvis funderar över. 
Något faktiskt risktillägg vill inte Erlandsson spekulera i. Han anser inte att det faktum att det 
kan ta lång tid innan investeringen är återbetald är ett skäl för ett extra risktillägg. Det tycker 
Erlandsson mer är en diskonteringsfråga. Däremot anser han att immateriella tillgångars 
bristande likviditet är en sådan faktor som skall tas hänsyn till. Som exempel anger han att en 
maskin lätt kan säljas och därmed få tillbaks exempelvis 90 procent av investeringen inom 
kort tid. Varumärket är dock svårare att snabbt sälja av. 
 
Värderare fyra anser att man bör ta med risken i bedömningen när man tittar på tillväxt och 
marginaler. 
 

� Gör du en kontrollberäkning av värdet på varumärket genom att jämföra med 
framtida fiktiva licensbetalningar? 

Bergendahl tycker att en värdering med hjälp av tänkta licensbetalningar kan vara en bra 
metod om man kan få någon slags uppfattning om det överhuvudtaget finns en marknad för 
licensen. Finns det någon som skulle vilja betala en licens för att få sälja något under ett visst 
varumärke och för hur mycket i så fall? Men han tror ändå att det skulle vara svårt att beräkna 
ett korrekt värde. 
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� Kan du ge ett konkret exempel när du värderat varumärke eller företag där 

varumärket har stort värde? Beskriv processen. 
Révay har värderat ett antal företags varumärke, däribland Telia, Mölnlycke, Tele 2, Capio 
och Trelleborg. De gångerna har han använt den redan nämnda ”relief-from-royalty” 
metoden. Révay säger att processen kan delas in i tre steg: 

1. Hur mycket intäkter genereras av varumärket? I många fall så är det hela bolagets 
intäkter. Tittar man exempelvis på Coca-Cola så får man dela in det i Sprite, Coca-
Cola, Fanta, Powerrade och så vidare eftersom de har så många olika produkter. Då får 
man dela upp intäkterna på varje varumärke. 

2. Bestämma en royalty. 
3. Bestäm avkastningskrav. 

 
Erlandsson anger att han aldrig har värderat ett varumärke separat, men att det i så gott som 
varje företagsvärdering ingår någon varumärkeskomponent. Vid exempelvis en jämförelse 
mellan Hennes & Mauritz och KappAhl så anser han att den förra har det starkaste 
varumärket. Detta återspeglas i värderingen av att man tror att det är fler som handlar på 
Hennes & Mauritz. För varje investerad krona levererar bolaget mer pengar tillbaks till den 
som investerar och det motiverar höga multiplar och så vidare. Erlandsson tror även att 
mindre bolags varumärke sannolikt har ett litet värde i sin lokala miljö, om än ett begränsat 
sådant. 
 

� Varumärket Volvo ägs av ett självständigt bolag, som i sin tur ägs av både AB 
Volvo och Ford. Hur skulle du utifrån denna problematik värdera varumärket 
Volvo? 

Bergendahl anser inte att ägarfrågan har så stor betydelse på värderingen av varumärket 
Volvo. Han tror att varumärket Volvo skulle vara lika mycket värt om det ägdes av Mercedes, 
något annat bilföretag eller något helt annat slags bolag. Bergendahl tror alltså inte att värdet 
på varumärket Volvo är en ägarfråga. Om något exempelvis händer med en AB Volvo lastbil 
så skadas Ford indirekt genom att varumärket Volvo skadas, men detta är inget som 
Bergendahl anser påverkar själva värderingen av varumärket. Han anser att samma fenomen 
finns när det gäller varumärket Saab, där General Motors och Saab Scania använder sig av 
samma varumärke. Problematiken med att det finns två ägare till ett varumärke anser 
Bergendahl egentligen alltid vara närvarande när det finns flera ägare till ett och samma 
bolag. 
 
Inte heller Révay anser att ägarstrukturen spelar särskilt stor roll i själva värderingen, utan 
värdet på varumärket kommer ändå att vara detsamma. Däremot anser han att det kan vara 
svårare att säga vem som har rätt till det värdet. 
 
Erlandsson säger att om det är varumärket Volvo som helhet som ska värderas så får man 
försöka beräkna vad det här bolaget kan skapa. Ska man avgöra vad varumärket är värt för 
AB Volvo så kan man försöka föreställa sig vad som skulle hända med bolaget om det inte 
hade varumärket. Men hur en sådan jämförelse skulle utformas kan Erlandsson inte föreställa 
sig varken i teorin eller i praktiken. En annan metod han skulle kunna tänka sig är att beräkna 
de licensbetalningar som Ford skulle kunna tänkas vara villiga att betala om AB Volvo ägde 
hela varumärket. På så sätt skulle varumärkets värde kunna fördelas mellan bolagen. 
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4.2.3 Patent  
Révay anser att en genomgående sak för patentvärdering är att man ofta får en hel del hjälp av 
ägarna till patentet, eftersom det ofta är svårt för en utomstående att förstå marknaden och 
teknologin för patentet. Han säger att han får förlita sig väldigt mycket på kunskap från dem 
som jobbar med det. 
 

� Vilken grundläggande värderingsmodell utgår du ifrån vid värdering av patent? 
Ge gärna exempel från lastbilsindustrin. 

Bergendahl säger att han som revisor helst inte själv tar hand om beräkningen vid värdering 
av patent, utan att han tar hjälp av patentbyråer som bedömer patentens värden. Han förlitar 
sig i hög grad på dessa patentbyråer som då kommer med yttranden och bedömningar om 
varje patents värde. Bergendahl anser inte att revisorer i allmänhet har kompetens för att 
värdera patent. Bergendahl tror egentligen inte att skillnaden mellan en företagsvärdering och 
sättet patentbyråerna räknar är särskilt annorlunda. De tittar på vad patentet är för produkt 
eller tjänst och de bedömer efter bästa förmåga hur patentet kan realiseras i en framtida 
försäljning och vilka marginaler och vilken avkastning patentet kan ge upphov till. De gör 
enligt Bergendahl en omvärldsanalys och tittar på närliggande produkter, på marknaden, på 
försäljningskostnader och på vilka investeringar som krävs för att få det här patentet sjösatt. 
Skillnaden jämfört med en värdering av ett företag är enligt Bergendahl bara att de tittar just 
på den specifika produkten. I regel får Bergendahl som resultat av patentbyråns värdering ett 
intervall som värdet på patentet bör ligga inom. Patentbyrån vågar aldrig ge ett exakt värde på 
patentet. Så länge det upptagna värdet i balansräkningen är inom intervallet så har Bergendahl 
som revisor ingen åsikt om patentets värde. Men är det så att värdet ligger över det nämnda 
intervallet blir det definitivt en diskussion med styrelsen. Är det tvärtom, att värdet ligger 
under intervallet är det enligt Bergendahl inga problem. Dolda reserver i balansräkningen 
tycker han bara är av godo. 
 
Erlandsson anger optionsvärdering utifrån en binomialträdsmetod med 
sannolikhetsbedömning som den bästa metoden att värdera patent. Om patentet blir 
verklighet, vilka intäkter kommer det att generera? Han anser också att man måste uppskatta 
vad det kostar att ta sig dit och vad sannolikheten är att man kommer olika långt i de olika 
processerna. 
 
Révay anser att patent har stora likheter med varumärke och skulle även här använda någon 
form av royaltymetod. 
 

� Skiljer värderingen sig åt beroende på om patentet är utvecklat eller outvecklat?  
Enligt Erlandsson har utvecklade patent ett klart högre värde än outvecklade. Med 
outvecklade patent finns risken att det inte händer någonting. När produkten väl är på plats, då 
är det enligt Erlandsson en värdering som vilken annan som helst, med det undantaget att det 
bara är kassaflödet som är hänförligt till just patentet som skall beaktas i värderingen. 
Däremot om patentet fortfarande inte är helt utvecklat och det fortfarande finns flera möjliga 
vägar, varav en är en kassaflödesgenererande väg, då är det enligt Erlandsson viktigt att även 
fundera på hur övriga vägar påverkar värdet idag. 
 
Enligt Révay bör en kostnadsbaserad metod användas för värdering av outvecklad teknologi, 
eftersom tiden till lansering är ganska lång och osäker. När det gäller ett befintligt patent tittar 
han på kassaflöden. 
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Bergendahl anser att det är betydligt lättare att värdera ett utvecklat patent, där man har 
kommit längre i utvecklingsfaserna. 
 

� Vid värdering av ett outvecklat patent, tar du hänsyn både till positiva och 
negativa utfall? 

Bergendahl anser att det i outvecklade patent finns fler riskfaktorer som påverkar 
bedömningen. Ett outvecklat patent är ett fullständigt oskrivet kort och det är mer som kan gå 
fel. Generellt sett så värderas outvecklade patent därför lite lägre. Även Erlandsson anser att 
man bör ta hänsyn både till positiva och negativa utfall. Révay använder som redan sagts i 
första hand en kostnadsbaserad metod för värdering av outvecklade patent. Men skulle han 
applicera en kassaflödesmodell anser han det viktigt att man tar hänsyn till både positiva och 
negativa utfall. 
 

� Kan du ge ett konkret exempel när du värderat patent eller företag där patentet 
har stort värde? Beskriv processen. 

Révay berättar om en värdering av en teknologi som heter Safetac på företaget Mölnlycke. 
Teknologin går kortfattat att beskriva som ett plåster med någon form av kortisongel som 
stimulerar tillväxten av celler. Processen var enligt Révay densamma som vid en 
varumärkesvärdering. De tittade mycket på intäkter och framtid, men även nedlagda 
forskningskostnader är en ganska stor del i det hela. 
 

� Hur skulle du värdera ett patent på en ny världsledande miljövänlig dieselmotor 
från Volvo? 

Révay skulle förmodligen använda någon form av royaltymetod. Ett annat sätt skulle vara att 
värdera Volvo med teknologin och sedan värdera Volvo utan teknologin. Enligt Révay borde 
skillnaden rent teoretiskt vara värdet på teknologin, men rent praktiskt tror han att det kan 
vara lite svårare. 
 
Erlandsson skulle försöka ta reda på i vilken omfattning Volvos intäkter kommer att öka på 
grund av den nya motorn. Det enklaste tycker han hade varit om detta skulle ses som någon 
form av separat dotterbolag eller enhet där man kan fundera på hur många motorer de 
kommer att sälja, vad de kommer att kosta att tillverka och så vidare. 
 
Bergendahl skulle som tidigare sagts anlita en patentbyrå. Enligt honom gör de en riktigt 
grundläggande analys över de marknader som finns och försöker bilda sig en uppfattning om 
marknaden och försäljningsvärdet. Från detta drar de alla kostnader som kan tänkas uppstå 
när den här motorn etableras och lanseras runt om i världen. Det netto som återstår 
diskonteras under en överskådlig tid med de risker och möjligheter som finns, exempelvis att 
det är någon ny motor som blir ännu effektivare. 
 

4.2.4 Goodwill 
Erlandsson anser att vi med de nya redovisningsreglerna har gått mot en mer 
marknadsvärderande värld. Han säger att det med de nya reglerna är svårt att avgöra vad som 
är en upp- och vad som är en nedskrivning av ett värde. Erlandsson påpekar att de nya 
goodwillreglerna mer stökar till i värderingen än vad de hjälper till. Spelreglerna var tydligare 
förr genom att han visste att goodwill uppstår och redovisningsmässigt hanteras på ett visst 
sätt. Nu är risken för kraftiga förändringar större, eftersom stora nedskrivningar görs på en 
gång istället för att tillgången successivt skrivs av som tidigare. 
 



EMPIRI 

 61 

� Hur skulle du vilja definiera goodwill? Vad anser du vara goodwill och vad ingår 
i goodwill? 

Révay anser att goodwill är förväntan om framtiden. De förväntningar som finns om framtida 
vinster, men som det inte finns något kontrakt eller annan rättighet till idag. Som exempel ger 
han personal och nya kunder. Personal är en tillgång som inte får tas upp i balansräkningen. 
Révay anser att personal ofta är en stor del av goodwillen, särskilt om det är ett konsultbolag 
som är i fokus. I ett tillverkande bolag tycker han inte att den är en lika stor del. Även om 
personal som ingår i goodwillen slutar så anser Révay att goodwillen ändå kan tas upp till 
samma värde, så länge enheten fortfarande genererar lika mycket pengar som förutspåddes 
vid förvärvet. För att slippa behöva skriva ned goodwillvärdet förutsätter det i praktiken att 
personalen kan ersättas med annan personal om den skulle sluta. 
 
Bergendahl anser att goodwill är detsamma som ett företags renommé och varumärke. Det är 
en icke definierbar tillgång. Men den har ändå ett allmänvärde för företaget ifråga. Enligt 
Bergendahl består goodwill av immateriella tillgångar såsom bra personal, bra 
personalstruktur, bra kompetens, bra lojalitet, bra leverantörer, bra kunder, bra management 
och så vidare. Han har svårt att riktigt att sätta fingret på vad goodwill är, men sammantaget 
gör det att ett företags värde är högre än vad du i balansräkningen kan hitta tillgångar. 
 
Erlandsson säger att det finns många definitioner på goodwill och att tolkningen ofta är 
väldigt beroende av sammanhanget. En tolkning han ofta tycker är korrekt är att det är vad 
man betalt för något, men som man redovisningsmässigt inte kan allokera fullt ut. Det tycker 
han är den kanske enklaste förklaringen av goodwill och den gäller både som regelverket 
fungerar nu och som det fungerade med de tidigare redovisningsreglerna. 
Redovisningsmässigt så är det enligt Erlandsson ett definierat begrepp. Vissa saker får kallas 
goodwill och andra inte. 
 
Värderare fyras subjektiva bedömning är att goodwill är det som betalts extra för ett bolag, 
med anledning av att det har ett extra värde för just köparen. 
 

� Enligt IFRS 3 så skall man skilja identifierbara immateriella tillgångar från 
goodwill. Hur har din värdering av goodwill påverkats av detta? 

Bergendahl poängterar att separationen skall ske efter bästa förmåga. Han säger vidare att 
denna uppdelning är väldigt svår att göra. Det är svårt att bryta ut exempelvis varumärke som 
en enskild företeelse, eftersom det kan vara så intimt sammankopplat med bland annat 
ledningen, hela personalen eller deras produkter och tjänster. Bergendahl anser att det är svårt 
att veta hur mycket av goodwillen som ska allokeras ut till respektive tillgång. Men han säger 
också att om det är möjligt, så ska det ju göras. Enligt Bergendahl har inte införandet av IFRS 
3 påverkat värderingen av den totala goodwillposten, utan bara det sätt att man ska bryta ut 
den i dess beståndsdelar. 
 
Erlandsson anser inte att det utifrån ett värderingsperspektiv spelar någon större roll om 
goodwill allokeras ut på mer specificerade tillgångar. Det som kan påverka är att det blir 
lättare att tolka den information som syns, men så länge ingen skattemässig eller annan 
regelmässig komponent påverkas så justeras inte värderingen på något sätt. Erlandsson tar 
dock upp ett exempel med banker där IFRS 3 fått en påverkan. Banker har ett visst 
kapitaltäckningskrav, de måste ha en viss bas i det egna kapitalet. Goodwill är något som 
räknas som en avdragspost ifrån hur mycket kapital de skall ha. Det faktum att du förvärvar 
någonting och kan allokera ut goodwillen till någon annan form av tillgång, exempelvis 
kundstock, kontorsnät eller liknande, gör att avdrag från det egna kapitalet inte behöver göras 
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i samma utsträckning. Detta gör enligt Erlandsson att utdelningskapaciteten ökar i 
motsvarande omfattning. 
 
Révay säger att goodwillen självklart blir mycket lägre nu. Tidigare var hela skillnaden 
mellan betalt pris och bokfört värde goodwill. Nu uppstår vissa andra tillgångar. Révay 
berättar också att en stor skillnad med de nya reglerna är att goodwillen sällan skrevs ned 
tidigare om det inte fanns väldigt starka indikationer på att det gick väsentligt sämre än 
förväntat. 
 

� Har de nya IAS/IFRS reglerna påverkat företags förvärvsstrategi? 
Bergendahl anser inte att reglerna påverkat företags förvärvsstrategi överhuvudtaget. Han 
säger att reglerna inte ändrat synsättet på att få avkastning på en gjord investering. I de fall 
Bergendahl varit inblandad i företagsförvärv så har köparen överhuvudtaget inte brytt sig om 
de redovisningsreglerna när det gäller att avgöra vad han är villig att betala. Eftersom det inte 
är någon penningmässig post det handlar om så tror inte Bergendahl att reglerna får någon 
egentlig effekt på hur investerare ser på lönsamheten. 
 
Inte heller Révay tror att förvärvsstrategin förändrats hos företagen. Däremot tycker han att 
resultatet av förvärven har blivit sämre. Det faktum att företagen inte anpassat sina strategier 
till reglerna tror han beror på att de inte är särskilt pålästa om vad reglerna innebär. Inte heller 
bankerna har satt sig in tillräckligt i reglerna anser Révay. 
 
Erlandsson anser inte att förvärvsstrategin borde ha förändrats, men att den faktiskt i vissa fall 
har det. Han säger att förändringen inte gjort att det skapas mer eller mindre aktieägarvärde än 
tidigare, men att det nu är lättare för en företagsledare att ”påvisa” att en bra affär har gjorts 
genom en ökning av exempelvis vinst per aktie. Desto mer påläst ett företag är och desto 
bättre rådgivare det har, desto mindre inverkan har förändringen.  
 

� Vid nedskrivning av goodwill används ett impairmenttest. Hur är 
tillvägagångssättet vid ett sådant? Vilken värderingsmetod används? Kan du ge 
ett konkret exempel på när en nedskrivning varit nödvändig? Beskriv processen. 

Révay säger att tillvägagångssättet vid ett impairmenttest är att man jämför marknadsvärdet 
av enheten med bokfört värde av enheten. Är marknadsvärdet högre än bokfört värde görs 
ingen nedskrivning och är det tvärtom skriver man ner goodwill motsvarande skillnaden. 
Révay berättar att han många gånger ansett att en nedskrivning varit nödvändig, men att det 
inte betyder att nedskrivningen blir verklighet. Det som avgör om en nedskrivning görs eller 
inte beror enligt Révay ofta på hur stark revisor de har. Ofta kommer företag med allsköns 
argument för att slippa en nedskrivning, men till slut kommer verkligheten ändå ikapp. Vidare 
ger Révay ett exempel på en nedskrivning han varit inblandad i. Det var när Telia skrev ner 
verksamheten International Carrier med tre miljarder kronor. 
 
Bergendahl säger att han tittar på immaterialrätten som förvärvats och följer den inte de 
prognoser som ställdes vid förvärvet så anser han som revisor att det är fog nog för att en 
nedskrivning borde göras. Men han anser att det är en väldigt subjektiv bedömning om vad 
avkastningsvärdet på den här immateriella tillgången är. Det är otroligt svårt att hänföra 
intäkter till en så ospecificerbar post som goodwill. Bergendahl berättar vidare att man i dessa 
situationer hamnar i en ganska svår sits, där det är lätt att komma på kollisionskurs med 
styrelsen. Det är betydligt lättare att övertala styrelsen till att en nedskrivning är nödvändig i 
ett företag som går bra, än i ett som går dåligt. 
 



EMPIRI 

 63 

Erlandsson säger att han som erfarenhet av denna process vid något tillfälle har hjälpt till att 
försvara ett goodwillvärde. I det sammanhanget så förklarade han hur han tyckte att man 
borde se på värdet av en viss tillgång. I det fallet så använde de en kassaflödesmodell där han 
tillsammans med revisorn kom överens om rimliga antaganden. Sedan genomförde de helt 
enkelt analysen och det värde som beräknades försvarade goodwillen.  
 

� Görs någon skillnad vid värderingen av goodwill vid ett företagsförvärv jämfört 
med ett impairmenttest? Om det är skillnad, kan du då konkret beskriva vad 
som görs annorlunda? 

Révay säger att goodwill inte värderas separat i ett företagsförvärv. I det fallet blir det mer en 
restpost. Enligt Révay är skillnaden mellan att värdera goodwill och värdera ett bolag i sin 
helhet att när man värderar goodwill får man inte ta hänsyn till expansionsinvesteringar, utan 
bara till löpande investeringar. Om ett företag exempelvis går in på en ny marknad så får de 
intäkterna inte tas hänsyn till. Goodwillen ska så att säga försvara det som fanns vid förvärvet, 
inte det som komma skall. 
 
Erlandsson ser goodwill vid ett företagsförvärv som en residual. Vid ett impairmenttest prövas 
detta värde, men i praktiken tror han att tillvägagångssättet detsamma. Men samtidigt 
reserverar han sig lite för hur en revisor skulle se på saken. 
 
Bergendahl anser att tillvägagångssättet är detsamma vid ett företagsförvärv som vid ett 
impairmenttest. 
 

� AB Volvo värderade sin goodwill till cirka nio miljarder kronor på balansdagen 
för bokslutet 2006. Tror du att det är stor osäkerhet i detta värde och har du 
någon uppfattning om det kan vara svårare att beräkna goodwill i vissa 
branscher än i andra? 

Generellt sett tror inte Révay att det är särskilt stor risk i Volvos goodwillvärde. Vidare anser 
han att det är enklare att värdera bolag, och även goodwill, i branscher där det är lätt att förstå 
verksamheten. Det är ganska lätt att förstå att man exempelvis säljer lastbilar. Det är däremot 
ganska svårt att förstå exempelvis Astra Zeneca om du inte kan läkemedelsbranschen. 
 
Bergendahl säger att nio miljarder kronor självklart är väldigt mycket pengar, men allt är 
beroende på hur mycket det är relativt Volvos tillgångar, egna kapital, obeskattade reserver 
och så vidare. Om man ser på det i det perspektivet kanske nio miljarder inte är så mycket 
pengar. Det anser Bergendahl vara viktigt att alltid ha i åtanke. Även om goodwill till sin 
karaktär är en mycket osäker post, så kanske man ändå som revisor kan tillstyrka en sådan 
post om de nio miljarderna i perspektiv med övriga poster har liten betydelse. Bergendahl 
anser vidare att det generellt sett är svårt att värdera goodwill i alla branscher. 
 
Erlandsson tror att det är svårare att beräkna goodwill i vissa branscher än i andra. 
Överhuvudtaget anser han att vissa branscher är svårare att prognostisera än andra. Ju mer 
komplex en verksamhet är, desto svårare blir det att värdera goodwill. Beräkning av goodwill 
i bolag med en enda produkt tror Erlandsson kan vara en ganska enkel sak, men om 
exempelvis Sony Ericsson förvärvats till ett överpris blir goodwillallokeringen mycket mer 
komplex. För att försvara ett goodwillvärde anser han det vara en fördel om bolaget idag har 
en väl fungerande avkastning som är stabil och så vidare. Annars tror han att det kan vara 
svårt att motivera att det här bolaget i framtiden kommer att generera avkastning. 
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5. Analys 
 
Analyskapitlet innehåller tolkningar av intervjuerna utifrån den referensram vi funnit 
relevant. Vårt mål är att klargöra skillnader och likheter i respondenternas tillvägagångssätt 
samt att jämföra deras svar med vår teoretiska referensram.  
 

5.1 Avkastningskravsmodeller 
I detta avsnitt redogörs för skillnader och likheter mellan respondenter och vår referensram 
vad gäller ägarnas avkastningskrav samt hela rörelsens vägda avkastningskrav.  
 
Erlandsson: Jag anser att man kan säga att marknaden i många fall arbetar med teoretiskt 
icke korrekta modeller. 
 
Samtliga respondenter bortsett från Bergendahl använde CAPM eller WACC, beroende på 
vilken värderingsmodell som användes. 
 

5.1.1 Capital Asset Pricing Model 
Samtliga respondenter förutom Bergendahl använder sig av CAPM för att beräkna ägarnas 
avkastningskrav. Vi kan dra slutsatsen att modellen används i praktiken av respondenterna 
som värderar noterade bolag, trots kritiken mot modellen vilken tas upp i referensramen. 
Bergendahl ansåg att en uppskattning av hela marknaden är relevant när avkastningskravet 
skall bedömas. Den modell de övriga respondenterna använder sig av är den teoretiska 
modell, vilken samtliga författare i vår referensram förespråkar.  
 
Vidare utredde vi komponenterna i denna avkastningsmodell. Vår uppfattning på förhand var 
att vi trodde att dessa kunde variera från person och företag. De parametrarna vi ansåg vara 
relevanta för modellen enligt litteraturen var den riskfria räntan, betavärdet och riskpremien.  
 
Den riskfria räntan ansåg Bergendahl skall uppskattas genom att titta på det allmänna 
ränteläget, inlåningsräntan och obligationsräntan i dagsläget. Samtliga resterande 
respondenter menade att en statsobligation är så nära en riskfri ränta man kan komma.  
 
Révay: Den Svenska staten är så nära riskfri man kan komma eftersom de har kreditbetyget 
AAa och därför använder jag en statsobligation som riskfri ränta. 
 
Enligt litteraturen på området finns det ingen ränta som är helt riskfri, detta på grund av 
konkursrisker, betalningsinställelser och återinvesteringsrisker. Flera författare 
rekommenderar dock en statsobligation som riskfri ränta, vilket tre respondenter också 
använder i beräkningen av avkastningskravet. Vi tror att orsaken till varför statsobligationen 
används som riskfriränta är avsaknaden av riskfria investeringsalternativ. Även författarna av 
denna uppsats anser att statsobligationen är så nära en riskfri ränta man kan komma i 
dagsläget. 
 
Litteraturen inom vår referensram har olika metoder för att beräkna betavärdet, i vilka olika 
tyngd läggs på olika parametrar. Damodaran (2002) utgår ifrån tre olika modeller för att 
beräkna betavärdet, nämligen regressionsbeta, accounting beta och fundamentalt beta. Det 
första bygger på historik, den andra på balansräkningen och det sista på fundamentala värden 
som skuldsättning och skatt.  
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Bergendahl använde sig inte av betavärde i sina beräkningar. Vi tror detta beror på att han inte 
vanligtvis arbetar med börsnoterade företag. Erlandsson och värderare fyra beräknade 
betavärdet enligt Damodarans (2002) fundamentala bottom-up betavärde, men de 
kompletterade dock detta med analytikerrapporter. Révay använder samma metod men ansåg 
att skatten inte skulle påverka som fundamental faktor i beräkningen. Respondenterna vilka 
använde fundamentalt betavärde ansåg liksom Damodaran (2002) att denna metod var att 
föredra. Anledningen att respondenterna använder den modell som också rekommenderas i 
teorin tror vi beror på att betat blir mer anpassat till branschens och företagets fundamentala 
faktorer.   
 
Den sista faktorn i CAPM är riskpremien, vilket är risktillägget utöver den riskfria räntan som 
investeraren erhåller i form av extra avkastning och risk enligt Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers (2005). Samtliga respondenter förutom Bergendahl använder sig av 
en riskpremie. De ansåg att storleken på bolaget påverkar riskpremien. Den generella åsikten 
var att ett mindre företag är förenat med mer risk jämfört med ett större bolag, vilket de ansåg 
vara mer stabilt och kapabelt att klara av bakslag. Erlandsson och Révay ansåg att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers enkätstudie om riskpremien är ett bra verktyg i bedömningen av 
riskpremien. Ingen av dessa två ansåg att landrisken borde beaktas, om inte företaget har hela 
sin verksamhet utlands.  
 
Erlandsson: Men skulle jag titta på en investering i Mellanöstern skulle jag kräva mer av den 
än vad jag skulle kräva av ett företag som ligger i Småland. 
 
Ingen av respondenterna skulle göra något risktillägg på AB Volvos riskpremie vid en 
värdering av företaget. Detta tror vi beror på att de anser att AB Volvos verksamhet är 
utspridd över större delen av världen samt att de är relativt väl hedgade mot landrisker och 
valutarisker.  
 

5.1.2 Weighted Average Cost of Capital 
Enligt vår referensram används WACC som diskonteringsränta vid diskontering av de 
framtida rörelseöverskotten (Sveriges finansanalytikers förening 2000). Bergendahl skiljde sig 
även här mot de övriga respondenterna, då han inte använder sig av WACC vid bedömning av 
diskonteringsräntan. Han menade att det inte går att generalisera en modell som alltid kan 
användas, eftersom det finns en mängd olika typer av företag som är verksamma inom olika 
branscher där avkastningen varierar. Vi håller inte med Bergendahl på denna punkt utan vi 
anser att WACC tar hänsyn till en mängd parametrar, vilket gör att den anpassas till företaget 
och branschen ifråga. Bergendahls utgångspunkt är istället det aktuella ränteläget på 
marknaden.  
 
De andra respondenterna ansåg att WACC är ett bra verktyg för att beräkna 
diskonteringsräntan. Révay menade att anledningen att han använde WACC var för att han 
beräknade de framtida kassaflödena obelånade. 
 
Erlandsson: Beroende på vilken modell så använder jag WACC eller CAPM. Sedan kan man 
säga också att, teori i all ära, det sätt du räknar fram WACC eller CAPM är ju teoretiskt 
ganska lätt, men i praktiken kan det vara svårt. 
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För att få en klar bild över hur respondenternas WACC är uppbyggd, fick de redogöra för de 
parametrar som ingår i modellen.  
 
Värderare fyra ansåg att man skulle utgå från vilka mål företaget har med sin kapitalstruktur, 
med anledning av att det är företagets långsiktiga kapitalstruktursmål som skall appliceras i 
WACC. Han bedömer tillgångarnas storlek genom att titta på jämförbara bolag, med en 
benchmarkinganalys. Révay och Erlandsson ansåg att de blev tvungna att bygga en iterativ 
modell, på grund av att det är värdet på eget kapital som hela värderingen skall utvisa. 
 
Erlandsson: Om jag värderar ett icke noterat bolag eller ett noterat bolag där jag har en 
annan syn än marknaden, bör det värde på eget kapital jag kommer fram till i värderingen 
användas. 
 
Samtliga respondenter ansåg att värdet på eget kapital inte bör beräknas genom att 
multiplicera antalet aktier med börskursen. Denna metod förespråkas dock i vår referensram 
för att beräkna marknadsvärdet av eget kapital, vilket skall appliceras i WACC. Eftersom 
WACC skall spegla branschens optimala skuldsättning, anser vi liksom respondenterna att 
metoden som förespråkas i referensramen inte beaktar detta på ett korrekt sätt.  
 
Révay: Metoden skulle kunna användas om man tycker att bolaget har en korrekt 
skuldsättning, men WACC skall egentligen inte spegla bolaget i sig, utan branschens optimala 
skuldsättning. 
 
Värderare fyra, Erlandsson, Révay samt Bergendahl ansåg att bokfört värde på skulder bör 
användas i WACC. Samtliga respondenter menade att det inte var värt att konvertera 
skulderna till marknadsvärde, eftersom det ger för liten differens i slutvärdet.  
 
Révay: Så länge lånen i balansräkningen är till rörlig ränta är de alltid mer eller mindre 
korrekt bokförda. 
 
Erlandsson: Jag har nästan aldrig tillräcklig information för att beräkna marknadsvärdet på 
skulderna. 
 
Litteraturen i vår referensram anser det vara svårt att beräkna marknadsvärdet på skulder och 
åsikterna mellan författarna går isär om vad vilket värde som skall användas i WACC. Vi tror 
att anledningen till att respondenterna inte beräknar marknadsvärdet har att göra med deras 
klienter. Eftersom det är tidskrävande samt inte påverkar slutvärdet avsevärt, blir det en 
kostnad som klienterna inte vill betala arvode för. Vi menar dock att värderingen blir mer 
korrekt om marknadsvärdet beräknas. 
 
Kostnaden för skulder är den sista parametern i WACC. Enligt referensramen skall denna 
ränta vara densamma som företagets låneränta. Bergendahl ansåg att räntan för det externa 
kapitalet skulle vara densamma som räntan för det aktuella bolaget han skall värdera. De 
andra respondenterna ansåg att kostnaden för skulderna skall återspegla den låneränta 
företaget skulle få om de gick till banken för att låna kapital, vilket även vi tycker är den mest 
rimliga tolkningen av kostnaden för skulder. Där utgår Erlandsson, Révay och värderare fyra 
från riskfria räntan samt kreditbetyget, vilket överensstämmer med vår referensram. 
Erlandsson samt värderare fyra menade att detta var relativt lätt för dem eftersom de arbetar 
på bank och har tillgång till den informationen.  
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5.2 Värderingsmodeller 
De värderingsmodeller som kommer att redogöras för är DCF-modell med FCFF, 
relativvärdering samt optionsvärdering. Enligt oss är främst de två förstnämnda modellerna 
intressanta vid värdering av företag.  
 
Révay och Erlandsson ansåg att vid värdering av ett företag bör både DCF- och 
relativvärdering användas för att få en bra bild av företaget. Enligt referensramen 
kompletterar dessa modeller varandra vad gäller styrkor och svagheter. Vi tycker att 
modellerna kompletterar varandra, eftersom DCF-värdering ser till bolaget i sig och 
relativvärderingen tar hänsyn till marknaden i större utsträckning.   
 
Erlandsson: Men modellvalet ska inte spela någon roll. Du ska kunna använda FCFE och 
FCFF, om du bygger rätt och ger rätt input, så ska du alltid komma fram till samma värde. 
Sedan är det ju enklare att modellera vissa typer av frågeställningar med den ena eller andra 
modellen. 
 
Bergendahl ansåg att den vanligaste modellen han använder är DCF-modellen, men han 
poängterade att detta bara är en av många komponenter i värderingen. Han menade att det 
viktigaste är att se företaget i sin helhet och för det krävs att hänsyn tas till en mängd olika 
faktorer. Det finns lika många värderingsmodeller och beaktanden som det finns revisorer 
menar Bergendahl. 
 
Bergendahl: Sammanfattningsvis är företagsvärdering någonting väldigt, väldigt svårt. Jag 
anser att man aldrig kan vara nog så försiktig och noggrann i sin värdering utav bolaget och 
att man måste titta på varje företag för sig. Varje företag är unikt, vilket leder till att det är 
väldigt svårt att schablonmässigt komma med modeller för värdering. Så lätt är inte 
verkligheten, utan endast teorin. 
 
Värderare fyra utgick från tre olika modeller vid värdering av företag, med motiveringen att 
täcka in olika styrkor och svagheter i modellerna samt få en bra överblick på företaget. Han 
ansåg att DCF, relativvärdering samt Internal Rate of Return är grunden för att sedan göra en 
bedömning inom vilket intervall företaget ligger.  
 

5.2.1 Värderingsmodeller vid värdering av AB Volvo 
Vid en värdering av verkstadsbolag ansåg Révay och Erlandsson att en DCF-modell med 
FCFF och relativvärdering bör användas, detta gäller då även AB Volvo. Erlandsson skulle 
värdera tillgångarna och se på hur skuldsättningen påverkar det egna kapitalet. I AB Volvos 
fall skulle Erlandsson börja med att titta på svenska konkurrenter så långt det gick, för att 
sedan komplettera med utländska bolag. 
 
Erlandsson: Beroende på vad det är för typ av bolag, så kan det i vissa fall vara svårt att hitta 
jämförbara bolag, men då får man försöka fundera på vad det är för värdeskapande 
drivkrafter som finns i AB Volvo och var vi kan hitta åtminstone liknande sådana. 
 
Värderare fyra menade att han skulle applicera de tre modeller han använder generellt vid 
värdering av företag. Vid relativvärderingen skulle han se på jämförbara bolag, både 
nationellt och internationellt.  
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Bergendahl ansåg att det inte skiljer sig från hur han värderar andra företag generellt sett. Han 
menade att det är viktigt att förstå syftet bakom affären, vilka effekter investeraren vill uppnå 
och vilka framtidsmöjligheter det finns med förvärvet.  
 
Bergendahl: Förutom Volvos egna avkastning, vad ser investeraren mer för fördelar med att 
förvärva Volvo? 
 

5.2.2 Discounted Cash Flow 
Värderare fyra menade att DCF-modellen ofta blir personlig till följd av att han bygger 
modellen från grunden. Han börjar med att värdera företaget från grunden med en 
standardmodell, vilken han senare expanderar och gör anpassningar i så att den skall passa det 
specifika bolaget. Erlandsson ansåg att det inte finns någon ”sann” modell i DCF, därför 
bygger han liksom värderare fyra sin en egen modell från grunden. Erlandsson menade att 
bygger han sin modell på rätt sätt kommer den fånga upp de relevanta kassaflödena och lägga 
dem rätt i tiden. Anledningen till att respondenterna bygger modellen från grunden tror vi 
beror på att modellen kräver ändringar utifrån vilken bransch samt vilket företag som 
värderas.  
 
Erlandsson: Swedbank har en stor standardmodell som används frekvent, vilken jag och en 
anställd konstruerade för några år sedan, men ibland kanske jag gör förenklingar eller så 
kan jag konstatera att det är vissa parametrar som är väldigt viktiga. 
 
DCF innebär enligt Révay en diskontering av kassaflöden med ett vägt avkastningskrav. 
Denna definition av DCF är den samma som i vår referensram. Han ansåg att det gäller att 
vara insatt i branschen och företaget, för att kunna avgöra om värdena är rimliga. För att 
avgöra om intäkterna samt marginalerna är rimliga jämför han med historiska värden samt 
konkurrenter. Révay ansåg att investeringsnivån måste verka rimlig i förhållande till en 
ökande omsättning och tillväxttakten, vilket överensstämmer med Nilsson et al. (2000). 
 
Révay: Alla kan skriva ihop en DCF, det svåra är att bygga upp antaganden som på något 
sätt är rimliga och verkar genomtänkta. Det är ju det som skiljer alla analytiker åt. Alla 
analytiker har i det stora hela samma modell, det som skiljer dem åt är hur dom tänker inne i 
modellen. 
 
Bergendahl använder den teoretiskt korrekta modellen utan att göra personliga ändringar. 
Orsaken till att Bergendahl inte gör några personliga ändringar tror vi har att göra med att han 
ser på en mängd andra parametrar och endast använder modellen som en komponent i 
värderingen. Han ansåg dock att vissa justeringar kan behöva göras vid en dissektion samt 
analys av bolaget. Justeringarna grundar då sig i onormala värden på investeringar, 
amorteringar, rörelsekapitalförändringar samt annat som skulle kunna påverka kassaflödet, 
vilket referensramen förespråkar. Bergendahl ansåg att fördelen med DCF är att investeraren 
inte köper för mer pengar än vad investeringen ger i avkastning.  
 
Det finns sex parametrar vilka Révay ansåg relevanta att beakta vid en DCF med FCFF. Han 
menade att omsättningen, rörelseresultatet före avskrivningar, förändring i rörelsekapital, 
investeringar, skatt samt avkastningskravet är de poster som borde beaktas. Enligt 
referensramen bör dessa parametrar tas hänsyn till. Révay menade dock att en mängd olika 
variabler påverkar dessa faktorer. Han ansåg att det var dessa han skulle titta på vid en 
värdering av AB Volvo.   
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För att bedöma vilka poster som är kassaflödespåverkande börjar Erlandsson ovanifrån med 
intäkts- och kostnadsdrivare. Om verksamheten har produkter på olika marknader samt med 
olika tillväxt på dessa, ansåg han att det var relevant att dela upp intäkts- och 
kostnadsströmmarna från dessa. Han menade att bland annat avskrivningar, påverkan från 
leasingkontrakt, investeringar samt rörelsekapital bör justeras för. Även detta stämmer in på 
referensramen. Detta resonemang skulle han även föra vid en värdering av AB Volvo. 
 
Erlandsson: Oftast blir det att jag försöker fånga upp de stora frågorna, i marginalerna har 
jag inte tillräckligt bra information. 
 
Investeringsnivån i DCF ansåg värderare fyra vara en viktig post, med anledning av att stora 
delar av kassaflödet går till nyinvesteringar. Modellen är känslig för denna post, på grund av 
att posterna generellt sett är ganska stora. Han ansåg vidare att tillväxten, marginalen, 
arbetande kapital samt storleken på rörelsekapitalbehovet påverkar modellen. Värderare fyra 
ansåg att det är viktigt att göra en analys av jämförbara bolag, då han vill skapa sig en 
uppfattning om hur branschens värden på dessa poster ligger samt hur de påverkas av dem. 
 
Samtliga respondenters inputs och justeringar i DCF är mer eller mindre i linje med 
referensramen. Respondenternas justeringsposter är ungefär desamma, vilket vi tror beror på 
att dessa poster är de som påverkar värdet på företaget mest samt de som det finns tillgänglig 
information om.  
 
Den största nackdelen med DCF ansåg Révay vara att modellen bygger på kassaflöden långt 
fram i tiden och att modellen är ganska teoretisk, något som Erlandsson höll med om. Detta 
såg dock Erlandsson samtidigt som någonting positivt då han ansåg den vara den mest 
teoretiskt korrekta modellen vid värdering av företag. 
 
Erlandsson: Hypotetiskt sett; om du vet vad du gör i en DCF, är allsmäktig och har 
fullständig kunskap kommer du fram till det ”sanna” värdet för företaget.  
 
Erlandsson anser att den största nackdelen med DCF är att den är väldigt tidskrävande samt 
att det fordras en mängd information. Han och Révay menade att den även är väldigt känslig 
för antaganden, som exempelvis den höga tillväxttakten. Värderare fyra ansåg liksom 
Erlandsson och Révay att modellen var känslig för vissa antaganden. Han menade att 
diskonteringsräntan, investeringsnivåer, den långsiktiga tillväxten samt marginalen var de 
mest känsliga faktorerna i modellen. Referensramen fångar upp den kritik respondenterna 
ansåg vara negativ för DCF modellen. Värderare fyra ansåg även att modellen har en tendens 
att ge ett högre värde än vad bolaget senare värderas till.  
 
Révay: Fördelen med DCF är att om bolaget idag inte har en stadig verksamhet så kan jag 
prognostisera framtida nivåer, när bolaget har en stadig verksamhet.  Det är dessutom lättare 
att göra en noggrann analys med DCF, eftersom jag får tänka igenom varje antagande.   
 
Värderare fyra ansåg att DCF-modellen är lättmanipulerad beroende på syfte, men att han inte 
sitter och styr modellen åt ett visst håll. Det skiljer sig emot Erlandsson, Révay samt 
Bergendahls svar, vilka ansåg att modellen var lättvinklad och att beroende på om de får köp- 
eller säljuppdrag värderar de bolaget utifrån kundens bästa. En slutsats vi kan dra av 
respondenternas svar samt referensramen är att modellen är känslig för antagande. Detta tror 
vi är orsaken till att modellen är lätt att vinkla beroende på syftet med värderingen.   
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Erlandsson: Mitt jobb är inte alltid att hitta det korrekta värdet. Om jag har ett köpeuppdrag, 
handlar det om att få köpa så billigt som möjligt och vice versa om jag har ett säljuppdrag, 
då vill jag sälja så dyrt som möjligt, så att vår kund blir nöjd. 
 
Révay: Det är viktigt att hålla isär värde och pris. Värdet på ett bolag och priset på ett bolag 
behöver inte ha med varandra att göra. 
 
Bergendahl menade att priset brukar hamna någonstans mitt i mellan köparens och säljarens 
krav.  
 

5.2.2.1 Tillväxten på kort och lång sikt i DCF-modellen 
Bergendahl och Révay ansåg att det var svårt att uttala sig om tillväxten på kort sikt på grund 
av det är så företagsspecifikt och att det därför inte finns någon generell modell. Bergendahl 
menade att han börjar med att titta på företaget historiskt, därtill ansåg han det är en mängd 
olika faktorer att beakta för att skapa sig en uppfattning om tillväxten. Värderare fyra såg 
liksom Bergendahl historisk på bolaget. Ibland kunde värderare fyra gå så långt tillbaks i tiden 
som 20 år. Han tittar där på de faktorer som kan påverka samt hur konjunkturen gått. 
Värderare fyra och Erlandsson använder sig även av företagets management, vilken ofta är 
väldigt insatt i bolaget, vid bedömning av tillväxten. Erlandsson kompletterar detta med både 
intern och extern information om bolaget.  
 
Respondenternas svar är väldigt praktiska jämfört med författarna i vår referensram, vilka 
förespråkar en beräkning av tillväxten med formler mer än en den bedömning respondenterna 
gör utifrån bolaget, branschen samt marknaden. Detta tror vi beror på att respondenterna i 
praktiken ofta har tillgång till mer specifik information om företaget än vad som finns i de 
generella formler som återges inom teorin.  
 
Bergendahl anser att ett användande av den framtida BNP-tillväxten som långsiktig tillväxt är 
en alltför generell metod. Detta grundar han på att företagsvärderingar är unika. Då måste 
tillväxten också vara unik för varje enskilt bolag. Erlandsson menar däremot att det är svårt att 
frångå den fundamentala teorin på detta område och förespråkar en långsiktig tillväxt som är 
rimlig och uthållig. Där anser Erlandsson att BNP-tillväxten är ett bra verktyg, men säger 
dock att justeringar på denna i vissa fall krävs för att anpassa den till företaget ifråga. Révay 
använder istället Gordon Growth formeln vid beräkning av den långsiktiga tillväxten. Han 
sade att tillväxten generellt brukar motsvara den svenska inflationen med några justeringar 
och tillägg.  
 
Révay: Att en tillväxt rent teoretiskt är högre än ekonomin i sin helhet kan inte vara för evigt. 
Detta eftersom ekonomin till sist bara består av det bolaget som jag tittar på. 
 
Värderare fyra såg på hela marknaden samt den specifika branschen inom vilken bolaget är 
verksamt. Han poängterade att den långsiktiga tillväxten på en mogen marknad kommer att 
ligga runt BNP-tillväxten. Slutsatsen vi kan dra är att merparten av respondenterna använder 
sig av BNP-tillväxten samt att skillnaden i nivå på den långsiktiga tillväxten för de 
respondenter som inte använder den inte är särskilt stor.  
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5.2.3 Relativvärdering 
Värderare fyra, Révay samt Erlandsson ansåg att EV/EBIT och EV/EBITDA är väldigt bra 
nyckeltal vid relativvärdering. Erlandsson menar att dessa multiplar, vilka utgår från EV, tar 
hänsyn till fler faktorer och ger ett riktigare värde på bolaget, än nyckeltal som bara tar det 
egna kapitalet i beaktning. Enligt Révay är EV värdet på hela rörelsen, vilket vi även funnit i 
vår referensram. Erlandsson poängterade att vid användning av EV/EBITDA är det lättare att 
jämföra bolag med olika redovisningsregler, eftersom den inte har påverkats av poster som 
exempelvis avskrivningar. Litteraturen inom detta område förespråkar dessa nyckeltal väldigt 
sparsamt och rekommenderar samt redogör för nyckeltal vilka baseras endast på det egna 
kapitalet. Detta tycker vi är väldigt konstigt då EV-talen används så frekvent i praktiken. Men 
vi tror detta kan bero på dels vad klienterna efterfrågar samt vad som är lättast för 
respondenterna att presentera.  
 
Erlandsson och Révay ansåg båda att EV/Sales är ett intressant nyckeltal, vilket visar hur 
många gånger per den egna omsättning bolaget värderas. Värderare fyra ansåg däremot att 
EV/Sales inte var något bra nyckeltal och använder det endast i undantagsfall. Även EV/Sales 
redogörs för väldigt sparsamt i den litteratur vi tagit del av.  
 
Révay, Erlandsson samt värderare fyra använder sig även av branschspecifika multiplar 
innehållande EV. Erlandsson menade att branschspecifika nyckeltal vilka inte är relaterade till 
resultaträkningen används för att fånga upp viktiga värdedrivare. På frågan vilket nyckeltal 
som skulle lämpa sig för AB Volvo, ansåg Révay att AB Volvo har ett sådant brett spann av 
produkter att det skulle bli svårt att hitta en enda värdedrivare.  
 
Erlandsson: Det känns som att de har en lite för krånglig produktpalett för att det ska vara 
solklart vilken som är den homogena faktorn som driver allting som det kan finnas i vissa 
typer av bolag. 
 
Värderare fyra, Erlandsson samt Révay är alla överens om att PBV bör användas vid 
värdering av fastigheter eller finansbolag. Erlandsson menade att det där finns ett starkt 
samband mellan hur bolagen värderas och den lönsamhet och tillväxtförutsättningar som 
finns.  
 
Erlandsson och värderare fyra är oense om PE talets användning. Värderare fyra menade dock 
att detta nyckeltal har ett större användningsområde vid aktiehandel på börsen.  
 
Erlandsson: PE-talet är enkelt att diskutera kring, eftersom det är intuitivt och kunderna 
förstår vad det handlar om. 
 
Värderare fyra: Jag använder aldrig PE-talet vid värderingar på grund av att inga kunder är 
intresserade av detta nyckeltal. 
 
Révay menade att även han använder PE talet samt PBV, men sade dock att dessa nyckeltal 
påverkas för mycket av bolagens skuldsättning för att de inte skall bli missvisande.  
 
Révay: PE tal är väldigt svåra att jämföra med varandra. E:t (vinsten) är ju ofta påverkad av 
väldigt mycket ”skräp”. Det kan vara redovisningsmässiga saker, räntor som inte är ok, 
nedskrivningar på tillgångar och så vidare. Det kan vara alla möjliga saker. 
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I vår referensram är dock PE-talet ett frekvent använt nyckeltal och anses vara ett bra 
relationsmått på vad investeraren behöver betala för aktien i förhållande till den förväntade 
avkastningen (Damodaran 2002).  
 
PS-talet ansåg Révay endast användbart om företaget inte hade någon skuldsättning, vilket 
också förespråkas av Damodaran (2002). Erlandsson hävdade att användning av PS-talet rent 
av är missvisande i värderingssammanhang. Han ansåg dessutom att PEG var alldeles för 
teoretisk för att kunna användas i praktiken. 
 
Erlandsson: PS-talet var en multipel som användes mycket kring millennieskiftet för då fanns 
det väldigt många bolag där det var det enda positiva man hade att räkna på helt enkelt. 
 
Teorin på detta område är också väldigt kritisk mot PS-talet och menar att det kan skapa en 
missvisande bild av företaget. Respondenternas åsikter om EV-talen är desamma, men för de 
nyckeltal vilka inte tar hänsyn till skuldsättningen går åsikterna isär. Detta tror vi beror på att 
relativvärderingens komponenter, liksom DCF-modellens, är personliga samt att 
respondenterna påverkas av vilka nyckeltal som är aktuella i dagsläget.   
 
Erlandsson, värderare fyra samt Révay var överens om att multiplar med det egna kapitalet 
inte är att föredra. De menade istället att multiplar med EV som utgångspunkt ger ett bättre 
värde på företaget och är lättare att jämföra mellan bolag. De anser att det är dessa multiplar 
som lämpar sig bäst på verkstadsbolag som AB Volvo. Bergendahl använder sig inte av 
relativvärdering och vill därför inte uttala sig i ämnet. 
 
En problematik som diskuteras i referensramen är att hitta jämförbara företag i 
relativvärderingen. Värderare fyra och Erlandsson ansåg att det var svårt att hitta jämförbara 
bolag som passar till det aktuella bolaget. Värderare fyra använder sig av flera olika metoder 
för att hitta jämförbara bolag så modellerna täcker in varandras styrkor och svagheter. En 
metod som han och Erlandsson använder sig av är klassificeringskoder såsom ICS. 
Erlandsson menade även om han hittar ett bra jämförelseobjekt så kanske det är noterat på en 
helt annan börs med andra förutsättningar och att jämföra med ett sådant företag kanske inte 
är särskilt relevant.  
 
Révay menade att han börjar med att titta på vilket företagets största konkurrenter är och ser 
även på bolag med motsvarande affärsmodell. Han och Erlandsson ansåg att bara bolagen 
påverkas av samma faktorer och har samma förutsättningar för att generera vinst går de att 
använda i relativvärderingen. Värderare fyra är inne på samma linje som Révay och 
Erlandsson och ansåg att om bolaget var verksamt på en liknade marknad samt har samma 
karakteristiska drag går de att applicera i relativvärderingen. En slutsats vi kan dra är att 
respondenterna vilka använder sig av relativvärdering försöker hålla sig till samma land och 
börs när de söker efter jämförbara bolag. Däremot behöver inte branschen vara densamma, så 
länge de har samma affärsmodell i grunden.  
 
Erlandsson, Révay samt värderare fyra ansåg att det var problematiskt att hitta jämförbara 
bolag inom vissa branscher. Detta överensstämmer med litteraturen på området, där detta är 
ett av de problematiska stegen i en relativvärdering. Respondenterna Erlandsson, Révay samt 
värderare fyra ansåg även att relativvärderingen går att vinkla utifrån kundens bästa. De sade 
att eftersom de väljer jämförelsebolagen i värderingen, kan den vinklas. Värderare fyra 
påpekade att han inte sitter och vinklar relativvärdering, han väljer alltid ut de bolag vilka är 
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relevanta för värderingen. Erlandsson och Révay sade att värderar företaget utifrån kundens 
bästa.  
 
Erlandsson ansåg att fördelen med relativvärderingen är att värderingen går relativt snabbt. 
Han menade dock att det liksom vid DCF-värdering är en mängd antaganden om exempelvis 
tillväxt, risknivåer och avkastningskrav, vilket är en nackdel med modellen. Används 
modellen på rätt sätt ansåg han dock att den är lättare att använda i praktiken än DCF. Révay 
poängterade liksom Erlandsson att modellen fungerar bra i praktiken, då kunder har lättare att 
förstå den. På grund av detta är den lättare att diskutera kring och passar därför bra att 
använda vid förhandlingar menade Révay. Detta är även ett argument vilket referensramen 
behandlar som en fördel. Vi tror att relativvärdering passar sig bättre när värderaren har 
förhandlingar samt att klienterna uppfattar den som mer överskådlig. 
 
Révay: I multiplar så är det ju egentligen bara en siffra gånger en annan. 
 
I nystartade bolag samt bolag med hög tillväxttakt blir multiplarna svåra att applicera, i dessa 
fall får Révay tillämpa multiplarna på omsättningen i framtiden och detta kan vara 
problematiskt. Referensramen rekommenderar DCF-värdering på nystartade bolag och är 
därmed inne på samma linje som Révay. 
 
På frågan om hur respondenterna skulle gå tillväga för att hitta konkurrenter till AB Volvo 
ansåg Révay att det är svårt hitta jämförbara bolag eftersom AB Volvo har ett sådant brett 
spann av produkter.  
 
Erlandsson: Vad gäller Volvo skulle jag sannolikt gå internationellt till att börja med. Volvo 
är såpass stort så det prissätts på en internationell nivå, det är inte bara svenska investerare 
som tittar på bolaget. 
 
Erlandsson skulle dock använda den svenska börslistan att titta efter liknade bolag, inte bara i 
samma bransch, utan även liknande företag i andra branscher. Värderare fyra ansåg att 
företagen skulle agera på ungefär samma marknader som AB Volvo. Han menade att 
bolagens produktutbud bör vara ungefär desamma. Detta skulle han komplettera med 
analytikerrapporter om AB Volvo samt branschmaterial.  
 

5.2.3.1 Marknadens effektivitet kontra ineffektivitet i en relativvärdering 
Vi ställde här ett påstående, kring vilket respondenterna fick diskutera problematiken. 
Påståendet lydde: Om marknaden har helt fel vid värderingen av aktiemarknaden i sin helhet 
så misslyckas relativvärderingen. Om marknaden å andra sidan är helt effektiv finns inget 
behov av värdering. 
 
Révay ansåg att påståendet var korrekt, men menade att det i praktiken inte spelar någon roll 
om PE-talet är rätt eller inte, eftersom det är det priset som gäller idag.  
 
Révay: Det viktiga är att försöka komma på, finns det någonting som gör att jag tycker att 
PE-talet borde vara högre eller lägre? Tycker jag att det är för lågt; köp aktien, och om jag 
tycker att det är för högt; sälj aktien. Det är viktigast att hitta de parametrarna.  
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Erlandsson delar inte åsikt med Révay, han ansåg att marknaden i princip alltid har rätt. Han 
menade att det är svårt att argumentera för att marknaden skulle vara felvärderad. Révay 
menade dock att marknaden kan ha fel ibland, ett exempel på detta är vid millenniumskiftet.  
 
Erlandsson: Att säga att ett bolag som är noterat är fel prissatt, då måste ju du ha kunskap 
som inte marknaden har. 
 
Både Erlandsson och Révay ansåg att den svenska marknaden är rätt värderad. Révay 
poängterar att marknaden är mer sunt värderad idag än vid millenniumskiftet, idag bygger 
uppgången på vinsttillväxt, istället för vid millenniumskiftet då det bara var förväntan. 
Erlandsson menade dock att på de mindre listorna som Aktietorget finns skäl att vara kritiskt 
mot marknadens prissättning, på grund av den ökade volatiliteten.  
 
På frågan om lastbilsmarknaden och AB Volvo hade enbart en respondent åsikter. Révay 
ansåg att AB Volvo är ett stabilt företag vilket gör bra vinster även om de hade en nedgång 
förra året. Han menade att de har tagit åt sig av kritik om deras stora kassa och köpt bland 
annat Nissan Diesel. Révay ansåg att AB Volvo blev ett bättre bolag sedan de sålde sin 
personbilsdel till Ford. Han sade att AB Volvo är ett bra företag, men han ansåg att Scania var 
bättre på grund av att deras marginal är 50 procent bättre än AB Volvo och de andra bolagen i 
lastbilsbranschen.  
 
Varken Bergendahl eller värderare fyra hade någon uppfattning om marknaden utifrån vårt 
påstående. Enligt vår referensram är påståendet korrekt och marknadens värdering är en 
utgångspunkt för att göra en relativvärdering.  
 

5.2.4 Optionsvärdering 
Erlandsson menade att optionsvärdering är för komplicerat för att användas vid värdering av 
hela företag. Han ansåg dock att det skulle kunna användas för att värdera optioner eller 
optionsliknade lösningar, som exempelvis patent. Vid värderig av outvecklade patent ansåg 
han däremot att binomialmetoden lämpar sig bättre. Dessa uttalanden överensstämmer väl 
med referensramen inom detta område. Révay berättade att han använder sig av 
optionsvärdering vid projektfinansiering, där han ansåg att modellen lämpar sig bra. Han 
menade att optionens livslängd inte tas hänsyn till i själva värderingen, utan bara när 
kassaflödena diskonteras. 
 
Värderare fyra sade att hans kollegor på banken använder optionsvärdering, genom att värdera 
optioner med Black and Scholes modell. Denna modell förespråkas i referensramen. 
Bergendahl har aldrig stött på denna metod och har därför ingen åsikt. Vi tror att anledningen 
till att respondenterna inte använder optionsvärdering i så stor utsträckning är på grund av att 
den lämpar sig bäst i vissa speciella värderingssituationer.  
 

5.3 Immateriella tillgångar 
Det var främst respondenterna från Öhrlings PricewaterhouseCoopers som hade erfarenhet 
från värdering av enskilda immateriella tillgångar. Erlandsson hade dock en förståelse för hur 
tillvägagångssättet i en sådan situation är, men tillämpar det sällan i det dagliga arbetet. 
Värderare fyra hade väldigt begränsade kunskaper inom detta område. 
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5.3.1 Varumärke 
Samtliga respondenter ansåg att ett företags varumärke är något som måste tas hänsyn till i 
värderingen av ett företag. Däremot hade flera av dem svårt att se hur tillvägagångssättet 
skulle vara för att värdera varumärke som en enskild tillgång.  
 
Bergendahl: Hur man vetenskapligt skall komma fram till hur stor del av ett övervärde vid ett 
företagsförvärv som är hänförligt till varumärke, det skulle jag vilja se.  
 
Det faktum att revisorn har svårt att se hur en värdering av ett enskilt varumärke skulle gå till 
finner vi något överraskande då det förekommer balansräkningar där posten varumärke skall 
verifieras.  
 
Den ende av de intervjuade som faktiskt har värdering av enskilda varumärken som del av 
sina arbetsuppgifter var Révay. Övriga kunde därmed, förståeligt nog, mestadels ge 
hypotetiska svar om hur de förmodligen skulle resonera. Gemensamt för respondenterna var 
att de ansåg det bästa alternativet vara någon form av avkastningsmodell där de kassaflöden 
som är hänförliga till varumärket diskonteras. Men det var bara Révay som konkret kunde 
berätta hur han oftast gör. Han använder metoden relief-from-royalty. Han berättade dessutom 
om en praktisk tumregel som vi inte stött på i vår teoriinsamling. Den säger att royaltyn inte 
skall uppgå till mer än 25 procent av rörelsens marginal, med motiveringen att övriga 75 
procent täcker avkastningen på öriga tillgångar. Även Bergendahl och Erlandsson spekulerade 
i att en diskontering av licensbetalningar skulle kunna vara en användbar metod. Erlandsson 
var dock lite kritisk till licenser, då dessa betalningar enligt honom ibland kan vara rena 
skattemässiga lösningar som görs inom en koncern. Metoden förespråkas av flera av de 
författare vi tagit upp i vår referensram, dock främst som komplement till eller 
kontrollberäkning av andra metoder. Bergendahl hade ytterligare en intressant synvinkel där 
han menade att man kunde se på det egentliga värdet på den underliggande produkten och att 
sedan jämföra detta med varans försäljningspris. Detta trodde han skulle kunna ge en bild av 
varumärkets betydelse. Detta synsätt använder också Treffner och Gajland (2001) när de 
skriver om prispremie. De anser dock att det sällan är mer än 75 procent av denna prispremie 
som kan hänföras till varumärket. Andra faktorer som motiverar ett högre pris kan exempelvis 
vara säljkårens utbildning. Författare och respondenter är alla rörande överens om att en 
kostnadsbaserad metod generellt sett inte är att rekommendera. 
 
Respondenterna hade lite olika åsikter om vilka parametrar som är de viktigaste att se på när 
jämförbara företag skall identifieras vid varumärkesvärdering. Medan Bergendahl ansåg att 
framför allt storlek och omsättning är relevant så tittar Erlandsson mer på branschen och 
varumärkets styrka. Vi som författat denna uppsats håller här med Erlandsson. Företag av 
samma storlek har ofta olika faktorer som primär vinstdrivare. Medan ett företag exempelvis 
är väldigt beroende av sitt varumärke, kanske ett annat litar mycket till sin försäljningskår.  
 
Samtliga respondenter håller med om det som mycket av den litteratur vi tittat på säger, 
nämligen att en investering i en immateriell tillgång är mer riskfylld än en investering i en 
materiell sådan. Även om Erlandsson generellt sett höll med om att en immateriell investering 
är mer riskfylld, så avfärdade han Treffner och Gajlands (2001) argument om att det kan ta 
lång tid innan en immateriell investering ger payback. Detta anser Erlandsson mer vara en 
diskonteringsfråga. Ingen av respondenterna kunde dock konkret beskriva hur en riskanalys 
skulle se ut. Révay berättade att han vanligtvis använder cirka en procent i risktillägg vid 
värdering av varumärke. Att en immateriell investering innebär en högre risk råder det inga 
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större tvivel om. Vi hade dock hoppats få en bättre beskrivning av hur en riskanalys faktiskt 
görs. 
 
Trots att Bergendahl, Erlandsson och värderare fyra saknar ansenlig erfarenhet från värdering 
av enskilda varumärken, var de alla överens om att det kan spela en väldigt viktig roll vad 
gäller värdering av företag i dess helhet. Värderare fyra ansåg att ett starkt varumärke beaktas 
när antagandet om den framtida tillväxten görs. 
 
Bergendahl, Erlandsson och Révay var alla överens om att den speciella situationen som finns 
vad gäller äganderätten till varumärket Volvo inte påverkar värderingen av själva varumärket 
som sådant.  
 
Bergendahl: Jag tror att varumärket Volvo skulle vara lika mycket värt om Volvo ägdes av 
Mercedes eller något annat bilföretag eller kanske något helt utomstående bolag som säljer 
choklad. Jag ser inte att värdet på Volvos varumärke påverkas av att Ford äger det. 
 
Däremot ansåg Révay att själva ägarfrågan var en klurigare problemställning. Hur stor del av 
detta värde har AB Volvo rätt till? Erlandsson gav två förslag på hur varumärket skulle kunna 
värderas. Den första metoden innebär att man försöker föreställa sig vad som skulle hända 
med AB Volvo om de inte hade varumärket Volvo. Denna metod kan enligt Erlandsson dock 
ses i det närmsta som en utopi. Den andra metoden innebär att man försöker avgöra hur 
mycket Ford skulle kunna tänkas vara villiga att betala i licensavgifter om AB Volvo ägde 
hela varumärket självt. På så sätt skulle värdet av varumärket kunna fördelas mellan bolagen. 
Vi håller med respondenterna om att det är ägandefrågan som är den svåraste problematiken. 
Värdet av hela varumärket Volvo borde rimligtvis inte påverkas av att det ägs av två olika 
bolag. 
 

5.3.2 Patent 
Erlandsson förespråkade kassaflödesvärdering, optionsvärdering och sannolikhetsbedömning 
som de främsta metoderna vid värdering av patent. Detta motsvarar de tre metoder som 
Damodaran (2006) rekommenderar vid värdering av företag med patent. 
Kassaflödesvärdering förespråkades även av Bergendahl som inte ser någon markant skillnad 
mellan företagsvärdering och värdering av patent. Bergendahl förlitar sig i hög utsträckning 
på specialiserade patentbyråer när han skall kontrollera värdet på ett patent. Patentbyrån ger i 
regel ifrån sig ett intervall inom vilket patentets värde bör ligga och detta ligger då till grund 
för Bergendahls kontroll av företagets redovisning. Révay använder även för patent någon 
form av royaltymetod. Detta är en modell som även förespråkas av Treffner och Gajland 
(2001). Révay likställer i hög utsträckning patent med varumärke. 
 
Erlandssons svar på frågan om värderingen skiljer sig åt beroende på om patentet är utvecklat 
eller outvecklat kan tolkas såsom att han för utvecklade patent förespråkar 
kassaflödesvärdering och för outvecklade någon form av sannolikhetsbedömning, vilket är 
helt i linje med vad Damodaran (2006) anser. Révay hävdade dock att en kostnadsbaserad 
metod är att föredra om ett outvecklat patent skall värderas, vilket är en metod som inte 
förespråkats särskilt mycket i vår teoretiska referensram. Bergendahl ansåg att ett utvecklat 
patent är betydligt lättare att värdera än ett outvecklat och har dessutom ett högre värde.  
 
Bergendahl: Är det ett outvecklat patent så finns det ju fler riskfaktorer som påverkar 
bedömningen. Ett outvecklat patent är ju ett fullständigt oskrivet kort. Det är mer som kan gå 
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fel. I de allra flesta fall blir ju värdet därefter också. Därmed värderas outvecklade patent 
generellt lite lägre. 
 
Vi är inne på samma linje som Erlandsson och anser att en sannolikhetsbedömning borde vara 
det mest korrekta sätt att värdera ett outvecklat patent. En sådan här bedömning tror vi dock 
kan vara vansklig och sannolikheten att patentet skall falla väl ut tror vi kan vara mycket svår 
att korrekt uppskatta. 
 
Bergendahl, Erlandsson och Révay är alla tre överens om att både positiva och negativa utfall 
bör tas hänsyn till vid värdering av outvecklade patent. 
 
Vid värdering av ett motorpatent hos AB Volvo skulle Bergendahl använda sig av en 
patentbyrå, som han anser gör grundliga analyser av både patent och marknad. De gör en 
bedömning om framtida intäkter, drar av de kostnader som förväntas att skapas och 
diskonterar sedan nettot med hänsyn tagen till olika risker som finns. Révay skulle i första 
hand använda sig av en royaltymetod, men kan även tänka sig en jämförande analys där 
värdet av AB Volvo med patentet jämförs med värdet av företaget utan patentet. Skillnaden 
däremellan anser Révay rent teoretiskt sett vara värdet av patentet. Dock tror han att ett sådant 
angreppssätt skulle innebära många praktiska problem. Erlandsson är inne på en liknande linje 
då han helst skulle vilja se att teknologin behandlades som ett dotterbolag och att man därifrån 
beräknade de förväntade kassaflödena. Det mest korrekta angreppssätt anser vi vara att 
jämföra bolaget med patentet med samma bolag utan patentet. Differensen däremellan bör 
rimligen vara värdet på patentet. Dock anser vi en sådan bedömning vara oerhört svår att göra.  
 
En intressant aspekt inom ämnet patent som togs upp av Révay, men som inte behandlats 
särskilt utförligt i vår referensram, är det faktum att man vid värdering av patent i stor 
utsträckning får förlita sig på dem som jobbar med det. Det är just dessa sorters praktiska 
aspekter som ofta skiljer empiri från teori.  
 
Révay: Men där är det ju ofta att man blir väldigt coachad av dom som äger patentet, 
eftersom det ofta är svårt för en utomstående att förstå marknad och teknologi för patentet. 
 

5.3.3 Goodwill 
Révay definierade goodwill som den förväntan som finns om framtida vinster. Han fick 
medhåll av Bergendahl angående att det som ingår bland annat är personalens kompetens och 
lojala kunder. Tolkningen liknar ganska mycket den Damodaran (2006) gör när han säger att 
goodwill är värdet av de tillgångar som förväntas ge tillväxt i framtiden.   
 
Erlandsson och värderare fyra hade en något mer pragmatisk definition då de ansåg att 
goodwill är det som betalts på grund av att företaget har ett extra värde för köparen, men som 
inte fullt ut kan allokeras. Denna definition kan i stort jämföras med den som IASB gör. 
 
Författarna av denna uppsats kan till viss del tycka att båda definitionerna är korrekta. Det är 
förhoppningar om framtida vinster som gör att någon är beredd att betala ett överpris för ett 
företag och eftersom detta ej kan allokeras, bildas något som kan liknas vid en restpost kallad 
goodwill. 
 
Révay sade att han vid impairmenttestet jämför marknadsvärdet med det bokförda värdet på 
enheten. Med marknadsvärdet menas de framtida kassaflöden enheten kommer att generera. 
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Bergendahl tyckte att det i en sådan värdering av en immaterialrätt kommer in väldigt mycket 
subjektivitet i bilden. I denna subjektiva bedömning försöker han avgöra om enheten följer de 
prognoser som ställdes vid förvärvet. Gör den inte det, bör en nedskrivning göras. I denna 
situation tar Bergendahl även upp en intressant praktisk problematik som författare i vår 
referensram inte tagit upp, nämligen det faktum att man som revisor sitter i en ganska svår sits 
och att man lätt kan hamna på kollisionskurs med styrelsen. Även Révay tar upp detta 
problem med att företagen inte alltid är särskilt villiga att skriva ned sin goodwill. 
 
Révay: Ofta är det ju så att dom kommer med allsköns argument. ”I år var det ett jättedåligt 
år” och så vidare. Men någon gång så kommer ju verkligheten ikapp alla. 
 
Erlandsson och Bergendahl ansåg att tillvägagångssättet för värdering av goodwill i princip är 
detsamma vid ett företagsförvärv som vid ett impairmenttest. Révay tog däremot upp det 
faktum att man vid ett impairmenttest inte får ta hänsyn till expensionsinvesteringar. 
Goodwillen skall försvara det som fanns vid förvärvet. 
 
När det gäller det faktum att goodwill skall fördelas på andra identifierbara immateriella 
tillgångar gick meningarna isär något angående hur detta påverkat värderingen. Révay 
konstaterade att goodwillposten som sådan självklart blivit mindre till förmån för de övriga 
tillgångar som nu identifieras. Bergendahl såg denna identifiering som oerhört svår att 
genomföra. 
 
Bergendahl: De akademiker och professorer som sitter och skriver de här 
rekommendationerna tror jag inte jobbar så mycket ute på fältet. 
 
Det är intressant att reglerna som enligt IASB skall följas utan några större problem uppfattas 
som såpass krångliga av de personer som tillämpar dem. Här anser vi att det finns ett gap 
mellan något som i teorin verkar väldigt enkelt, men som i praktiken är väldigt svårt.  
 
Erlandsson ansåg inte att värderingen förändrats nämnvärt på grund av uppdelningen av 
goodwill, bortsett från att det eventuellt blivit lite lättare att tolka den information som förut 
redovisades som en klumpsumma. Han var, precis som Bergendahl, ganska kritisk till 
utformningen och införandet av IAS/IFRS reglerna. 
 
Erlandsson: Risken för kraftiga förändringar har ökat. Tidigare hade man sin linjära 
avskrivning. Förvisso testade man så avskrivningarna stämde någorlunda även då, men idag 
så har jag en känsla av att man håller emot så långt det går. Sedan så säger revisorn till på 
skarpen och då görs istället en rejäl nedskrivning.  
 
Detta tycker vi är en intressant synpunkt, då det betyder att syftet med de nya 
goodwillreglerna inte uppfylls. Syftet med dem måste anses vara att de skall ge en mer 
rättvisande bild av vad värdet på posten goodwill är. Men det uppfylls ju knappast om 
företagen i så hög utsträckning som möjligt undviker en nedskrivning. 
 
Inte heller när det gäller om företagens förvärvsstrategi förändrats var respondenterna helt 
överens. Varken Bergendahl eller Révay ansåg att företagen förändrats i det avseendet. 
 
Révay: Företagen är inte så pålästa om IAS/IFRS reglerna, och inte bankerna heller för den 
delen. 
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Erlandsson ansåg däremot att det haft en psykologisk effekt på företagsledares 
förvärvsstrategi. Han menade att det är lättare att motivera ett företagsköp, trots att det inte på 
något sätt skapat mer värde för aktieägarna jämfört med vad ett förvärv under de gamla 
reglerna skulle gjort. 
 
Erlandsson och Révay ansåg båda att goodwill är svårare att värdera i vissa branscher än i 
andra. Révay framhöll vikten av att förstå branschen som företaget verkar inom. Han såg 
ingen större risk i AB Volvos goodwillvärde på nio miljarder kronor. Erlandsson menade att 
prognostisering i allmänhet, och värdering av goodwill i synnerhet, blir svårare desto mer 
komplex en verksamhet är. Bergendahl poängterade att det är viktigt att se goodwillen i 
förhållande till helheten. 
 
Bergendahl: Även om goodwill till sin karaktär är en mycket osäker post, så kanske man ändå 
som revisor kan tillstyrka en sådan post om de nio miljarderna i perspektiv med övriga poster 
har liten betydelse. 
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6. Slutsats 
 
De slutsatser som dras tar sin utgångspunkt i våra problemformuleringar och grundar sig på 
det som redogjorts för i analysen. Det diskuteras även om syftet blivit uppfyllt utifrån vad som 
framkommit i uppsatsen. Kapitlet innehåller även förslag till vidare forskning.  
 

6.1 Vad skiljer olika typer av värderare åt i värderingsmetoder och 
tillvägagångssätt? 
Studien visade att respondenterna inom Corporate Finance enheterna använder sig av samma 
grundmodeller vid värdering av företag. Dessa modeller är DCF- samt relativvärdering och är 
även de två mest förekommande grundmodellerna inom den undersökta referensramen. 
Optionsvärdering används inte av våra respondenter vid värdering av företag, utan bara vid 
speciella värderingssituationer. Vad gäller DCF- och relativvärdering upptäcktes skillnader i 
uppbyggnaden av dessa grundmodeller samt i de antaganden modellerna kräver. Vi tror dessa 
skillnader beror på att modellerna formas utifrån värderarens personliga uppfattningar, vilket 
gör att varje värdering blir subjektiv. Även revisorn Lars Bergendahl använder sig av DCF-
modellen som en del i den bedömning han gör vid värdering av ett företag. Den största 
skillnaden jämfört med övriga respondenter var dock att revisorn endast använde DCF-
modellen som en komponent i värderingen, då han betonade vikten av att göra en 
helhetsbedömning av företaget. Vi tror att detta delvis beror på att han mestadels arbetar med 
små och medelstora företag. Hans åsikt var dock att förfarandet inte är särskilt annorlunda vid 
värderingen av stora företag.  
 
Detta tror vi också är anledningen till att Lars Bergendahl inte använder sig av CAPM eller 
WACC. Han ser även här mer på en helhetsbild, denna gång över marknaden när han 
bedömer avkastningskraven. Dessa två avkastningskrav kan påverka värderingsmodellerna 
avsevärt och är därför av stor vikt. Övriga respondenter utgick ifrån CAPM och WACC vid 
beräkning av ägarnas avkastningskrav respektive diskonteringsräntan. Grundformlerna de 
använde är desamma som i vår referensram, men sättet komponenterna i formlerna beräknas 
varierar mellan respondenter och teori. Anledningen till att merparten av respondenterna 
använde CAPM och WACC tror vi är att det inte finns några bra komplement till dessa samt 
att det är de mest erkända metoderna. Att beräkningen av komponenterna skiljde sig åt var 
väntat eftersom dessa modeller också speglar personliga uppfattningar. Respondenterna 
menade att avkastningskravsmodeller är lätta att använda i teorin men desto svårare att 
använda i praktiken. Detta tror vi beror på att modellerna kräver komplex och detaljerad 
information. 
 
Det faktum att grundmodellerna var desamma, men att uppbyggnaden och antagandena 
varierade mellan värderarna, motsvarade våra förväntningar. Uppbyggnaden av 
grundmodellen för relativvärdering skiljde sig markant åt i valet av nyckeltal jämfört med 
uppsatsens referensram, vilket förvånade oss. Vi tror detta beror på att modellen bland annat 
styrs av vilka nyckeltal som respondenternas klienter efterfrågar. Stephan Révay menade att 
värdet och priset på ett bolag inte behöver ha med varandra att göra och detta är något som 
även Olof Erlandsson samt Lars Bergendahl menade. Dessa respondenter ansåg att 
modellerna är relativt lättvinklade och att de ofta anpassar modellen till kundens fördel, 
beroende på om det är ett sälj- eller köpeuppdrag. Slutsatsen vi kan dra utifrån detta är att 
modellen är känslig för antaganden, vilket gör att den lätt går att vinkla. Det som också kan 
konstateras är att respondenterna inte i alla lägen är ute efter det sanna värdet, utan oftast ser 
till klientens bästa, vilket är ganska naturligt när det handlar om denna typ av tjänsteuppdrag.   
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6.2 Hur bedömer olika typer av värderare de svårbedömda tillgångarna 
varumärke, patent och goodwill? 
Studien visade att samtliga respondenter var överens om att varumärket kan spela en stor roll 
vid värderingen av ett företag. Vi kan dock konstatera att merparten av respondenterna inte 
har värdering av enskilda varumärken som ordinära arbetsuppgifter. Den grundmodell som 
ändå rekommenderades av respondenterna var en kassaflödesbaserad värderingsmetod. Några 
av respondenterna föreslog även en jämförande analys där bolagets värde bedöms gentemot 
hur stort värdet skulle vara utan varumärket. Denna metod ansågs dock vara väldigt svår att 
praktiskt genomföra, något som författarna av denna uppsats instämmer i. Slutsatsen vi kan 
dra utifrån dessa olika synpunkter är att tillvägagångssättet vid varumärkesvärdering inte 
skiljer sig mycket från metoderna man utgår ifrån vid företagsvärdering. Men vi tror dock att 
det finns svårigheter att särskilja kassaflödena som är hänförliga till varumärket.  
 
Även vid värdering av utvecklade patent var den främst rådande åsikten att en 
kassaflödesmodell skulle ge det mest rättvisande värdet. Vid värdering av outvecklade patent 
gick meningarna isär något om vilken metod som var den bästa. Olof Erlandsson på 
Swedbank ansåg att en sannolikhetsbedömning vore att rekommendera, medan Stephan 
Révay på Öhrlings PricewaterhouseCoopers ansåg att en kostnadsbaserad metod skulle 
tillämpas. Lars Bergendahl vänder sig vanligtvis till en patentbyrå när han i sin roll som 
revisor skall kontrollera värdet på ett patent vid en revision. Detta fann vi något 
anmärkningsvärt, då revisorns uppgift är att kontrollera det värde som har beräknats av 
exempelvis de typer av värderare som övriga respondenter representerar. Vi hade snarare 
förväntat oss att revisorn på egen hand gjorde bedömningen om värdet på patentet var rimligt 
eller ej. 
 
Definitionerna av goodwill skiljde sig endast marginellt åt mellan respondenterna, men den 
slutsats vi ändå kan dra är att den definition som respondenterna från revisionsbolaget hade 
var att goodwillen skall motsvara framtida vinster. Dessa två hade även erfarenhet av 
impairmenttest, men ansåg att ett sådant i väldigt liten grad skiljer sig ifrån en vanlig 
företagsvärdering. De två respondenterna från bankerna värderar inte goodwillen som sådan, 
utan ser den endast som det övervärde som uppstår vid ett företagsförvärv. Både Lars 
Bergendahl och Olof Erlandsson var ganska kritiska till de nya IAS/IFRS reglerna. Detta tror 
vi beror på svårigheterna med att värdera enskilda immateriella tillgångar när de nu skall 
specificeras i goodwillvärdet. Dessutom skall denna värdering nu göras som ett test varje år 
för att avgöra om goodwillen består, jämfört med tidigare då värderingen huvudsakligen 
gjordes vid transaktionen och sedan följde en linjär avskrivningsplan. Slutsatsen vi kan dra är 
att det finns ett gap mellan reglernas syfte och våra respondenters åsikter om hur reglerna 
fungerar.  
 

6.3 På vilket sätt kan olika värderingsmetoder tillämpas vid värderingen 
av de immateriella tillgångarna? 
Stephan Révay angav metoden relief-from-royalty som den han vanligtvis använder vid 
värdering av varumärken. Denna metod anser vi kan sägas vara en tillämpning av DCF-
modellen. De årliga kassaflödena ersätts här istället med en fiktiv licensbetalning som bolaget 
slipper betala eftersom de själva äger sitt varumärke. För att avgöra storleken på denna 
licensbetalning försöker respondenten identifiera licenser som betalas för jämförbara 
varumärken. Detta menar vi har stora likheter med tillvägagångssättet vid relativvärdering. 
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Vad gäller utvecklade patent rekommenderar Stephan Révay en DCF-modell och även här i 
någon form av royaltymetod. Olof Erlandsson menar även han att en DCF-modell lämpar sig 
bra vid värdering av utvecklade patent. Dessutom säger Lars Bergendahl att patentbyrån 
använder sig av en slags DCF-modell för att bedöma värdet på patent. Vi kan dra slutsatsen 
DCF-modellen är anpassningsbar utifrån sitt grundutseende beroende på värderingssituation. 
För outvecklade patent menade Olof Erlandsson att det fanns två modeller vilka beaktade 
värderingen på rätt sätt. Han föreslog en sannolikhetsbedömning utifrån en 
binomialträdsmetod samt optionsvärdering. Den förra ser främst till patentets potential och 
den senare till de kostnader som nedlagts i patentet. Vi anser att dessa metoder lämpar sig vid 
den här sortens situationer då det är viktigt att beakta både bra och dåliga utfall. 
 
För att ett företag ska få redovisa goodwill krävs att den skapats i ett förvärv, genom att priset 
överstiger värdet på företagets bokförda tillgångar. I en förvärvssituation används enligt våra 
respondenter ofta en DCF-modell för att avgöra priset på bolaget och därmed även storleken 
på goodwillvärdet. När impairmenttester fortsättningsvis skall göras för att kontrollera att 
värdet på goodwillen består, används återigen DCF-modellen enligt våra respondenter.  
 
Slutsatsen vi kan dra av värdering av immateriella tillgångar är att tillvägagångssättet är olika 
beroende på tillgångens natur. Men bakom de olika värderingsteknikerna ligger ändå de 
grundläggande modellerna DCF-, relativ- samt optionsvärdering.  
 

6.4 Uppfyllelse av syfte 
Syftet med uppsatsen var att ur olika värderingsperspektiv undersöka hur antaganden i 
värderingar uppkommer samt hur dessa påverkar värderingar av företag. I syftet ingick även 
att undersöka värderingen av immateriella tillgångar. Av diskussionen ovan, utifrån 
problemformuleringarna, är detta syfte uppfyllt. 
 
Vi anser att problemet har angripits utifrån olika perspektiv, men att ytterligare synvinklar 
skulle kunna fördjupa förståelsen ännu mer. Med anledning av att vi undersökt varje 
komponent i avkastnings- och värderingsmodellerna tycker vi att vi fångat in fenomenet 
företagsvärdering och de antaganden värderingar kräver. Vi har även lyckats undersöka 
värderingen av immateriella tillgångar, dock hade några av våra respondenter begränsad 
kunskap på detta område. 
 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Som tidigare sagts skulle ytterligare synvinklar öka förståelsen och detta skulle kunna göras 
genom att exempelvis undersöka hur aktieanalytiker ser på företagsvärdering eller hur 
patentbyråer och varumärkesvärderare resonerar kring värdering av immateriella tillgångar.  
 
Vår ursprungliga tanke var även att i studien genomföra en värdering av AB Volvo eller dess 
varumärke. På grund av svårigheter med att få fram tillräcklig information var detta dock ej 
möjligt. Ett vidare forskningsförslag vore att med utgångspunkt i denna studie värdera ett 
företag eller dess varumärke. 
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Bilaga 1 
 
 

Per Eliasson Carlsson   
Mob: 0708-942871   
E-mail: perelia01@student.kau.se    
Tobias Karlsson  
Mob: 070-3052325   

 
Hej, 
 
Vi är två studenter som läser vår sjätte termin på Karlstads Universitet och som nu skall göra 
ett examensarbete inom fördjupningskurserna externredovisning och finansiell analys.  
 
Examensarbetet är inriktat mot företagsvärdering och då framför allt på de svårvärderade 
poster som finns vid värderingen. Tanken är att se på företagsvärdering utifrån olika 
perspektiv. De perspektiv vi vill utgå ifrån är en revisors syn och ett synsätt med 
utgångspunkt i corporate finance hos ett revisionsbolag samt en bank. Synen på 
företagsvärdering tror vi kan skilja sig åt beroende på vilket syfte värderingen har och vilken 
utgångspunkt den som värderar har. 
 
De undersökningar och intervjuer vi utför kommer att visa oss den praktiska sidan av 
företagsvärderingen. Denna empiri kommer vi sedan att ställa mot den teori som vi finner i 
litteraturen som finns på området. Kunskapen om olika värderingsmetoder kommer vi sedan 
att använda till att upprätta en värdering av AB Volvo. Med anledning av detta kommer vi att 
ställa några praktiska frågor kring värderingen av detta företag.  
 
Våra frågeställningar kommer att handla om vilken metod Ni använder er av vid 
företagsvärderingar. Vi vill veta vilka utgångspunkter Ni har och hur Ni resonerar vid en 
värdering av ett bolag. Några frågeställningar kommer att beröra de svårbedömda posterna 
som finns inom företagsvärderingen. De poster vi främst är intresserade av är varumärke, 
goodwill, intellektuellt kapital och nyckelpersoner samt patent och licenser. 
 
Anledningen till att vi vill intervjua Er på XXXX är att vi tror att Ni med Er erfarenhet av 
detta område kan svara på våra frågor och ge oss en bra grund för vårt fortsatta arbete med 
examensarbetet. Vi har ett önskemål om att intervjua Er någon gång under slutet av mars eller 
början på april, men givetvis är vi flexibla när det gäller intervjutiden. Kom gärna med förslag 
på datum då det passar Er. Inför den kommande intervjun kommer vi i god tid att skicka ett 
frågeformulär så att Ni kan förbereda Er. Om Ni önskar anonymitet i uppsatsen så respekteras 
detta självklart.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Per Eliasson Carlsson  & Tobias Karlsson  
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Intervjuguide 
 
 

Inledande frågor om värderingsmodeller  
 
� Hur beräknar du CAPM?  
 
� Hur uppskattar du riskpremien och vilka faktorer avgör dess värde? 

 
� Vilken riskfri ränta använder du och anser du att den är helt riskfri?  

 
� Vilket sorts betavärde använder du och hur beräknar du det? 
 
� Vilken diskonteringsränta?  
 
� Hur beräknar du tillgångar i diskonteringsräntan?  
 
� Enligt teorin beräknas eget kapital i WACC genom att multiplicera börsvärdet med 

antalet aktier? 
 
� Hur beräknar du skulder i diskonteringsräntan?  
 
� Hur beräknar du kostnader för skulder i diskonteringsräntan?  
 
� Vilken grundläggande värderingsmodell har du som utgångspunkt vid värdering av 

företag?  
 
� Om fler än en används, vad avgör vilken metod som används till respektive företag?  
 
� Vilken modell skulle du använda vid en värdering av AB Volvo? 
 
� Vid en jämförelse av de olika värderingsmodellerna som du använder, vad anser du 

vara nackdelar respektive fördelar med dessa modeller? 
 
� Hur ser du på att det går att vinkla DCF- och relativvärderingen beroende på om det är 

köp eller försäljning? 
 
� Vilka personliga avvägningar gör du i DCF-modellen?  
 
� Vilka poster är kassaflödespåverkande?  
 
� Vilka multiplar använder du vid relativvärdering?  
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� Hur går du tillväga för att hitta jämförbara företag?  
 
� Vilka parametrar tittar du på i sökandet efter jämförbara bolag?  
 
� Hur skulle du gå tillväga för att hitta jämförbara bolag till AB Volvo? 

 
� Om marknaden har helt fel vid värderingen av aktiemarknaden i sin helhet så 

misslyckas relativvärderingen. Om marknaden å andra sidan är helt effektiv finns 
inget behov av värdering. Hur ser du på denna problematik? 

 
� Hur ser du på den svenska aktiemarknadens effektivitet respektive ineffektivitet i 

nuläget?  
 
� Hur ser du på lastbilsbranschen?  
 
� Hur beräknar du tillväxten på kort sikt?  
 
� Hur beräknar du tillväxten på lång sikt?  
 
� Hur beräknar du återinvesteringsgraden? 
 
� Använder du dig i något fall av optionsvärdering? Beskriv i så fall gärna processen 

samt vilket användningsområde denna metod har. 
 

� Hur ser du på att optionen har en begränsad livstid när den används vid värdering? 
 
Varumärke 
 

� Vilken grundläggande värderingsmodell utgår du ifrån vid värdering av varumärke? 
Gör du några egna justeringar i denna modell? 

 
� Vilka intäkter respektive kostnader kan hänföras till varumärket? 

 
� Hur går du tillväga för att hitta jämförbara varumärken och hur jämför du 

varumärkena? 
 

� Hur går du tillväga till i en riskanalys? Vilket risktillägg används? 
 

� Gör du en kontrollberäkning av värdet på varumärket genom att jämföra med framtida 
fiktiva licensbetalningar? 

 
� Kan du ge ett konkret exempel när du värderat varumärke eller företag där varumärket 

har stort värde? Beskriv processen. 
 

� Varumärket Volvo ägs av ett självständigt bolag, som i sin tur ägs av både AB Volvo 
och Ford. Hur skulle du utifrån denna problematik värdera varumärket Volvo? 
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Patent 
 

� Vilken grundläggande värderingsmodell utgår du ifrån vid värdering av patent? Ge 
gärna exempel från lastbilsindustrin. 

 
� Skiljer värderingen sig åt beroende på om patentet är utvecklat eller outvecklat?  

 
� Vid värdering av ett outvecklat patent, tar du hänsyn både till positiva och negativa 

utfall? 
 

� Kan du ge ett konkret exempel när du värderat patent eller företag där patentet har 
stort värde? Beskriv processen. 

 
� Hur skulle du värdera ett patent på en ny världsledande miljövänlig dieselmotor från 

Volvo? 
 
Goodwill 
 

� Hur skulle du vilja definiera goodwill? Vad anser du vara goodwill och vad ingår i 
goodwill? 

 
� Enligt IFRS 3 så skall man skilja identifierbara immateriella tillgångar från goodwill. 

Hur har din värdering av goodwill påverkats av detta? 
 

� Har de nya IAS/IFRS reglerna påverkat företags förvärvsstrategi? 
 

� Vid nedskrivning av goodwill används ett impairmenttest. Hur är tillvägagångssättet 
vid ett sådant? Vilken värderingsmetod används? Kan du ge ett konkret exempel på 
när en nedskrivning varit nödvändig? Beskriv processen. 

 
� Görs någon skillnad vid värderingen av goodwill vid ett företagsförvärv jämfört med 

ett impairmenttest? Om det är skillnad, kan du då konkret beskriva vad som görs 
annorlunda? 

 
� AB Volvo värderade sin goodwill till cirka nio miljarder kronor på balansdagen för 

bokslutet 2006. Tror du att det är stor osäkerhet i detta värde och har du någon 
uppfattning om det kan vara svårare att beräkna goodwill i vissa branscher än i andra? 

 


