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Abstract  
Business valuation is something that has been more general and discussion around this subject 

is very common. The discussions often revolve the various principles and procedures that a 

business appraiser can apply when a valuation of a business should be done. When there are 

different evaluation methods there are also resulting in an assumption that there are not so 

easy to create a complete objective business value. The individual evaluator choice of method 

will determine the result of the business value. The global world for each business has been 

more uncertain and turbulent/changeable which have tended to exacerbate the work for the 

evaluator to determine a business value. The reason for this is that the future prospects are 

very difficult to predict when the company acts in a changeable business world. The purpose 

is how a business appraiser in reality intends to value a company that belongs to a branch 

which considers be changeable. The fundamental analysis is a value method, which can apply 

in order to reduce uncertainties of a business valuation. The different parts in the fundamental 

analysis describes in the theoretical framework. There is also a description for the most 

common value methods and a description of what the company’s global world is about and 

how those parameters affect the company. The method, which is applied in this study, is a 

qualitative research embryo. The reason to a qualitative research embryo is to create an 

understanding platform. This study has been based on interviews in order to get response to 

our questionnaires. The interviews have been done with persons which is active in this 

business area and the interviews where carry out through personal meetings at each company. 

The result is a summary of all the 24 questions we have asked to all the respondents. We have 

created categories in the result in order to separate the respondent replies and in such a way 

got a summarized view of the replies. The respondent replies are connected to the theoretical 

framework of the study and with this we do comparisons with how the respondents are 

implementing a business valuation, which are acting in a changeable branch vs. how it should 

be in the theory. The final assumption is that there are no standardized models that can be 

used to value the business world for a company and the valuators mainly focus on the future 

development for the company and methods at the implementation of a business value. Parts of 

the fundamental analysis are to be found in the valuator analyses but not as complete and 

therefor this shows that the company is acting in a changeable/turbulent world.   

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning  
Företagsvärdering är något som har blivit allt mer förekommande och vid diskussioner kring 

ämnet talas det ofta om olika principer och tillvägagångsätt som tillämpas när en värdering av 

ett företag ska göras. Det faktum att det finns olika värderingsprinciper resulterar i att det inte 

går att få fram ett helt och hållet “objektivt” företagsvärde. Den enskilda värderarens val av 

metod avgör nämligen utfallet på värderingen. För en del företag har omvärlden blivit allt mer 

osäker och turbulent vilket har renderat i att omständigheterna för en företagsvärderare har 

förvärrats. Anledningen till detta är att framtidsutsikterna är svåra att förutse för en värderare 

vid värderingen av ett företag som verkar inom en turbulent bransch. Syftet med studien är att 

beskriva hur en värderare i praktiken går till väga då han eller hon ska värdera ett företag som 

befinner sig i en bransch som upplevs vara turbulent. Vi fokuserar i studien på den 

fundamentala analysen, då detta är en värderingsmetod som kan appliceras för att reducera 

osäkerheter kring en företagsvärdering. I den teoretiska referensramen beskrivs delarna 

inom den fundamentala analysen. Vi redogör även för de vanligaste värderingsmodellerna 

samt förklarar vad omvärld är för något och hur detta fenomen påverkar företag. Metoden 

som applicerats i denna studie är en kvalitativ forskningsansats. Detta med anledning av att en 

kvalitativ metod åsyftar till att skapa förståelse över det som undersöks. I denna studie har vi 

valt att använda oss av intervjuer för att besvara den frågeställning som tagits fram. 

Anledningen till detta är att vi ville få en praktisk beskrivning från yrkesutövande personer 

som jobbar med företagsvärdering. Intervjuerna genomfördes med hjälp av personliga möten 

hos studiens respondenter. Resultatet är en sammanställning av de 24 intervjufrågor som vi 

ställt till respondenterna. I resultatet har kategorier skapats i syfte att dela in respondenternas 

svar och på så vis få en sammanställd blid över svaren. I resultatdiskussionen kopplas 

respondenternas svar till studiens teoretiska referensram och i och med det görs jämförelser 

utifrån respondenternas praktiska förklaringar av värderingsprocessen med hur processen 

beskrivs i teorin. Slutsatsen är att inga standardiserade modeller används för att granska 

omvärlden för ett företag och att värderarna huvudsakligen lägger tid på framåtblickande 

analys och metod vid genomförandet av en företagsvärdering. Delar av den fundamentala 

analysen återfinns i värderarnas analyser men inte i sin helhet. Vi har även funnit att det som 

påvisar om företaget är i en turbulent bransch är endast beta-värdet samt avkastningskravet.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrunden till företagsvärderingens betydelse 

Företagsvärdering är något som har blivit allt mer förekommande och ett ämne som i flera 

hänseenden är högaktuellt. Detta beror i hög grad på att företag, genom företagsförvärv, 

försöker nå större marknadsandelar. Ett företagsförvärv kan även ses som ett sätt att placera 

sina finansiella resurser (Sherman & Milledge, 2006). Tidigare har företagsvärdering främst 

handlat om att ta fram ett värde som kan ligga till grund för ett eventuellt köp eller försäljning 

av företag (Nilsson, 2002 Hult, 1993), medan det idag finns flera olika motiv till varför en 

företagare vill genomföra en värdering av sitt företag. Ett skäl som har blivit allt mer vanligt 

är då en värdering görs för att beställaren av värderingen vill ha fundament för den 

målsättning som finns inbyggd i påföljande års budget. Resultatet av värderingen ger således 

beställaren belägg för hur målsättningen bör formas och därmed ligger företagsvärderingen 

många gånger till grund för företagets fortsatta handlingsmönster. Hur ett företag ska gå 

tillväga vid en värdering beror ofta på om företagets värde förväntas öka eller minska (Hult, 

1993). Följaktligen finns det ett flertal olika anledningar till varför en företagsvärdering 

genomförs, Nilsson (2002) har redogjort för de allra vanligaste:    
 

 Planerad sammanslagning av företag. 

 Kapitalplacering (aktievärdering). 

 Utvärdering/analys av företagets strategi. 

 Börsintroduktion 

 Management buy out, MBO. 

 Förmögenhetstaxering, arv eller gåva. 

 Kreditgivning. 

1.2 Olika metoder för att genomföra en företagsvärdering 

Vid diskussionen kring företagsvärdering talas det i litteraturen ofta om olika principer och 

tillvägagångssätt som tillämpas när en värdering av företag ska genomföras (Hult, 1993). Det 

faktum att det finns olika värderingsprinciper leder till att det inte går att få fram ett helt och 

hållet “objektivt” företagsvärde. Den enskilda värderarens val av metod avgör nämligen 

utfallet på värderingen. Dessutom innebär även olikheterna mellan de olika intressenterna och 

deras värderingar att det ofta inte går att sätta ett absolut värde på ett företag. Ägare, 

konkurrenter, potentiella köpare, myndigheter och andra intressenter åsätter företaget olika 

värden (Hult, 1993). Erfarenheten och kunskapen hos den som värderar är därmed ofta av 

avgörande betydelse för hur kvalitativ och tillförlitlig värderingen blir. Därav är det inte 

konstigt att ett ljus har riktats mot tillvägagångssätten vid värdering av företag. Lägg där till 

en ökad rörlighet på den finansiella marknaden, ökat ägarfokus på värdeskapande samt 

förändrade redovisningskrav så är det inte helt obefogat att kravet på specialistkompetens i 

samband med företagsvärderingar har ökat. Ett behov av fundamental analys har allt mer 

kommit att hamna i centrum vid diskussionen kring företagsvärdering. (Öhrlings, 2007) 

 

Det finns olika metoder som en värderare kan välja att tillämpa vid en värdering av ett 

företag.  Substansvärdering och diskonterade kassaflöden är två alternativ som är vanliga att 

basera en värdering på enligt Sevenius (2009). Substansvärderingen bygger på den senaste 

balansräkningen med eventuella justeringar. Ett problem som Hult (2009) belyser med denna 

värderingsmetod är att det är otydligt vilken balansräkning som ska användas. En värderare 
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står nämligen i valet av att använda sig av balansräkningen som lags fram av företaget i 

samband med år, balansräkningen som deklarationen baserats på eller en balansräkning där 

tillgångarna är upptagna till ett marknadsvärde (Hult, 2009). Således medför denna metod att 

värderarens val av balansräkning får effekt på hur företaget kommer värderas. Enligt Sevenius 

(2003) är beräkningar av de diskonterade kassaflödena de metoder som idag är allra vanligast 

och som många anser är den bäst lämpade metoden vid en värdering. Att beräkna de 

diskonterade kassaflödena går ut på att de framtida kassaflödena diskonteras till nuvärdet och 

där igenom uppstår en värdering på företaget. Detta innebär att dessa metoder i grunden 

bygger på dagens spekulationer för att generera ett värde. Dessa är faktorer som gör att en del 

anser att det finns en viss osäkerhet med metoderna och att de därmed inte ses som helt 

tillförlitliga (Sevenius, 2003)   

1.2.3 Den fundamentala analysen 

Ett annat tillvägagångssätt som går att tillämpa när en värdering ska genomföras är den 

fundamentala analysen. Nilsson (2002) menar att syftet med den fundamentala analysen är att 

bestämma värdet på ett företag genom information om företaget och dess omvärld. Den mest 

grundläggande orsaken till varför företags omvärld bör studeras är för att alla företag är 

beroende av resurser så som kapital, arbetskraft, råvaror och dylikt från omvärlden (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008). En stor bidragande anledningen till varför detta tillvägagångssätt inom 

företagsvärdering är av intresse att studera är just för att den tar hänsyn till omvärldsfaktorer. 

Sådana faktorer kan nämligen ha betydande inverkan på vissa företag och därmed bör sådan 

även inkluderas i beräkningen vid en värdering. Det finns därför en anledning till att titta 

närmare på vilka problem som finns kopplat i teorin gällande den fundamentala analysen.  

1.3 Problem med företagsvärdering kopplat till den fundamentala analysen 

När vi har läst på inom området företagsvärdering har vi i litteraturen kunnat identifiera en del 

problem som berör och påverkar den slutliga värderingen av ett företag. I denna studie har vi 

avgränsat oss inom området genom att se till den fundamentala analysen i företagsvärdering. 

Detta har vi valt att göra eftersom vi kunnat utläsa att behovet av den fundamentala analysen 

ökar i takt med de förändringar som skett på världsmarknaden (Öhrlings, 2007). De problem 

vi i litteraturen kunnat se är relaterade till företagsvärdering och den fundamentala analys som 

kan komma att påverka den slutliga värderingen är:      
 

 Många värderingsmodeller grundar sig på information från företagets redovisning och 

därför har kvaliteten på redovisningen inverkan på värderingen. 

 Kvaliteten på modellerna, framförallt de diskonterade kassaflödena, har också 

avgörande betydelse eftersom många av modellerna är baserade på antaganden vilket 

gör värderingen spekulativ. 

 Hur värderingsmodellerna tillämpas i praktiken. 

 Det finns ingen konkret rättspraxis för hur bolag skall värderas. Enligt Hult (2003, 

s.12) finns det begränsad information och kunskap angående hur värderingar 

genomförs och det finns ett behov av att innebörden av god värderingsed kartläggs.    
 

Dessa fyra punkter kommer vi ha i åtanke när vi genomför studien. Den andra och tredje 

punkten kommer framförallt att beaktas då vi dels kommer redogöra för de olika modellerna i 

den fundamentala analysen samt undersöka hur värderare rent praktiskt använder sig av 

modellerna. Anledningen till detta är att vi genom vår studie vill beskriva hur den 

fundamentala analysen används praktiskt av företagsvärderare och hur de använder sig av de 
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olika modellerna när det ska värdera ett företag inom en bransch vars framtidsutsikter är svåra 

att förutspå. Detta leder oss även in på vårt kommande avsnitt som handlar om just en 

föränderlig omvärld. 

1.4 Företag verkar idag på en föränderlig och turbulent marknad 

Varje dag kan du i tidningar och på internet läsa, samt i mediebruset höra, om förändringar 

som sker på finansmarknaderna. Nyheterna rapporterar om rörelser i räntor, förändringar i 

värdet på diverse valutor eller aktiebörsens utveckling. Finansmarknaderna utgör ett stort 

system av marknadsplatser för finansiella instrument eftersom dessa påverkar och har 

inflytande på varandra (Hultkrantz, 2007). Merton och Bodie (1995) har beskrivit världens 

finansmarknader som ett globalt nätverk liknande Internet som vilken regering eller vilket 

företag som helst kan koppla upp sig mot kostnadsfritt. Hultkrantz (2007) menar att 

anledningen till att vanligtvis Stockholmsbörsen följer efter stora förändringar på börsen i 

New York eller Hongkong, är för att världens finansiella system är integrerat över 

nationsgränserna. Denna integrering menar Ioan (2009) har starkt bidragit till den allt mer 

upptrappade osäkerhet som råder på dagens finansmarknader. Idag är företagen verksamma i 

en kontext som hela tiden förändras och det har därmed blivit allt svårare för företag att på 

förhand förutse framtidsutsikterna (Ioan, 2009). 
 

Den ständiga utveckling som sker i dagens världsekonomi har genererat en allt osäkrare 

omvärld för flera företag. Oavbrutet inträffar förändringar på marknaden som företag, 

framförallt inom vissa branscher, hela tiden måste ta hänsyn till. Dessutom har en allt mer 

världsomfattande integrering spätt på den förhöjda osäkerhet som en del företag upplever. Ett 

företags miljö påverkas av hur den yttre världen ter sig oavsett om företaget befinner sig i en 

stabil bransch eller en turbulent bransch, däremot påverkas företag som verkar i en turbulent 

bransch i större utsträckning och kraftigare av förändringar som sker i världen. Företagets 

yttre miljö består av olika parametrar som påverkar företaget och dessa är ekonomiska, 

fysiska, sociala och politiska (Andrews, 1987). Definitionen av turbulens är oro och förvirring 

i en viss situation. Turbulensen handlar om att det finns en oro på marknaden gällande hur 

utvecklingen kommer att gå. Anledningen till detta beror på att branschen karaktäriseras med 

korta produktlivscykler och stora utvecklingskostnader för att ständigt försöka ligga i 

framkant och vara ledande inom branschen (Chaffee, 1985). Inget kan längre på förhand tas 

för givet inom turbulent bransch och uppgiften att finna ett rättvisande värde på dessa företag 

har blivit allt mer komplext. Ambitionen att med hjälp av diverse värderingsmetoder finna ett 

konstruerat värde som kan matcha ett marknadsriktigt har dock alltid funnits där (Ioan, 2009) 

1.5 IT-branschen 

Det har under senare år framgått att en flera företag i högre utsträckning verkar inom särskilt 

turbulenta miljöer, vilket innebär en miljö som tycks utmärkas av ständiga förändringar som 

på förhand är svåra att förutse. Stabiliteten i den här miljön hotas oavbrutet av nya produkter, 

nya teknologier och nya konkurrenter. Den tekniska utvecklingen har ökat och 

produktlivscyklerna har kortats ned (D’Aveni, 1995). Ända sedan 1960-talet har författare 

slagit fast att stabiliteten försvinner allt mer i vår omvärld samt att förändringar har kommit 

att bli mer oberäkneliga.  

 

I media har IT-branschen varit den sektor som målats upp och som kommit att få symbolisera 

turbulens. En bidragande anledning till detta kan förmodligen vara den snabba utvecklingstakt 

branschen präglas av.  Ett bevis på att branschen utmärker sig som turbulent kan vi se 
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framförallt under åren 1999-2000, då det tillkom en mängd nya företag till IT-branschen 

samtidigt som lika många försvann (Lindholm, 2001). Med hänsyn till den ständiga 

utvecklingen som sker inom branschen har vi fått en bild av hur företagens miljö inom 

branschen kan tänkas se ut. Vi tror nämligen att den dagliga miljön formas av ständigt nya 

förutsättningar, vilket innebär att företagens kunskaper om gårdagen säger allt mindre om 

framtiden. Därav gäller det att företag som verkar inom IT-branschen skaffar sig goda insikter 

om viktiga tendenser inför framtiden för att inte stå oförberedd, samt skapar sig goda 

kunskaper om sitt företag och sin omgivning.  

 

Att ha kännedomen om företagets aktuella marknadsvärde och vilka förhållanden som är 

väsentliga värdedrivare har sålunda fått en ökad betydelse. Insikten är inte enbart intressant ur 

ett ägarperspektiv utan det är också relevant ur ett styrelse-, företagsledar-, redovisnings- och 

finansieringsperspektiv. Trots det faktum att företagsvärdering har fått en allt mer betydande 

roll i takt med att företagens omvärld har kommit att bli allt mer osäker, så grundar sig en 

företagsvärdering alltid till viss del på en subjektiv bedömning (Öhrlings, 2007). Eftersom IT-

branschen präglas av en hög grad av osäkerhet tror vi det kan vara intressant att se hur 

värderare rent praktiskt tar hänsyn till branschens särdrag för att göra en så korrekt värdering 

som möjligt.  

1.6 Frågeställning 

Det framgår av (Öhrlings, 2007) att det finns en viss problematik med företagsvärdering 

kopplat till den föränderliga marknad som företag verkar på. Med hänsyn tagen till Öhrlings 

(2007) beskrivning av företagsvärdering samt den föränderliga marknad som (D’Aveni, 1995) 

och (Ioan, 2009) förklarar att en del företag verkar inom, är studiens tes att företag som verkar 

inom en turbulent bransch är svåra att värdera då osäkerheter i dess omvärld ständigt påverkar 

värdet. Den fundamentala analysen är idag den princip inom företagsvärdering som anses 

vara bäst att tillämpa i de fall då det råder en osäkerhet kring ett företags framtidsutsikter. 

Med utgångspunkt tagen i detta är det intressant att studera om den fundamentala analysen 

verkligen används på företag som verkar inom en bransch kantad av osäkerhet. Därav lyder 

vår frågeställning enligt följande:  
 

Hur genomför en företagsvärderare en företagsvärdering rent praktiskt när hon eller han ska 

värdera ett företag som verkar i en turbulent bransch, där framtidsutsikterna är svåra att 

förutse? 

    

- Vad säger teorin om de analyser och modeller som finns inom den fundamentala analysen. 

- Hur går värderingsprocessen till rent praktiskt, tas omvärldsfaktorer i beaktning vid 

värdering av företag verksamma inom en turbulent bransch. Vad tas i så fall i beaktande.  

- Skiljer sig appliceringen av modellerna i praktiken jämfört med hur de behandlas i teorin. 

1.7 Syftet med studien 

Beskrivande syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur en värderare i praktiken går till väga då han eller 

hon ska värdera ett företag som befinner sig i en bransch som upplevs vara turbulent. 

Dessutom har studien som avsikt att beskriva hur en värderare använder sig av de modeller 

som idag finns för att beräkna ett framtida värde av ett företag, vilket är ett värde som kan 

ligga till grund för en vedertagen värdering. 
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2. Teoretisk referensram  

Nedan följer en redogörelse för de teoretiska utgångspunkter vi valt att utgå ifrån vid 

behandlingen och analysen av den data som hämtas från intervjuerna. I den inledande delen 

kommer vi kasta ett ljus över den fundamentala analysen inom företagsvärdering. Därefter 

presenteras även andra värderingsmodeller och metoder som en värderare kan tillämpa vid 

en företagsvärdering. Avslutningsvis ges en redogörelse kring omvärldsanalyser med en 

beskrivning av vad det är, varför sådana ska genomföras och till sist modeller som kan 

användas för att göra en omvärldsanalys.   

2.1  Processen i en fundamental analys 

En fundamentental analys går ut på att bestämma det fundamentala värdet på ett företag 

baserat på allmänt tillgänglig information och företagets omvärld. Det finns fyra olika delar i 

den fundamentala analysen vilka är; strategisk analys, redovisningsanalys, finansiell analys 

och värdering. (Nilsson 2002)  

2.1 Figur (Nilsson, 2002) 

 

De tre första stegen i den fundamentala analysen, vilka är; strategisk analys, 

redovisningsanalys samt finansiell analys, är förberedande inför själva värderingen. Innan 

värderingen genomförs sammanställs all information i en prognos, med andra ord en 

sammanställande bild, som ska ge fingervisningar om hur företagets framtid kommer se ut 

och därmed ge ett värde på företaget (Lunden, 2010). Nedan redogör vi för de olika delarna 

separat, med utgångspunkt tagen i den strategiska analysen. 

2.1.1 Strategisk analys 

I denna del ska faktorer som huvudsakligen är vinstdrivande för företaget identifieras. Den 

strategiska analysen innefattar även ett kvalitativt arbete där branschen som företaget är 

verksam inom analyseras. Denna analys ger en fingervisning om vilka nyckeltal som är av 

intresse för att kunna beräkna och bedöma företagets prestation. En välarbetad analys i detta 

steg underlättar när realistiska antaganden om företagets framtida prestationer ska göras. För 

att värderingsmodellerna ska kunna appliceras och ge användbara resultat är det viktigt att 

antagandena är realistiska. Den slutgiltiga produkten blir oftast en kvantitativ uppskattning av 

företagets framtid på marknaden i form av en prognos över framtida omsättningar och hur 

företaget kommer utvecklas på marknaden (Nilsson, 2002).   
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Detta leder till att branschanalys samt konkurrensanalys är två delar som är viktiga för 

helheten i den strategiska analysen där vinstdrivare och riskfaktorer identifieras (Nilsson, 

2002). Branschanalysen går ut på att studera och analysera hur den rådande marknaden ser ut 

för tillfället och hur den möjligen kan utvecklas, samt vilken lönsamhet branschen ger. En av 

de ledande forskarna vid namn Porter (1983) menar att följande parametrar påverkar den 

genomsnittliga lönsamheten:  
 

 Graden av konkurrens bland existerande företag inom branschen 

 Hot från nya aktörer i branschen 

 Hot från ersättningsprodukter 

 Köparnas förhandlingsstyrka 

 Säljarnas förhandlingsstyrka 

En eventuell överlönsamhet bestäms, enligt Porter (1983), av graden av konkurrens inom 

branschen. De potentiella vinster som finns inom branschen kan företagen behålla beroende 

på vilken förhandlingsstyrka som råder inom branschen mellan kunder och leverantörer. 

Vidare är den totala vinsten enligt Porters (1983) modell en funktion av det högsta priset 

kunderna är villiga att betala. Ju större konkurrens det är på marknaden desto lägre blir 

priserna för kunderna, vilket medför lägre vinster och lönsamhet för aktörerna i branschen 

(Nilsson, 2002).  

Porter (1983) anger också tre övergripande konkurrensstrategier för att skapa 

konkurrensfördel mot sina konkurrenter vilka är kostnadsöverlägsenhet, differentiering och 

fokusering. Detta leder oss in på konkurrensanalysen. Kostnadsöverlägsenheten innebär att 

skapa en så effektiv produktion som möjligt där målet är att ha minsta möjliga kostnad för att 

producera produkten, dock får inte helhetskvaliteten bli lidande (Nilsson, 

2002).  Differentiering innebär att ett företag skiljer sig gentemot sina konkurrenter med det 

som redan erbjuds på marknaden. Strategin bygger således att ett företag differentierar sig 

gentemot sina konkurrenter med något som av marknaden ses som unikt. Kotler (2008) 

beskriver vidare att ett företag kan skilja sig gentemot sina konkurrenter med hjälp av 

differentiering av produkt, service, personal, images och kanal för distribution. Porter (1983) 

konstaterar att den sista konkurrensstrategin som kan appliceras är fokusering. Det innebär att 

man fokuserar på en viss kund, en viss bransch eller ett specifikt land. Fokusering skiljer sig 

från de tidigare strategierna genom att fokus ligger på att tillfredsställa och locka en specifik 

målgrupp. Porter (1983) har kommit fram till att denna strategi är vanlig att applicera i 

branscher där det råder hård konkurrens. 

För att underlätta den strategiska analysen finns det olika modeller som kan appliceras. Två 

av de vanligaste och mest grundläggande modellerna är SWOT-analys och PEST-analys 

(Nilsson, 2002). PEST och SWOT analyserna kommer att presenteras mer djupgående längre 

ned i studiens referensram innehållande en redogörelse för hur dessa två appliceras samt vad 

dessa två verktyg siktar in sig på. 

2.1.2 Redovisningsanalys 

Syftet med redovisningen är att mäta och rapportera de ekonomiska konsekvenserna för 

verksamheten i ett företag under en viss period. Redovisningsanalysen syftar därför till att 

uppskatta till vilken grad företagets redovisning fångar dess underliggande verksamhet. Syftet 

med detta är att bedöma kvaliteten på det redovisade resultatet, och genom att granska vissa 

poster i resultat- och balansräkningen kan olika fel upptäckas, så som exempelvis en onormalt 

hög vinst. Anledningen till detta menar Nilsson (2002) exempelvis kan vara låga 



 
 

7 

avskrivningar eller skattedispositioner. En väl genomförd redovisningsanalys ger en mer 

realistisk möjlighet att bedöma trender och företagets framtida utveckling med hjälp av olika 

nyckeltal, vilket baseras på den redovisning som analyserats. Hur företaget redovisar de 

vinstdrivare och riskfaktorer som identifierats i den strategiska analysen är det som lägger 

grunden till redovisningsanalysen (Nilsson 2002). 

Årsredovisning är något alla företag upprättar och även det som ligger till grund för den 

fundamentala analysen. Oavsett vilken värderingsmodell som appliceras för att beräkna 

värdet på företag, tas siffrorna från årsredovisningen. Det är därför viktigt att få rättvisande 

resultat från redovisningen och kvalitén på redovisningen har en betydande roll för resultatet 

av värderingen. Resultat används på ett eller annat sätt i varje värderingsmodell och genom 

olika redovisningstekniska metoder kan ett högre eller lägre resultat skapas. I de fall det 

används ”felaktiga” resultat för beräkningen blir värderingen inte sanningsenlig. Det som ska 

framgå är om företagets resultat verkligen beskriver företagets prestation (Johansson 1996). 

Nilsson (2002) lyfter upp att det vid en redovisningsanalys finns två olika förutsättningar. 

Den ena förutsättningen är att analytikerna har tillgång till den interna redovisningen så som 

budgetar, kundregister och kommande beställningar. Den andra förutsättningen är att 

värderaren är en extern analytiker som inte har tillgång till den interna informationen, dock är 

processen för redovisningsanalysen den samma. Redovisningsanalysen går ut på att 

identifiera och utvärdera vilka redovisningsprinciper och skattningar som används för att 

beräkna framgångsfaktorer och riskfaktorer (Nilsson, 2002).  Analysen består av 4 olika 

processer vilka presentera nedan 

 Identifiera de huvudsakliga redovisningsprinciperna 

 Uppskatta flexibiliteten i redovisningen 

 Utvärdera företagets redovisningsstrategi 

 Utvärdera den kompletterande informationen 

Den handlingsfrihet företag idag har resulterar i att de genom ändringar av företagets 

redovisningsstrategi kan dölja den egentliga situationen som råder. När en redovisningsanalys 

genomförs eftersöks likheter med företag inom samma bransch, som sedan följs av att utreda 

om de använder sig av samma redovisningsprinciper. Nilsson (2002) fortsätter understryka 

problematiken som kan uppstå om företagsledarna har någon typ av bonusprogram som är 

baserat på resultatet, eftersom ledning då kan redovisa på ett sätt som ger högre resultat och 

som i slutändan gynnar de själva. I de fall då redovisningsprinciperna har ändrats från 

föregående år eller i närtid, kan det vara ett tecken på att något sker i företaget. Tillsammans 

med årsredovisningen presenteras en förvaltningsberättelse och noter. Förvaltningsberättelsen 

uppgift är att ge information om företagets utveckling under årets verksamhetsår, ställning på 

marknaden och resultat ges i enlighet med ÅRL 6 kap 1§. Företaget ska skriva sådant som 

inte redovisas i balansräkning, resultaträkning eller i noterna men som påverkar företaget på 

ett eller annat sätt, oavsett om det är positivt eller negativt. I noterna lämnas information om 

vilka principer som använts vid fastställandet av tillgångar och skulder (Thomasson, 2004). 

2.1.3 Finansiell analys 

Den finansiella analysens, även kallad nyckeltalsanalys, syfte är att på basis av finansiell 

information utvärdera företagets historiska utveckling samt utöver detta bedöma företagets 

framtida prestationer. Den finansiella analysen går i mångt och mycket ut på att studera 

nyckeltal och jämföra dessa mot varandra. Lunden (2010) skriver att med hjälp av nyckeltal 

kan lönsamhet, tillväxt, omsättning, anställda, tillgångar, eget kapital, likviditet och soliditet 
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beräknas. Betydelsen av nyckeltalen är stor vid en värdering. Lönsamhet vill alla företag 

uppnå, men beroende på vilken storlek företaget har skiljer sig lönsamheten åt. Tanken med 

nyckeltalen är just att de sätter siffror i relation till varandra inom ett företag (Lunden, 2010). 

Den finansiella analysen genomförs på ett företag för att visa dess förmåga till att investera 

och växa i framtiden. Den kommande utvecklingen är intressant både för nuvarande ägare och 

intressenter kring företaget, såsom långivare, kunder och leverantörer. Underlaget till 

beräkningar av nyckeltalen tas från resultaträkningen och balansräkningen, samt från 

kassaflödesanalys om sådan finns (Thomasson 1997). I resultaträkning samt balansräkning 

justeras siffrorna så att dom ger en mer ”rättvisande” bild. Det som menas med ”rättvisande” 

är att dispositioner, överavskrivningar samt övriga redovisningstekniska metoder för att 

justera siffrorna justeras. (Öhrlings, 2007).   

Viktigt är att den finansiella analysen är systematisk och effektiv. Innebörden av 

”systematisk” är att rätt nyckeltal väljs för det som ska studeras. Ett nyckeltal som värderarna 

bland annat tittar på är räntabilitet på eget kapital. Räntabilitet på eget kapital används för att 

mäta företagets lönsamhet gentemot aktieägarna. ”Effektivitet” ses som ett resultat av en 

nedskärning och på så vis en reduktion av antalet nyckeltal. Genom att få lägre antal nyckeltal 

minskar informationsflödet och därmed anses effektiviteten öka. Nyckeltalen hjälper externa 

intressenter att skapa en bild av företagets ekonomiska läge samt en möjlighet att kunna 

jämföra dessa nyckeltal gentemot andra företag inom samma bransch (Hult 1998). Det finns 

olika analysmetoder för att studera nyckeltalen vilka är den longitudinella metoden, 

tvärsnittsmetoden och tumregelmetoden. Dessa metoder har både sina för- och nackdelar, 

men det bästa resultatet uppnås om värderaren använder sig av de samtliga metoderna och 

jämför dem mot varandra (Nilsson, 2002).  

Nilsson (2002) beskriver den longitudinella metoden och menar att den bygger på att studera 

nyckeltalen över en historisk tid. Bäst resultat uppnås om det går att fånga en hel 

konjunkturcykel i mätningen. Detta möjliggör potentialerna att tyda trender i företagets 

utveckling. Tvärsnittsmetoden innebär att nyckeltalen för liknande företag inom samma 

bransch jämförs. Fördelen med denna metod anser Nilsson (2002) är att det ger en 

fingervisning om företagets tillstånd som är mål för värdering. Tanken är att metoden ska visa 

om företaget ligger över eller under ”normen” av de företag som valts ut att jämföra mot. 

Viktigt är att jämförande företag liknar det egna företaget i så stor utsträckning som möjligt. 

Det räcker inte med att jämförande företag är i samma bransch utan de bör även sälja liknande 

produkter, rikta in sig mot liknande kunder, agera på liknande marknad samt inneha 

jämbördig nivå på teknologin (Nilsson 2002). Den tredje metoden är tumregelmetoden, vilken 

går ut på att jämföra nyckeltalen mot tidigare fastställda mått som inriktats. Dock är denna 

metod inte allt för vanligt förekommande, däremot jämförs nycktalen mot intervaller där 

nyckeltalen bör befinna sig (Nilsson 2002).   

2.1.4 Värdering 

Efter att de tre stegen strategisk analys, redovisningsanalys samt finansiell analys har 

genomförts är det slutliga steget att utföra en värdering, vilket är det slutliga steget i den 

fundamentala analysen. Utifrån de tidigare analyserna sammanställs en summering för att 

därigenom genomföra det slutliga steget som Nilsson (2002) benämner värdering. 

Värderingen bygger på de tre analyserna inom den fundamentala analysen. I summeringen 

görs en sammanställning över vilken typ av utveckling företaget i fråga tros ha, hur den 

egentliga resultat- och balansräkningen ser ut samt hur kassaflödena förmodligen kommer se 

ut med hänsyn tagen till antaganden kring företagets framtida utveckling (Nilsson, 2002). Det 

finns ett flertal olika värderingsmodeller som kan appliceras på det material som de tidigare 
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tre stegen skapat (Nilsson, 2002). Värderingsmodellerna syftar till att underlätta 

sammanställningen av de tre analysernas erhållna material. Nilsson (2002) förklarar att det 

finns två typer av värderingsansatser, vilka är substansvärdering och avkastningsvärdering. 

Substansvärderingen utgår från företagets tillgångar och skulder medan avkastningsvärdering 

baseras på hur framtiden kommer att se ut. Genom värderingsmodellerna ges möjligheten till 

att beräkna värdet på det aktuella företaget. Det är dock de tre tidigare analyserna som sätter 

prägel på värderingen medan värderingsmodellerna mer är till för att underlätta genereringen 

av ett faktiskt värde (Nilsson, 2002).  

2.2 Andra värderingsmetoder 

Det finns andra sätt att värdera ett företag på än genom att tillämpa den fundamentala 

analysen. Exempel på andra metoder är substansvärdering, relativvärdering samt diskonterade 

kassaflöden även kallad DCF eller residualvinstmodellen (Sevenius, 2009). Nedan presenterar 

vi dessa olika metoder, med utgångspunkt tagen i substansvärderingen. 

2.2.1 Substansvärdering  

Substansvärdering innebär att en uppskattning görs av företagets värde med avseende på 

differensen mellan tillgångar och skulder, med andra ord företagets substans. Detta värde 

beräknas genom nettotillgångar minus nettoskulder där värderingen baseras på den senaste 

balansräkningen med eventuella justeringar. Ett problem med denna värderingsmetod menar 

Hult (1998) är vilken balansräkning som ska användas. Frågan är om balansräkningen som 

lagts fram av företaget ska användas, eller om balansräkningen som deklarationen baserats på 

ska användas eller den justerade balansräkningen där tillgångarna är upptagna till 

marknadsvärde. Vidare anser Hult (1998) att substansvärderingen blir en försiktig värdering i 

och med att bokslutet är reglerat genom bokföringslagen. Appliceras denna värderingsmetod 

är det viktiga att samma bokslut används, antingen det bokslut som är justerat eller det som 

används till deklarationen (Hansson, 2001).  

2.2.2 Relativ värdering  

En relativ värdering går till på så sätt att värdet på företaget härleds genom att jämföra mot 

andra liknande tillgångar på en öppen marknad. Fördelen med den relativa värderingen är att 

den är enkel att genomföra samt logisk för utomstående. Sevenius (2003) skriver samtidigt att 

det är enkelheten med den relativa värdering som är det farliga, då det är mycket viktig 

information som faller bort vid denna typ av värdering. Den informationen du bortser från är 

företagets framtida utveckling samt vilken risk som föreligger. Svårigheten med denna modell 

är att hitta företag att jämföra mot i och med att företagen måste vara identiska i risk, tillväxt 

och kassaflöde. En annan aspekt som ofta inte nämns angående den relativa värderingen är att 

den speglar det rådande läget på marknaden, i och med att den mäter relativt värde på 

tillgångarna och inte reellt värde.       

2.2.3 Diskonterade kassaflöden (DCF)  

Diskonterade kassaflöden, även kallat DCF, är den modell som anses vara det mest teoretiskt 

korrekta sättet för att genomföra en värdering. Denna modell går enligt Sevenius (2003) ut på 

att de framtida kassaflödena diskonteras till nuvärdet och därigenom framräknas ett värde på 

företaget. Hult (1998) skriver att anledningen till att det framtida kassaflödena diskonteras till 

nuvärde, är för att en kassaflödeskrona idag är mer värd än imorgon. Diskonteringsräntan 
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(WACC) är den kalkylränta som utgörs av de genomsnittliga kostnaderna av de 

sammanvägda kostnaderna för finansiering genom lånat och eget kapital. Skuldräntan är 

kostnaden på de pengar som är lånade för att finansiera köpet och kostnaden för 

finansieringen av eget kapital är den avkastning som aktieägarna kräver. Denna ränta eller 

kostnad blir högre ju högre risk aktieägarna anser att investeringen har (Hägg 1994). 

WACC beräknas enligt följande:  

 

 

Re= Avkastningskravet eget kapital, ges av CAPM 

Rd= Räntesats lånat kapital 

E= Eget kapital 

V= Totalt kapital 

D= Lånat kapital 

Tc= Skattesats 

 

Capital Asset Pricing Model är en teoretisk modell som utvecklades av Sharpe 1964 och 

modellen bygger på att bestämma värdet på finansiella tillgångar. CAPM används även för att 

bestämma avkastningskravet för ett företag och modellen tar även hänsyn till vilken typ av 

bransch företaget verkar igenom att räkna på risken i form av ett beta-värdet (Hult, 1998). 

 

 
 

E(ri)= förväntade avkastningen på hos tillgången 

Rf= den riskfria räntan 

β= Beta-värdet, dvs känsligheten hos tillgången(risk) 

E(rm)= förväntade avkastningen hos portföljen 

 

Beta-värdet är det värde som visar hur stor risk det är på marknaden som ett företag verkar i. 

Nilsson (2002) menar att marknadsrisken är normal om beta-värdet ligger på ett, men om 

beta-värdet däremot ligger över eller under ett är det ett tecken på att marknadens risknivå är 

över eller under snittet. Om beta-värdet ligger på noll är investeringen riskfri. Det som 

påverkar beta-nivån är vilken typ av produkt/tjänst som företaget säljer, branschens och 

företagets situation samt den finansiella risken vilket innefattar räntor, inflation, belåning mm.  

2.2.4 Residualvinstmodellen 

Ordet residual betyder kvarbliven, och syftar på vinsten som återstår efter att aktieägarnas 

avkastningskrav, samt det kapital de investerat i bolaget, är borträknat (Ohlson, 1995). Det 

som skiljer denna modell från kassaflödesbaserade modellen är att residualvinstmodellen 

utgår direkt från företagets redovisade resultat samt bokfört eget kapital, vilket innebär att 

justeringar gällande vinster minimeras (Nilsson, 2002). Modellen utgår från det som är 

värdeskapande i företaget istället för värdeöverföringar som det är i kassaflödesmodellen. 

Nedan presenteras en formel genom vilken residualvinsten räknas ut. 

 

Va=BV0 + RVA1/(1+re)+RVA(n)/(1+re)
n
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Va=aktievärde 

re= aktieägarnas avkastningskrav 

BV0= bokfört värde eget kapital vid tidpunkt för värdering 

RVA= förväntade framtida residualvinster till aktieägarna 

 

Vidare menar Nilsson (2002) att residualvinstmodellen är en kombination av 

substansvärdering och avkastningsvärdering. Om företagets vinst är lägre än vad som är 

väntat uppstår negativa residualvinster. Värdet på ett sådant företag är lägre än 

substansvärderingen enligt balansräkningen. Ett företag som genererar residualvinster skapar 

ett mervärde medan företag som har negativa residualvinster förstör värdet. Om ett företag har 

en residualvinst på noll innebär det att det bokförda värdet på det egna kapitalet också är noll 

(Nilsson 2002).   

2.3 Att värdera företag som verkar på en turbulent marknad  

Ett företags miljö påverkas av hur den yttre världen ter sig oavsett om företaget befinner sig i 

en stabil bransch eller en turbulent bransch, däremot påverkas företag som verkar i en 

turbulent bransch i större utsträckning och kraftigare av förändringar som sker i världen. 

Företagets yttre miljö består av olika parametrar som påverkar företaget och dessa är 

ekonomiska, fysiska, sociala och politiska (Andrews, 1987). Definitionen av turbulens är oro 

och förvirring i en viss situation.  Turbulensen handlar om att det finns en oro på marknaden 

gällande hur utvecklingen kommer att gå. Anledningen till detta beror på att branschen 

karaktäriseras med korta produktlivscykler och stora utvecklingskostnader för att ständigt 

försöka ligga i framkant och vara ledande inom branschen (Chaffee, 1985). Turbulens består 

av två parametrar, dynamik och komplexitet beskriver Johnson och Scholes (1997). Dynamik 

innebär att det är svårt att förutse vad som sker i branschen samt hur det kommer att 

utvecklas, vilket gör att det inte går att spå i framtiden genom att granska historiken i 

företaget. En skillnad från företag som verkar på en stabil marknad där det går att se tydliga 

trender i branschen. Ett företag som verkar inom en turbulent bransch måste istället förutse 

vad som ska hända på marknaden och göra sig redo för den utvecklingen, det optimala är om 

företaget kan vara först att se denna utveckling (Johnson och Scholes, 1997). Den andra 

parametern komplexitet, kännetecknar företagets yttre miljö som är svår att förstå samt att den 

består av en hög teknologi. Stacey (1993) beskriver att kaos och turbulens är verkligenheten 

företagen verkar i och att det inte finns några indikationer på när förhållandena ändrar 

riktning. Vidare berättar Quinn (1978) att förutse framtidens möjligheter samt de hot som 

uppstår är ytterst svårt. Detta medför svårigheter när värdet på ett företag ska beräknas, i och 

med att vissa värderingsmodeller kräver att man bestämt utvecklingen av företaget (Hult, 

1998). Därmed kan det ha betydelse på värderingen att ett företags omvärld tas i beakta då ett 

företag verkar inom en turbulent bransch.   

2.4 Vad menas med ett företags omvärld  

Ur ett företagsperspektiv kan en omvärld generellt sett beskrivas utifrån alla de förhållanden 

som råder utanför företaget och som kan ha effekt på förtaget i fråga (Jacobsen och Thorsvik, 

2008). Det betyder att företagens omvärld innefattar en rad olika parter som medverkar i detta 

förhållande. Till att börja med hör aktörer som är viktiga för organisationen dit, som 

exempelvis leverantörer, konkurrenter samt existerande eller framtida kunder. Därutöver finns 

en hel del samhällsförhållanden som kan ha en inverkan på företagets tillstånd, och som är 

besvärliga att identifiera och tolka betydelsen av. Exempel på sådana samhällsförhållanden är 

den ekonomiska och kulturella utvecklingen eller politiken, både lokalt och i form av 
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internationella trender (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det är enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2008) vanligt vid analysering av ett företags omvärld att dela in omvärlden i tre olika nivåer: 

a) domän eller närmiljö – de specifika omgivningar som ett företag är placerad i och verkar 

inom, b) nationella förhållanden och c) internationella förhållanden. 
 

Domän är den nivå Jacobsen och Thorsvik (2008) menar har starkast och i högsta grad 

omedelbara konsekvenser på företaget. De viktigaste aktörerna i företagets domän är kunder, 

konkurrenter, leverantörer, offentliga organ som ingriper reglerande i verksamheten samt 

medier som kan influera åsiktsbildningen. De andra två nivåerna, vilka är nationella och 

internationella förhållanden som Jacobsen och Thorsvik (2008) framställer, handlar om 

generella samhällsförhållanden som i skiftande grad berör alla företag, i egenskap av 

ekonomisk och teknologisk utveckling, politik eller demografiska och sociala förhållanden. 

Dessa förhållanden i omvärlden beskriver Jacobsen och Thorsvik (2008), inte får lika tydliga 

konsekvenser för företagen som domänförhållandena. Det är inte helt enkelt att skilja på de 

olika nivåerna, med hänsyn till att de är invävda i varandra och påverkar varandra 

sinsemellan. Samtidigt understryker Jacobsen och Thorsvik (2008) att skillnaden mellan 

nationella och internationella förhållanden börjar bli allt mer betydelselösa, något som även 

Ioan (2009) förklarar genom att världens marknader har integrerats med varandra. Genom 

globalisering och internationalisering av konkurrensmarknader har transaktioner av kapital, 

varor och tjänster över nationsgränser blivit vanligt och till följd av detta har det utökat 

företagens omvärld och gjort förhållandet än mer tuffa.   

2.5 Varför bör ett företags omvärld studeras? 

Den mest grundläggande orsaken till varför företag bör studera sin omvärld är för att alla 

företag är beroende av resurser så som kapital, arbetskraft, råvaror och dylikt från omvärlden. 

Företagen är också ofta beroende av omvärldens uppslutning och legitimitet för att kunna 

överleva (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Parson (1956) samt Emery och Tristan (1965) menar 

att företag som är beroende av andra aktörer eller av förhållande som företagen inte själv har 

inverkan och kontroll över verkar på en osäker marknad. De menar att osäkerhet generellt kan 

förklaras som bristande fallenhet eller möjlighet att tala om vad som ska hända i framtiden. 

Mer bokstavligt anser de att osäkerhet är skillnaden mellan informationen som krävs för att 

fatta ett beslut eller utföra en uppgift och den information som företaget redan 

tillhandahåller.     

2.6 Hur studeras ett företags omvärld? 

Tidigare i referensramen har vi presenterat den fundamentala analysen och då har två 

analysmodeller för att studera ett företags omvärld presenterats, SWOT-analysen och Pest-

analysen. I denna del kommer en mer djupgående beskrivning av omvärldsanalyserna att 

presenteras.  

2.6.1 SWOT-analys  

SWOT-analysen är ett instrument som fokuserar både på det egna företaget samt dess 

omvärld. Analysen är uppbyggd i två delar, den första delen av analysen består av den interna 

delen S och W där det egna företaget i frågan är i fokus (Pickton & Wright, 1998). Vad 

analysen i denna del syftar till att åstadkomma är enligt Picktson och Wright (1998) att finna 

företagets styrkor respektive svagheter. Ett företags styrkor är enligt Hay och Castilln (2006) 

de interna delarna som framförallt bidrar till att företaget når sitt mål och tvärtom menar de att 



 
 

13 

svagheterna kännetecknas av de faktorer som kan göra att företaget inte når sitt mål. Den 

andra yttre delen, O och T, fokuserar istället på möjligheter och hot från företagets omvärld 

(Pickton & Wright, 1998). Enligt Hay och Castilln (2006) är möjligheter de externa 

förutsättningarna som kan göra att ett företag når sitt mål och hot de externa förhållanden som 

kan hindra företaget från att målet uppnås. Sevenius (2003) menar att en SWOT-analys 

genomförs för att upptäcka svaga eller obefintliga sidor, eller en styrka, hos företaget i fråga. 

Om sidor som är obefintliga eller en svaghet identifieras kan en lösning vara att göra ett 

förvärv av ett företag som är starkt på det plan där företaget i fråga saknar styrka. Ett exempel 

som Sevenius (2003) tar upp är att om ett företag ställs inför en accelererande 

teknikutveckling som ses som ett hot och företaget saknar en utvecklingsavdelning, så måste 

ett företag som har högteknologiskutveckling köpas in eller bindas upp för att företaget i fråga 

ska kunna konkurrera på marknaden (Sevenius, 2003).   
 

För att kunna applicera denna analys, och framförallt för att en värderare som ska genomföra 

en värdering ska veta vad som bör analyseras, har Collett (1999) brutit ner de interna och 

externa delarna i analysen. De interna faktorerna innehåller företagskultur och organisation, 

ledning och ägare, kunder och konkurrenter. De externa faktorerna är politik, teknologi, 

samhällsutveckling och ekonomiskutveckling (Colett, 1999).   

2.6.2 Pest-analys (även kallad STEP-analys) 

PEST analysen granskar de viktigaste faktorerna i företagets makromiljö, det vill säga 

politiska, ekonomiska, sociala samt teknologiska faktorer. (NewsRx, 2012). Kotler (2008) 

beskriver att den politiska miljön består av lagar, regler och förordningar samt myndigheter 

och andra intressegrupper som verkar för olika intressen. Företagen påverkas till största del av 

lagar, regler och förordningar som regering och myndigheter fastställer. De ekonomiska 

faktorerna är de som påverkar framtidsutsikterna till största del. Förändringar i tillväxten, 

räntor, valutakurser och inflation gör att det ekonomiska läget förändras och påverkar 

köpkraften hos konsumenterna och det finansiella läget i företaget (Landström & Löwegren, 

2009). 
 

Nya teknologiska faktorer är under ständig utveckling och trenderna inom teknologin är 

svårtolkade, Kotler (2008) menar att dessa faktorer är fundamental att hålla sig uppdaterad 

med. Den teknologiska utvecklingen innebär nya produkter och nya lösningar på befintliga 

problem, samt nya tekniska tillbehör. Den snabba teknologiska utvecklingen är ett hot 

samtidigt som det kan vara en styrka för ett företag. De som utvecklar nya saker hotas hela 

tiden med att ett annat företag vidareutvecklar deras produkt och förädlar den (Landström & 

Löwegren, 2009). Därför menar Landström & Löwegren att företagen måste lägga stor vikt 

vid att skydda sina tekniska lösningar, design och idéer med patent världen över.         

2.6.3 Boston Consulting Groups tillväxtmatris 

Denna modell behandlar ett företags produkter eller själva företaget i sig. Syftet med 

modellen är att placera företaget eller produkten i fyra olika kategorier. I matrisen nedan 

illustreras fyra olika typer av faser en produkt eller ett företag kan befinna sig i.  
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2.5.3 Matris (Kotler, 2002)  

 

Stjärna är en sådan kategori där produkter och företag vilka kännetecknas som 

marknadsledare på en marknad med hög tillväxt placeras i. En stjärna behöver inte 

automatiskt betyda att de företag eller produkter inom kategorin är en god investering 

eftersom det krävs stora FoU-kostnader för att vara ledande, dessutom är tillväxtmöjligheterna 

relativt mättade. En produkt eller ett företag som kategoriseras som en stjärna är högt 

konkurrensutsatt i det avseendet att flera vill ha denna position och plocka marknadsandelar 

från stjärnan. Frågetecknet verkar på en marknad med hög tillväxt men med liten 

marknadsandel. För att frågetecknet ska utvecklas till något annat behöver det investeras 

mycket kapital för att följa med den växande marknaden. Kassakon har en stor marknadsandel 

och verkar på en stabil marknad som inte utvecklas särskilt mycket. Denna kategori 

kännetecknas av att tjäna pengar tack vare att den är marknadsledande samt har låga 

kostnader i form av knappt existerande FOU kostnader. Oftast är det denna typ av 

produkt/företag som får bidra med kapital till andra satsningar.                                                                                                                     

Sista kategorin är hunden och i denna kategori är både vinsten och tillväxten låg. Oftast är 

detta en produkt/företag där diskussioner präglas av att överväga en nedläggning (Kotler, 

2002).                                                                                   
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3. Metod    
Syftet med denna studie är att beskriva hur en värderare i praktiken går till väga då han eller 

hon ska genomföra en värdering av ett företag som verkar inom en turbulent bransch. I 

följande avsnitt kommer vi därför presentera hur vi har gått tillväga för att kunna genomföra 

denna studie samt även redogöra för vad vi har gjort för att förstärka dess trovärdighet. 

Detta gör vi genom en sammanfattad redogörelse över hur hela processen för studien 

uppkommit och varför vi valt att göra vissa val framför andra.  

3.1 Metodval  

I samband med de studier som gjorts under vår universitetstid har vi kommit i kontakt med 

ämnet finansiering och däribland företagsvärdering. Redan då väcktes intresset för processen 

kring en värdering av ett företag. Det vi då framförallt reagerade på var de uträkningar vi fick 

göra vid en företagsvärdering som grundade sig i beräkningar på företagets framtida värde. Vi 

tyckte att uträkningarna utelämnade faktorer vi trodde kunde ha effekter på hur ett företag 

egentligen borde värdesätta och därför beslutade vi oss för att gå in djupare i frågan. Enligt 

Backman (2008) var nästa naturliga steg att läsa in sig på tidigare studier och undersökningar 

som gjorts inom ämnet för att därigenom hitta sin egen nisch till en fortsatt studie, vilket vi 

också gjorde. Sedermera formulerades studiens forskningsfråga som enligt oss är aktuell inom 

ämnet och som genom denna undersökning skall besvaras (Backman, 2008).  
 

När en problemformulering ska utforskas finns det olika forskningsmetoder att utgå ifrån  och 

det två sedvanligaste är kvalitativ eller kvantitativ metod. Både kvalitativa och kvantitativa 

studier karaktäriseras av insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2009). Eftersom syftet 

med denna studie är att beskriva hur en värderare genomför en värdering på ett företag som 

verkar inom en turbulent bransch och att det inte finns tidigare studier som genomförts inom 

problemområdet, har en kvalitativ forskningsansats tillämpats. Detta med hänsyn till att en 

kvalitativ metod åsyftar till att skapa förståelse över det som undersöks (Johannessen & Tufte, 

2003). Därtill fokuserar en kvalitativ metod på ord till skillnad från kvantitativ forskning där 

tyngden istället läggs på siffror. En annan fördel med att använda den kvalitativa metoden är 

att kvalitativ data enligt Bryman och Bell (2009) har potential att ge undersökaren mycket 

information när data ska tolkas och analyseras, vilket är en premiss för att i slutändan kunna 

uppfylla studiens syfte. Vidare understryker Bryman och Bell (2009) att en kvalitativ studie 

kan göras på olika sätt, dels genom intervjuer men även via exempelvis fältanteckningar och 

fokusgrupper. I denna studie används intervjuer för att besvara den frågeställning som tagits 

fram (Bryman & Bell, 2009). Anledningen till detta är att det gav möjlighet till att komma 

närmare studiens respondenter och därigenom gavs en djupare empiriskt förståelse kring 

ämnet företagsvärdering, en förståelse som sannolikt inte hade kunnat genereras med en 

kvantitativ metod. I valet av att använda intervjuer ligger fokus inom forskningsmetoden på 

samspelet mellan intervjuaren och respondenten. Resultatet ger en närhet till 

forskningsfrågan, vilket skapar en ökad insikt för problemet (Holme & Solvang, 1997). 

Genom intervjuer införskaffades en djupare och mer detaljerad beskrivning över 

värderingsprocessen och även en redogörelse över metoder som används för att dels värdera 

ett företag, men också för att analysera ett företags omvärld (Bryman & Bell, 2009).  
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3.2 Studiens ansats  

Det finns två olika forskningsansatser att ha till förfogande vid genomförandet av en studie, 

deduktiv och induktiv (Bryman & Bell, 2009). Att använda sig av existerande teori och 

därifrån med hjälp av vissa antaganden i en hypotes och med hjälp av vanligen kvantitativ 

metod pröva teorin brukar per definition ses som en deduktiv ansats. En induktiv ansats inom 

kvalitativa studier handlar om att starta i observationer och resultat, och med det i beaktande 

formas sedermera en teori (Olsson & Sörensen, 2007).  Bryman och Bell (2009) anmärker 

dock i och med detta att det sällan leder till en ny teori utan snarare till en mer generell tes. I 

denna studie har bådadera delarna av ansatserna använts för att genomföra arbetet, eftersom 

befintlig teori studerades till en början i form av aktuell litteratur och artiklar. Utifrån den 

befintliga teorin lades sedan grunden för de intervjufrågor som har använts vid intervjuer med 

yrkesutövande företagsvärderare. Ett intresse kopplat till studiens syfte fanns i att låta 

respondenterna återberätta hur de ställer sig till de olika värderingsmodellerna och hur de 

praktiskt arbetar med värderingen av ett företag som verkar inom en turbulent bransch 

(Bryman & Bell 2009). Det insamlade materialet som framställdes med hjälp av intervjuerna 

har tillsammans med studiens teoretiska referensram format en slutsats beträffande hur en 

företagsvärderare praktisk går till väga då han eller hon ska värdera ett företag som verkar 

inom en turbulent bransch. För att möjliggöra studien har således en kombination av deduktiv 

och induktiv ansats utnyttjats.    

3.3 Urval  

I denna studie har urvalet skett i flera olika steg och det har krävts ett ställningstagande till en 

del olika tillvägagångsätt för att komma fram till den metod som har använts. Denna studie 

bygger på kvalitativa intervjustudier och därför anpassades valen efter studiens 

frågeställningar och utifrån dessa gjordes små urval som var bäst lämpade för sitt ändamål 

(Dalen, 2008). Då studien avsåg att beskriva den praktiska värderingsprocessen vid en 

värdering av ett företag inom en turbulent bransch, var ambitionen att först och främst finna 

respondenter som hade en yrkesbakgrund i att värdera företag. Dessutom efterfrågades en 

erfarenhet hos respondenterna som innebar att de skulle ha värderat företag på en 

konkurrensutsatt IT-bransch. Detta för att försäkra om att respondenterna gjort en värdering 

av ett företag som verkar inom en turbulent bransch.  

 

Innan vi kom i kontakt med respondenterna gjordes en sökning på internet för att hitta 

aktuella företag som jobbar med företagsvärdering. Därefter kontaktades de aktuella företagen 

via telefon eller mail beroende på den kontaktinformation som fanns. Av de företag som 

kontaktades valdes fem företag ut vilka ansågs lämpliga. I samtliga företag kontaktades en 

person som var verksam inom företaget och som jobbade med företagsvärdering. Med hänsyn 

tagen till att respondenterna i intervjuerna detaljerat redogjorde för sitt tillvägagångssätt när 

de genomför en företagsvärdering, hade övervägande delen av respondenterna som krav att få 

vara anonym. Därav fattades beslutet att samtliga respondenter skulle presenteras anonymt i 

studien, vilket var ett beslut som inte fick någon konsekvens på studien eftersom deras 

identiteter inte hade något att göra med studiens forskningsfråga. Alla respondenter har 

besökts på deras arbetsplats och där har även intervjuerna ägt rum. Intervjuerna varade i 

mellan 80 och 105 minuter. Anledningen var att det krävdes rikligt med data till studien och 

således valet att ha förhållandevis långa intervjuer. Det innebar också en begränsning i att det 

bara kom att bli fem intervjuer eftersom det behövdes tillräckligt med tid för att färdigställa 

studien. Möjligheten att träffa respondenterna resulterade i att det förenklade sättet att kunna 

ställa följdfrågor i de lägen där respondenten inte riktigt utvecklade eller motiverade sina svar.  
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3.4 Metod för intervjuer  

Intervjuer kan genomföras på varierande vis och i denna studie har semistrukturerade 

intervjuer tillämpats. En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren är insatt i ämnet 

som behandlas och frågorna som ska ställas är på förhand bestämda. Frågorna som arbetats 

fram i förväg är tänkta att ställas på likande sätt till alla respondenter. Semistrukturerade 

intervjuer erbjuder en flexibilitet i utförandet vilket passar bra för kvalitativa studier (Bryman 

& Bell, 2009). Med tanke på att studien hade ett tämligen uttryckligt syfte var den 

semistrukturerade intervjuformen den som ansågs passa studien bäst (Bryman & Bell, 2009). 

En semistrukturerad intervju gjorde det även möjligt att ställa följdfrågor till respondenterna 

vid tillfällen där svaren inte var tillräckligt beskrivande, vilket var en förutsättning som 

ansågs var av betydande vikt för att få en tillräckligt beskrivande bild av värderingsprocessen.   

 

Under tiden som den teoretiska referensramen byggdes upp formulerades samtidigt en 

intervjuguide, således kunde relevanta frågor på förhand formuleras och tillsammans bilda en 

intervjuguide. Tanken var att intervjuguiden skulle vara till hjälp under de intervjuer som 

hölls i samband med studien (Bryman & Bell, 2009). När intervjufrågorna formulerades fanns 

en noggrannhet i att formulera dem rätt så att respondenterna förstod frågorna. Därmed 

reducerades risken för missförstånd, något som hade kunnat få konsekvenser då studien 

ämnade till att få respondenterna att svara detaljerat på frågorna. En annan viktig aspekt som 

studien har förhållit sig till var att frågorna skulle var förankrade till den teori som studien 

utformades efter. Samtidigt fanns en ambition i att sätta frågorna i relation till hur studien i ett 

senare stadie skulle analyseras, för att i högre utsträckning kunna försäkra om att undersöka 

det studien verkligen åsyftade att studera (Bryman & Bell, 2009).  

 

I en första kontakt med respondenterna försökte ett förtroende byggas upp genom att 

förtydliga att tanken var att spela in intervjuerna, dessutom informerades respondenterna 

kortfattat vad intervjuerna skulle handla om och hur upplägget ungefär skulle se ut. Enligt 

Bryman och Bell (2009) minskar det risken för att respondenterna eventuellt tar illa upp av att 

bli inspelade, samt reducerar det möjligheterna till att respondenterna inte är villiga att svara 

på vissa frågor.   

   

3.5 Databearbetning  

En del av studiens databearbetning började redan vid utförandet av intervjuguiden. Vid 

uppkomsten av de frågor som skulle ställas till studiens respondenter togs en stor hänsyn till 

några kategorier. Syftet med detta var att försäkra att det fanns tillräckligt med frågor för att 

täcka behovet av den data som samlades in till vardera kategori. Studiens intervjufrågor 

delades således upp efter fem olika kategorier, vilka var värderingsmodeller, praktiskt 

genomförande av värderingsprocessen, intern inverkan på värderingen, branschens påverkan, 

samt fundamental analys. Det var studiens referensram som till en början präglade de 

kategorier som intervjufrågorna i studien utgick ifrån. Eftersom intervjufrågorna utgick från 

de tidigare nämnda kategorierna gjordes en sorts kodning i samband med att respondenterna 

svarade på frågorna i enlighet Bryman och Bells (2009) rekommendationer.  Efter det att alla 

intervjuer hade genomförts bröts data ner ytterligare mer specifikt inom kategorierna och 

därmed uppstod nya kategorier där data kunde kopplas mellan de tidigare kategorierna. 

Därefter menar Bryan och Bell (2009) att en sorts jämförelse bör genomföras. Ett fokus på 

ständig jämförelse ålägger forskaren för att hela tiden jämföra företeelser som kodas under en 

viss kategori för att en teoretisk bearbetning av kategorin i fråga ska kunna utvecklas (Bryman 
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& Bell, 2009). Därmed var nästa steg i databearbetningen, då kategorierna hade kodats och 

brutits ner, att jämföra respondenternas svar inom kategorierna. På så vis gavs möjligheten 

att, med hjälp av att ha sammanställt respondenternas svar inom kategorierna, i ett senare 

skede jämföra och analysera med hjälp av studiens teoretiska referensram.   

 

Modellen nedan illustrerar de byggstenar som har använts för att samla in och studera den 

insamlade data som präglat studien. Utifrån den teoretiska referensramen växte en del frågor 

fram som ansågs vara lämpliga till intervjuerna. I takt med att frågorna framställdes blev det 

tydligt att frågorna kunde placeras utifrån olika huvudrubriker. Dessa kategoriserades efter de 

fem olika byggstenarna som illustrerats i modellen. Genom dessa togs fler frågor fram för att 

täcka det område rubriken berörde. Modellen har dessutom bidragit till genomförandet av 

analysarbetet av respondenternas svar. Den ena byggstenen, intern påverkan, utlämnades i 

samband med att databearbetningen analyserades. Anledningen till detta var att det visade sig 

att materialet och informationen inte behövdes för att svara på studiens forskningsfråga och 

hade därmed inte någon inverkan på syftet.   

 

 

3.5 Metodmodell (egenkonstruerad) 

 

3.6 Studiens kvalitet 

3.6.1 Motverka subjektivitet i studien  

När en studiens kvalitet ska granskas är trovärdigheten i studien ett centralt kriterium att ta 

hänsyn till (Bryman & Bell, 2009). Det är viktigt att forskaren genomgående ställer sig 

kritiskt till och utförligt förklarar de beslut som tas under studiens gång för att öka studiens 

trovärdighet, vilket är en förutsättning om forskaren med sin studie har som syfte att bidra 

med kunskap till forskningen (Bryman & Bell, 2009). Det betyder att en noggrannhet har 

förts för att förtydliga hur studien har gått till väga i samband med dess utförande. Ett val som 

gjordes när tolkning och genomgång av svaren som samlades in från respondenterna 
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genomfördes, var att på olika håll gå igenom datan och därigenom reducerade risken för 

subjektiv bedömning (Backman, ÅR). Efter det att bearbetningen gjordes på två olika håll 

gavs möjligheten till att kunna jämföra det samanställda materialet med varandra och därmed 

kunde subjektiva bedömningar reduceras.  Dessutom menar Bryman och Bell (2009) att sådan 

behandling av intervjupersonernas svar är viktig för att avvärja uppkomsten av att studiens 

slutliga resultat som framställs bygger på en forskarens eventuellt fragmentariska uppfattning.  

3.6.2 Validitet och reliabilitet  

Till hjälp för att granska en studies kvalitet och vidare potential finns två granskande inslag i 

den kvalitativa forskningen och det är reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2009). 

Reliabiliteten kan ses som ett verktyg som avser att kontrollera hur bra vi mäter det som 

faktiskt mäts och validitet syftar till att se till så vi mäter rätt sak (Sörensen, 2008). Det 

betyder mer konkret att reliabilitet handlar om i hur stor utsträckning resultaten i en studie är 

repeterbara, med andra ord huruvida ett liknande tillvägagångsätt och metod av en studie ger 

samma resultat vi ett senare testtillfälle (Sörensen, 2008). En problematik som finns med att 

få en studie replikerbar vid en kvalitativ studie som grundar sig på intervjuer är att åsikter och 

uppfattningar kan ändras över tiden. Det är därför inte helt säkert att en senare studie får 

samma resultat som den tidigare (Bryman & Bell, 2009). Bryman och Bell (2009) beskriver 

att det finns två versioner av validitet som kan kopplas till en kvalitativ forskning. Dels en 

intern validitet där fokus ligger på att se till hur väl forskarens observationer matchar de 

teoretiska idéer som utvecklats fram genom forskningen. Den andra, extern validitet, 

beskriver i vilken utsträckning studiens resultat kan appliceras på andra områden och ämnen 

som inte undersökts i den aktuella studien.   

 

I denna studie har validitet och reliabilitet tagits i beaktande för att stärka studiens kvalitet. 

För att öka chanserna till att göra studien repeterbar och därmed också förstärka reliabiliteten i 

studien har kravbilden på respondenterna förtydligats. Frågorna som har besvarats i studien 

kommer från respondenter som besitter en kompetens inom företagsvärdering och en längre 

arbetserfarenhet. För att förstärka generaliserbarheten i studien och öka möjligheten till att 

göra studien replikerbar gjordes valet att ha en geografisk spridning, i form av att ha 

intervjuer på företag i tre olika städer. Därmed minskar risken för att studiens resultat 

påverkas av geografiska inflytanden. En annan aspekt är att respondenterna hade inom 

området varierande arbetserfarenhet och bakgrund vilket också kan förstärka 

generaliserbarheten. Därtill är studien uppbyggd utifrån tillförlitliga källor som är 

vetenskapliga och kontrollerade. För att stärka studiens validitet har fokus legat på att forma 

en referensram som är utformad med hjälp av litteratur och artiklar som har en betydelse och 

är relaterade till studiens syfte. Utöver det har frågorna som använts i studien noggrant 

arbetats fram för att säkerhetsställa att de är förenade med studiens ämnesområde och den 

problematisering som ska besvaras. Studiens inledande del med problematisering och syfte 

redogörs också på ett tydligt sätt för att förhindra uppkomsten av osäkerhet kring avsikten 

med studien.     
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4. Resultat  
I denna del av studien presenteras den sammanställda data som tagits fram ur de intervjuer 

som hållits. Till en början görs en presentation av de respondenter som har deltagit i studien 

och därefter följer en redogörelse över respondenternas svar. Det insamlade datamaterialet 

som presenteras är indelade efter kategorier vars syfte är att förtydliga sammanhanget av 

respondenternas svar.  

4.1 Presentation av respondenterna  

Denna studie har till syfte att beskriva den praktiska värderingsprocessen vid en värdering av 

ett företag som verkar inom en turbulent bransch. Vi har därför valt att intervjua fem personer 

som arbetar med att värdera företag. De fem respondenterna har en, inom arbetsområdet, 

varierande bakgrund och de arbetar på olika företag. Däremot finns det en gemensam 

nämnare hos företagen och det är att de erbjuder tjänsten att värdera företag. I studien har ett 

val gjorts som innebär att respondenterna hålls anonyma. Upprinnelsen till det bygger på att 

respondenterna i intervjuerna för en djup beskrivning kring deras svar på hur en värdering 

genomförs och därför hade majoriteten av respondenterna som önskemål att få vara anonyma. 

För att ge en bild av respondenterna kommer vi ge en kort presentation av vardera med en 

beskrivning av deras bakgrund och vilken tjänst de har inom det företag som de jobbar på.  

 

4.1.1 Respondent 1  

Den intervjuade arbetar på en av de stora revisionsbyråerna belägen i Stockholm och har 

arbetat med värdering i 19 år. Det första tre-fyra åren innefattade arbete med värdering och 

finansiell analys. Därefter började respondenten istället arbeta som projektledare för 

transaktioner där värderingsdelen är en central del av arbetet. Idag arbetar respondenten med 

att driva en nystartad satsning inom företaget mot små till medelstora företag där 

respondenten ansvarar för finansiell rådgivning och transaktionsrådgivning. För respondenten 

innebär det en bred spridning med mycket olika värderingsfrågor.    

4.1.2 Respondent 2 

Den intervjuade arbetar på ett av Sveriges ledande företag inom affärs- och kreditupplysning, 

vars kontor ligger beläget i Stockholm. Respondenten har arbetat med affärsinformation sedan 

1989 där företagsvärdering är en del av arbetet. Respondenten arbetade först på 

utvecklingsavdelningen och därefter som chef för företagsanalys och kreditbevakning. 2007 

slutade respondenten på företaget och var då med och startade ett eget företag vars affärsidé 

byggde på att erbjuda tjänsten att värdera företag. I maj 2013 blev företaget uppköpt av det 

företag som respondenten tidigare arbetade på och som är det företag som respondenten idag 

återigen arbetar på. Idag arbetar respondenten med att ansvara för en avdelning vars primära 

uppgift är att värdera diverse företag.    

4.1.3 Respondent 3  

Den intervjuade arbetar på ett företag denne själv varit med och startat upp. Företaget har sitt 

kontor placerat centralt i Karlstad. Respondenten arbetar idag på sitt eget företag som 

företagsmäklare, där en del av arbetsuppgifterna innefattar att arbeta med företagsvärdering. 

Respondenten har tidigare arbetat 35 år inom bank och arbetade då bland annat med 

bokslutsanalys och beslut i kreditbedömning.  

Under de 15 senaste åren har respondenten arbetat med företagskreditbedömning. Sedan den 

tiden har företagsvärdering varit en del av respondentens primära arbetssyssla.      
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4.1.4 Respondent 4  

Den intervjuade arbetar på sitt eget uppstartade företag som ligger beläget i Göteborg. Arbetet 

med att starta upp företaget började aktivt för åtta år sedan. Respondentens arbete bygger på 

att värdera diverse företag för att sedan köpa och sälja tillgångar. Affärsidén företaget bygger 

sin verksamhet på är att hitta företag de anser är undervärderade och där de genom olika 

affärer kan generera pengar. Respondenten har en bakgrund i att ha studerat på 

handelshögskolan i Göteborg med inriktning på företagsvärdering. 

4.1.5 Respondent 5 

Den intervjuade arbetar på en av de stora revisionsbyråerna vars kontor är placerat i Karlstad.  

Under de första tre åren arbetade respondenten som controller och därefter ett tag som 

revisorsassistent. Det fyra senaste åren har respondenten arbetat som företagsvärderare och 

det är den befattning respondenten även har i nuläget, tjänsten betecknas som konsult med 

inriktning företagsvärdering och försäljning.   

 

4.2 Vilka modeller använder respondenterna vid en företagsvärdering? 

Generellt använder alla våra respondenter DCF, relativ värdering samt substansvärdering. Det 

som skiljer respondenterna åt är hur de ser på värderingsmodellerna och i vilken utsträckning 

dem applicerar modellerna. Respondent 2 och 4 har utvecklat egna modeller eller rättare sagt 

utvecklat rådande modeller. Modellerna används antingen som basmodell eller som ett 

komplement till rådande värderingsmodeller berättar respondenterna.  

 4.2.1 DCF 

Alla respondenterna är ense om att det svåra med DCF-modellen är att det är svårt att spå hur 

utveckling i framtiden kommer se ut samt att modellen i sig är svår att förklara för kunderna 

när det diskuterar värderingen sinsemellan. Anledningen till detta förklarade några av 

respondenterna kunde ha att göra med att den är så akademisk. 

   

”Å nackdelen är ju uppenbar då det kan vara stora modeller, det kan vara svårt för en ovan 

person att tränga in i de där värderingsmodellerna… Den andra nackdelen är känsligheter 

för förändring i antaganden”  

(Inf. Respondent 1) 

   

”Nackdelarna med DCF är att det är svårt att spå i framtiden d.v.s. göra prognoser för 

kommande utveckling, samt att det blir svårt att bedöma risken i verksamheten och den 

kommande utvecklingen”  

(Inf. Respondent 5) 

  

Respondent 1 tar upp att DCF modellen är svårtillämpad för att det är så många parametrar 

som gör att den blir känslig för svängningar. Respondenter poängterar även att om fel 

information används, kan det ge stora svängningar gentemot vad det verkliga värdet är. Det 

respondenten syftar på är ingångsvärdena i CAPM samt WACC där sedan WACC används i 

själva beräkningen.  Fördelen med DCF modellen anser respondent 1 är att den lätt går att 

koppla till business caset, alltså delar av information som ändå måste samlas in. Detta medför 

enligt respondenten att det går att se skillnader i värdet på företaget genom de olika 

åtgärdsprogram som kan appliceras. Respondent 5 anser att fördelen med DCF är att den 

modellen illustrerar underliggande antaganden, med andra ord faktorer som pekar på vilken 

utveckling som spås för företaget.  
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4.2.2 Substansvärdering 

Alla värderarna tittar på substansvärdet eller det så kallade slaktvärdet på företagen, dock 

understryker samtliga respondenter att det råder en viss osäkerhet kring den typen av 

värdering. Det beror helt och hållet på hur redovisningen sköts samt att det finns ett 

uppdaterat lagersaldo understryker respondent 1.  

 

”Substansvärdet är ibland väldigt mycket redovisningssmittat, har man verkligen fångat upp 

rätt typ av värden i balansräkningen? Kör bolaget fair-value liksom hög kvalitet och 

precision i sin redovisning? eller är det så att säga ett litet bolag som har gamla avskrivna 

maskiner? då fångar substansvärdet det inte på ett bra sätt”  

(Inf. Respondent 1)  

 

”Substansvärdering kräver ju egentligen att man åker ut på fältet och räknar muttrar och 

skruvar...”                                                                                                                                

(Inf respondent 2) 

 

Respondent 2 anser att man bör, för att kunna vara säker på substansvärdet, själv åka ut och 

räkna lagersaldot samt inventera exempelvis maskinerna för att få ett sanningsenligt värde. 

Substansvärdet på ett företag säger inget om företagets förmåga att generera pengar påpekar 

respondent 3.  Det positiva med substansvärdet är, vilket alla respondenterna är överens om, 

att det är väldigt enkelt att förklara för kunden och att det går snabbt att genomföra. 

Användningen av substansvärderingen blir mer som ett komplement till övriga metoder och 

lite som en säkerhet. Respondenterna jämför resultatet från de andra modellerna och 

substansvärdet ger därför en fingervisning om vart värdet ungefär bör landa, menade både 

respondent 1 och 2. 

4.2.3 Relativvärdering 

Relativvärdering appliceras av alla respondenterna som ett komplement till DCF. Den relativa 

värderingen följs av en problematik vilken grundar sig i att veta vilket företag som ska 

användas vid själva jämförelsen. Alla företag är unika och ligger i olika utvecklingsfaser 

påpekar alla respondenter.  

 

”Relativvärderings nackdel är att ju att det inte finns ett bra jämförelseobjekt. Det finns ju 

sällan två bolag som är exakt likadana”  

(Inf. Respondent 1). 

 

”Det finns ungefär 1500 SNI koder i Sverige. Min uppfattning är att det skulle behövas lika 

många branschkoder som det finns företag för varje företag är unikt och ojämförbart”  

(Inf. Respondent 2). 

 

Respondent 4 menar att ibland kan en relativvärdering bli missvisande. De jämförande 

företagen kan ha nyckeltal som ligger på tok för högt eller lågt beroende på vad som gjorts 

under året. En nyemission eller en försäljning av tillgångar som inte är relaterade till de 

vanliga affärstransaktionerna påverkar nyckeltalen tillägger respondenten. 

   

Alla respondenter anser att relativvärdering är en enkel modell som är lätt att förklara för 

kunderna, respondent 5 menar även att det ger en fingervisning till vilket värde bolaget borde 

ha. Respondent 1 säger att den relativa värderingen kan göras i inledningen av värderingen för 

att kunna skapa sig en uppfattning av branschen. Respondenterna framhåller även att de 

snabbt kan scanna av branschen med en relativvärdering.    
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 ”Fördelarna med relativvärdering är att det går relativt snabbt att bilda sig en uppfattning 

om branschen och ger ett ungefär på vad vi kan förvänta oss” 

(Inf. Respondent 1) 

 4.3 Påverkar ett företags bransch valet av modell? 

Under intervjuerna menade samtliga respondenter att de i stort sätt använder samma 

värderingsmodeller oberoende på vilken bransch det är som värderas. Anledningen till detta 

påpekade respondenterna har att göra med att processen ofta är den samma när de gör 

värderingarna. Dock kan det vara mer fördelaktigt att använda en modell framför en annan 

beroende på vilken typ av värdering som ska genomföras, alltså beroende på om det är ur 

säljperspektiv eller köp perspektiv, vilket var något som flera respondenter påpekade. Men i 

stort sätt appliceras alla modeller för att ge kunden en bra tjänst, menar en övervägande del av 

respondenterna. Beroende på hur branschen ser ut går det att hänvisa till ett värde från en viss 

modell som jag anser stämmer mer överens tillägger respondent 3.   

 

”Det är olika förutsättningar för olika branscher, marginalerna skiljer sig åt en hel del... Om 

man är i en bransch med lite dålig marginal och bedömer det lite som en framtidsbransch, då 

kan man ju försöka få till en kassaflödesanalys för att visa på att framtiden är nog ganska ljus 

för det här”  

(Inf. Respondent 3)  

 

Respondent 3 exemplifierar en positiv utveckling för ett företag inom en turbulent bransch 

som präglas av dåliga marginaler och menar att det kan vara fördelaktigt att fokusera på en 

DCF-värdering. Detta i och med att en DCF-värdering bygger på den kommande 

utvecklingen av företaget och på detta sätt fås ett högre värde på företaget, vilket är något som 

framförallt är intressant ur ett säljperspektiv.  

4.4 Värderingsprocessen för en företagsvärdering i praktiken   

4.4.1 En första kontakt  

Beroende på vilket värderingsföretag det är som ska genomföra en värdering kan det skilja sig 

i hur processen ser ut från allra första början. Större revisionsbolag får förfrågningar om att 

genomföra en värdering till skillnad från mindre företag som erbjuder tjänsten genom att ofta 

själva ställa förfrågningar och erbjuda sin tjänst till diverse företag.  

 

”Så att försöka sälja hem är första delen”(Inf. Respondent 3).  

4.4.2 Vad är det för projekt 

När väl uppdraget ska sättas igång och värderingsföretaget är överens med kunden om priset 

är efterföljande steg att avgöra vilken typ av projekt det rör sig om beträffande värderingen. 

Respondent 6 beskriver att de först får ett uppdrag av kunden som vill ha en värdering av sitt 

företag av en eller annan anledning. Därefter måste de sedan enligt respondenten titta på vad 

kunden ska ha värderingen till och därigenom avgöra hur arbetet ska läggas upp. Det som 

avgör vilken typ av projekt det handlar om är bland annat vilket syfte som kunden har med sin 

värdering, framförallt brukar det handla om ett köp eller en försäljning av ett företag. I andra 

fall kan det vara alltifrån en arvstvist till att en kund snabbt vill ha ett värde på sitt företag för 

att öka sina lån hos banken, understryker respondent 6. Dessutom väger man in, menar 
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respondent 1, vad det är för typ av bolag och vilken typ av verksamhet det är. Anledningen till 

varför det görs ett ställningstagande angående typen av projekt är för att olika projekt kräver 

varierande grad av dokumentation.   

 

”Det första är ju att i vårt system först bestämma sig för vad är det för typ av projekt, är det 

en situation som kräver väldigt mycket dokumentation, är det en tvist, är det en potentiell 

publik situation, är det någonting där vi förväntas ta ställning väldigt tydlig, ja då är det 

exempelvis ett projekt som kräver mycket mer jobb” (Inf. Respondent 1). 

 

Respondenterna lyfter även fram att det är viktigt att i ett tidigt skede i processen studera 

företaget, dess bransch och hur det bedriver sin verksamhet. Anledningen till detta, menar 

respondent 1, handlar om att dels skapa en uppfattning om företaget samt att det ger en 

indikation över vilken information som kommer behövas.  

 

”Vad det är för bransch, och återigen om det är jättemycket bolag inom branschen, vad gör 

de, tjänar de pengar” (Inf. Respondent 1).  

  

Att avgöra vad det är för projekt, beskriver samtliga respondenter, är en indikation på hur 

mycket tid och resurser som kommer att krävas för att genomföra värderingen och att det 

även tidigt ger en tydlig bild om det aktuella företaget.  

4.4.3 Informationsinsamling  

Efter att värderaren kommit fram till vilken typ av projekt värderingen innebär, är samtliga 

respondenter eniga om att det krävs en form av informationsinsamling. Som vi tidigare nämnt 

avgörs typen av projekt utifrån mängden information som värderaren behöver samla in. 

Samtliga respondenter menar att det i de flesta fall krävs en relativt omfattande 

informationsinsamling för att inte riskera att vissa faktorer utelämnas. Utförandet för att samla 

in informationen skiljer sig någorlunda åt mellan respondenterna. Respondent 2 beskriver att 

informationen som ska samlas in för att möjliggöra ett genomförande av en företagsvärdering, 

kan delas upp i två olika kategorier och förklarar det som att det finns officiell information 

och icke officiell information. Officiell information menar respondent 2 är information som 

de själva kan få tag på genom sina databaser, där informationen framförallt består av 

redovisningsbaserad information. Icke officiell information är också viktig information menar 

respondent 2, vilken är information som kan vara hemlig och ha stor inverkan på företagets 

framtida värde. Den informationen kan enligt respondent 2 innefatta allt ifrån potentiella 

patent till att företaget funderar på att göra verksamhetsförändringar inom organisationen.  

 

Samtliga respondenter, bortsett från respondent 4, samlar den typ av information som 

respondent 2 väljer att kalla för officiell och icke officiell information. Den enda som inte 

genomför en informationsinsamling av icke officiell information var respondent 4. 

Respondent 4 beskriver att de enbart samlar in officiell information i form av 

årsredovisningar och officiella nyheter beträffande det företag som de genomför värderingar 

på, med anledning av att de inte har möjlighet till att få fram den icke officiella informationen 

som de andra respondenterna beskrev att det samlade in. Anledningen till detta är enligt 

respondent 4 att deras verksamhet bygger på att göra affärer i bolag som de anser är 

undervärderade och de utför således ingen tjänst åt någon kund och därmed har de ingen kund 

som kan delge den typen av information som icke officiell information innebär. Samtliga 

respondenter genomförde informationsinsamlingen av den officiella informationen på 

liknande vis genom att samla informationen dels från deras egna databaser samt genom att 
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alla, bortsett från respondent 4, ibland fick information i form av årsredovisningar och diverse 

redovisningsunderlag i handen av kunden.  

 

Insamlingen av den icke officiella informationen varierade däremot en aning beträffande hur 

respondenterna genomförde sitt informationssamlande. Det första respondent 3 gjorde för att 

samla information, vilket var unikt bland respondenterna, var besöka företaget som det skulle 

genomföras en värdering på. 

  

”Det första är ju att, om det går för det är inte alltid det går men för det mesta så går det, 

titta fysiskt på verksamheten” (Inf. Respondent 3). 

   

Respondent 3 menade att den informationen man måste ha, huruvida det ser bra ut och om allt 

sköts snyggt och så vidare, har många gånger betydelse och är något som kommer reflekteras 

i redovisningen och när värderingen ska räknas fram.   

 

”Hur det ser ut rent fysiskt i en verksamhet speglar ofta av sig senare i siffrorna”  

(Inf. Respondent 3).    

 

Något som samtliga respondenter gjorde, bortsett från respondent 4, var att sätta sig ned med 

aktuella personer inom de företag som skulle värderas för att utföra en del intervjuer. 

Respondent 2 förklarar att de sätter sig ned med företaget i fråga och ställer en del frågor för 

att få underlag som kan hjälpa till i värderingen och i slutändan underlätta för att sätta ett så 

korrekt värde som möjligt på företaget. Frågorna som ställs ska bland annat ge en bild över 

vad företaget själva har för förhoppningar om framtiden och om det finns dolda 

angelägenheter som inte riktigt framgår i redovisningen.  

 

”Vad tror ni själva om framtiden är det något särskilt som ni tror kommer hända, har ni 

några övervärden i företaget som ni vill att vi ska beakta? Vad tror ni om era marginaler och 

vad tror ni om branschen och dess utveckling?” (Inf. Respondent 2).  

 

Respondent 1 beskriver att mycket av tiden går ut på att prata prognoser med kunden, där 

diskussionerna kretsar kring att kunden får förklara varför det kommer se ut som de har tänkt 

och hur de ser på framtiden.  

 

”Det handlar om att tillsammans skapa en diskussion om framtiden för att få prognoser och 

en uppfattning om värdet” (Inf. Respondent 1).  

 

Den här typen av information menar respondenterna är svår att få fram utan att sätta sig ned 

med företaget, eftersom det krävs en del följdfrågor och en del förklaringar för att träffa rätt 

och få ut information som är korrekt.  

4.4.4 Bearbetning av insamlad data  

När värderaren samlat in den information som anses behövas för att kunna genomföra 

värderingen handlar det, menar respondent 2, om att gå igenom informationen för att ta fram 

och arbeta med den information som är väsentlig. Dessutom studeras den information som 

samlats in för att säkerhetskälla att exempelvis redovisningen verkar korrekt utförd, genom att 

studera olika årsredovisningar ges en uppfattning om dess kvalitet.  

Är det saker som verkar tvivelaktiga får man antingen ha med det i beräkningen eller göra 

ytterligare intervjuer med företaget för att tillsammans undersöka frågetecknen menar 

respondent 3.  
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”När man gör en värdering så penetrerar man materialet och analyserar det grundligt”  

(Inf. Respondent 6).  

 

Samtliga Respondenter är enade om att det görs en bearbetning av den insamlade 

informationen. Huruvida informationen är tillräckligt kvalitativ påverkar vidare 

tillvägagångsätt inom processen.  

 

”Vägvalen handlar oftast om kvalitet på information som vi får in, om vi får in den, är det 

kvalitet och är den relevant. Bara för att vi får en prognos given till oss så är det inte säkert 

att vi tycker den är relevant och sannolik” (Inf. Respondent 1).  

 

Respondent 1 förklarar vägvalen på så vis att de antingen, om informationen är tillräckligt 

kvalitativ, går vidare och använder den utvalda informationen för att applicera i någon eller 

några modeller. Om kvaliteten eller relevansen i informationen brister utvecklar värderarna, 

antingen själva eller tillsammans med kund, nya prognoser och tar fram ytterligare 

information. 

4.4.5 Applicering av information för att ta fram ett värde  

Efter att informationen har samlats in och bearbetats för att säkerhetsställa att informationen 

är korrekt och av rätt kvalitet för att kunna ta fram ett vettigt värde, menar samtliga 

respondenter att nästa steg handlar om att applicera informationen i en eller flera modeller. 

Respondent 1 beskriver att de arbetar i team när en värdering genomförs och att det är 

juniorer som genomför själva momentet att stoppa in information i modellerna. Respondent 1 

förklarar att alla har den rollen i början av sin arbetskarriär på företaget, och som senior 

bygger rollen sedan på att försäkra att rätt saker stoppas in i modellerna och att teamet inriktar 

sig på rätt saker vid värderingen av det aktuella företaget.  

 

”Själva användningen av modellerna finns det en sådan hög vana att jobba med här… alla 

har körkort om man säger så för ganska avancerade modeller”(Inf. Respondent 1). 

 

Respondent 2 påpekar att det åtminstone är en analytiker som ansvarar för att applicera 

informationen och att rätt typ av information används i de modeller de använder sig av. Även 

respondent 3 menar att det handlar om att mata in den framtagna informationen i de modeller 

som rutinmässigt används för att värdera ett företag.   

 

”Efter det att du fått informationen du behöver så sammanställer man då alla siffror och 

matar in de aktuella delarna i de värderingsmodeller som jag använder” (Inf. Respondent 3). 

4.4.6 Utvärdering av framtagna värden 

Fyra av fem respondenter nämnde att det gjordes en form av utvärdering efter det att 

modellerna hade tillämpats. Ett kritisk ställningstagande gjordes för att ställa sig frågan varför 

modellerna genererade det resultat som frambringades, samt för att även se om faktorer som 

kan höja eller sänka värderingen bör vägas in, menar respondent 5. Respondent 3 beskriver att 

det även gäller att fundera på hur branschen som företaget verkar på ser ut och därför bör man 

leta reda på konkurrenter att jämföra med. Dessutom, om det visar sig vara en turbulent eller 

väldigt hårt konkurrensutsatt bransch, kan det påverka värdet och det krävs därför en del 

korrigeringar innan det att ett värde fastställs menar respondent 3. 
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”Sen så har vi minst ett möte internt där man funderar kring vad vi tycker om de framtagna 

resultaten… Det kanske bara kommer skit ur modellerna för att det händer nått speciellt på 

branschen eller andra faktorer som påverkat” (Inf. Respondent 1). 

 

 Det handlar enligt respondent 1 om att tillsammans i teamet diskutera och fundera kring om 

värdet som modellerna genererar stämmer överens med verkligheten. Omständigheter som att 

det exempelvis kan vara en dipp i lönsamheten på en bransch eller att det är en finanskris är 

angelägenheter du måste fundera kring innan du fastställer ett värde menar respondent 1.    

4.4.7 Ett värde som framställs  

Efter det att utvärderingen har gjorts nämner respondent 6 att de bokar ett möte med kunden 

för att presentera det värde som det tagit fram genom värderingen. När det framtagna värdet 

ska presenteras menar respondent 1 att ett möte bör hållas för att förklara för kunden hur man 

har kommit fram till det värde som presenteras.  

 

”Genom att presentera hur vi tagit fram värdet ger vi kunden en möjlighet till att göra 

invändningar och förklara varför det framtagna värdet enligt dem inte är korrekt”.  

(Inf. Respondent 1).  

 

Ibland kan kunden komma med invändningar som faktiskt kan ha effekter på värderingen 

poängterar respondent 2, och då får de helt enkelt gå tillbaka i processen och väga in dessa 

invändningar. Respondent 1 understryker att man måste våga stå på sig och förklara varför 

kundens invändningar ibland inte stämmer överens med verkligheten och att det värde som 

presenteras är den värdering som bör ses som mest sanningsenlig.  

 

”Självklart vill vi att kunden ska bli nöjd och försöker hela tiden föra en dialog och ta 

ställning till det kunden säger, men man får inte glömma att vi är någon form av fakta-

bransch så det får ju aldrig vara så att vi ljuger eller att vi far med dumheter”.  

(Inf. Respondent 1).  

4.5 Värderarens fokus på analys av strategi, redovisning och finans  

Samtliga respondenter menar att alla delar tas i beaktande när ett företag ska analyseras vid en 

företagsvärdering. Anledningen till detta beskriver respondent 3 har att göra med att det mer 

eller mindre är ett måste för att ha möjlighet att använda sig av de teoretiska modellerna. 

Respondent 1 menar att det bör göras en uppdelning i arbetet efter en egenkonstruerad regel 

som respondenten använder.    

 

”Man har ju aldrig tillräckligt med tid, ungefär 75 procent av tiden kan man säga då tycker 

jag man ska använda till framåtblickande diskussioner... 25 procent kan man lägga på annat, 

exempel modeller där det är intressant med historik”  

(Inf. Respondent 1)   

 

Respondent 1 utvecklade sin beskrivning genom att påpeka att 75 procent av tiden således 

innebär analyser som har att göra med framtiden och det kan innefatta en viss del analys av 

strategi, men framförallt prognoser och diskussioner om företags finanser. Resterande 25 

procent beskriver respondent 1 läggs på att analysera redovisningen för att kunna applicera 

historiska redovisningsmått i diverse modeller. Liknande uppdelning som respondent 1 har 

även majoriteten av det övriga respondenterna. Respondent 2 och 5 beskriver att de möjligen 

lägger ännu större vikt på framåtblickande analyser i form av fokus på finansiella analyser. 
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Anledningen till varför så stor vikt ska läggas på framåtblickande diskussioner, prognoser och 

analyser har att göra med att det framförallt är intressant för kunden om du kan peka på 

tendenser i framtiden som visar på ett högre värde på företaget, förklarar respondenterna. 

Respondent 3 lyfte, till skillnad från de övriga, fram analysen av strategi som en del där fokus 

bör ligga. Eftersom de andra delarna enligt respondent 3 är något som ändå måste tas i 

beaktande för att kunna genomföra modellerna, bör en analys av företagets strategi göras 

noga. Den strategiska delen säger mycket om ett företag och är något som ofta i slutändan har 

inflytande på värderingen, tillade respondent 3.        

4.6 Skillnader i värderingsprocessen för att ta hänsyn till en turbulent 

bransch  

I värderingsprocessen beskrev respondent 1 att de i andra delen (vad det är för projekt) tar en 

första hänsyn till ifall ett företag verkar inom en turbulent bransch. Det som görs enligt 

respondent 1 är att det direkt tillämpas en modell för att snabbt scanna av den bransch som 

företaget verkar på. Respondent 3 gör på liknande vis och modellen som används är 

relativvärdering. Respondent 2 nämner att en relativvärdering är ett bra verktyg att använda i 

början av processen för att snabbt skaffa sig en uppfattning om det aktuella företagets 

bransch. 

  

”Relativvärdering är alltid ett bra verktyg, så det börjar ofta där. Att någon i uppdragsteamet 

får till uppgift att titta på det. För det ger oss ganska mycket input, i vad det är för bransch” 

(Inf. Respondent 1).   
 

Dessutom menar respondent 3 att det är smart att återigen göra en relativvärdering samt andra 

jämförelser med företag inom samma bransch i det skede efter det att information har 

applicerats i de modeller som används (utvärdering av framtagna värden). Detta eftersom 

omständigheter, så som en turbulent bransch, kan ha effekter på framtida värden och sådana 

aspekter måste motiveras och ta i beaktande när ett värde ska utvärderas, menar respondent 3. 

 

”Är det här en väldig konkurrensutsatt eller turbulent bransch, ja då kanske det påverkar 

värdet och det behövs således göras korrigeringar av resultaten”  

(Inf. Respondent 3). 

 

Respondent 1 förklarar att de interna möten som de har i slutet av processen, då de genom 

diskussioner försöker säkerhetsställa att värderingen har tagit hänsyn till alla möjliga aspekter, 

är den viktigaste delen för att ta hänsyn till ett företags turbulenta bransch. Det är under dessa 

möten som de ställer frågor till varandra för att se hur resultaten kommit fram och om 

resultatet kunnat bli annorlunda beroende på diverse tänkbara hänseenden, menar respondent 

1. 

4.6 Modeller för att analysera ett företags omvärld  

Den modell de flesta respondenter förklarade att de använde för att studera ett företags 

omvärld var SWOT-analysen.  

 

”SWOT-analys använder vi oss av… Vi läser mest organisationsanalyser för Sverige. 

Svenska bolag har ju givetvis kopplingar nationellt och då får man kolla specifikt på 

branschen” 

(Inf. Respondent 5). 
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Respondent 5 menar att de applicerar modellen på det aktuella företagets bransch och 

därigenom får en jämförelse med företag inom samman bransch. Modellen talar då om vilka 

styrkor och svagheter det aktuella företaget har gentemot andra företag på branschen. 

Dessutom menar respondent 5 att modellen ger indikationer på vad det aktuella företaget har 

för möjligheter och även vilka risker som föreligger företaget inom branschen det verkar. 

Respondent 3 beskrev att den närmsta modell som användes för att analysera ett företags 

omvärld var en variant av SWOT-analys.  

 

”Ja använder mig ungefär av en SWOT-analys, på ett lite mera ospecificerat sätt. Ingen 

standardanalys där jag samlar in en massa uppgifter eller ställer mig en massa frågor. Nej 

det har jag inte” 

 (Inf. Respondent 3). 

 

Respondent 3 uttryckte att det görs en variant av SWOT-analys men att det inte är en 

standardiserad modell, utan att utvärderingar görs genom den informationen som alltid måste 

samlas in och därmed kan aspekter som företagets styrkor, svagheter, möjligheter och risker 

kopplat till branschen presenteras i samband med att värderingen redogörs för kunden.  

 

”Det är ganska ovanligt att göra det på ett strukturellt sätt… Utan man tänker nog ungefär 

som Boston-Consulting modellen eller man tänker nog ungefär som PEST eller SWOT-

analysen, man tänker ungefär var är företaget i värdekedjan”  

(Inf. Respondent 1). 

 

Likt respondent 3, menar respondent 1 att det inte tillämpas någon standardiserad modell för 

att analysera ett företags omvärld utan att det är något som finns i bakhuvudet under hela 

processen och när vissa överväganden och ställningstagande ska genomföras tänker de 

ungefär som modellerna.    

 

”Vi har utformat en egen modell med vissa standardiserade nyckeltal och de ger någon form 

av konkurrensanalys om hur utvecklingen varit de senaste åren… I rapporten så döljer sig 

konkurrenter, utveckling och historisk utveckling” 

 (Inf. Respondent 2). 

 

Respondent 2 var den enda av respondenterna som beskrev att de, i avseendet att analysera ett 

företags omvärld, hade utvecklat en egen modell. Syftet med modellen var att de genom 

siffror skulle få fram indikationer på hur konkurrenssituationen skulle se ut för det aktuella 

företaget på den bransch det verkade inom. Dessutom tog de hänsyn till olika former av 

prognoser av branschens utveckling för att väga in risker och möjligheter det aktuella 

företaget hade på branschen.    

4.7 Konsekvenserna från en allt snabbare föränderlig värld för 

företagsvärdering 

Två av respondenterna ansåg att den allt snabbare föränderliga omvärlden inte hade fått 

betydande konsekvenser på företagsvärderingen. Respondent 4 menar dessutom att det har 

skapat en större dynamik och att det egentligen handlar om att tolka något som de försöker att 

se, men att den faktiska utvecklingen ändå är något de inte kan stoppa och det handlar därför 

om att lära sig leva med det. Respondent 4 menar också att det förmodligen är upp till 

företagsvärderaren själv att utveckla sitt sätt att tänka på istället.    
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Nej, det är väl egentligen så att det mer blivit så att företagsledarna måste applicera det i 

sina prognoser  

(Inf. Respondent 5). 

 

Respondent 5 menar att de ser till vad som är den troliga utvecklingen och försöker finna 

fundament för det, men att det återigen handlar om ett högre avkastningskrav ifall det råder en 

större osäkerhet. Därav menar respondent 5 att det handlar om att företagsledare är medvetna 

om konsekvenserna och det gäller för dem att applicera och ta hänsyn till den föränderliga 

omvärlden i sina prognoser.  De övriga tre respondenterna menade istället att den föränderliga 

omvärlden har fått betydande konsekvenser på företagsvärderingen.  

 

”Ja verkligen. Förändringen har ju lett fram till den här osäkerheten om framtiden. Vad 

kommer hända med Sveriges företag, det är ju framåt i tiden vi ser och konjunkturcykler 

tenderar bara till att bli kortare och kortare. Ja, det har gjort det betydligt svårare”  

(Inf. Respondent 2).  

 

Det har blivit en större osäkerhet i att värdera företag menar respondent 2 och det grundar sig 

i att konjunkturcyklerna blir allt kortare. Respondent 2 belyste också att de ser möjligheter i 

analysmodeller som i framtiden ska beakta denna svårighet inom företagsvärderingen.  

 

”Det finns ju inte klart nu men om man kollar på hur modeller som spår väder har utvecklats 

så skulle man kunna tänka sig att det med modeller går att reducera osäkerheten… Här på 

företaget har vi en risk-modell där man spår risken för obestånd på företag, dock bara för 12 

månader framöver” 

(Inf. Respondent 2).  

 

Modeller som mäter risk i olika former på företag trodde respondent 2 kunde vara något som i 

framtiden kommer att bli allt vanligare inom företagsvärdering. Med sådana modeller kan en 

värderare lättare hantera en allt mer föränderlig omvärld trodde respondent 2. Att det har 

blivit allt mer osäkert råder det ingen tvekan om enligt respondent 1, då denne påpekar att det 

har blivit allt mer lynnigt. Känslan som respondent 1 hade, utan att ha någon bakomliggande 

vetenskap, är att det finns något slags underliggande linjärt växande tillstånd i ekonomin, där 

svängningarna runt det rådande tillståndet bara blir kraftigare. Roten till denna osäkerhet och 

dessa svängningar trodde respondent 1 berodde på det ökade informationsflödet.  

 

”För mig har det att göra med att alla har samma information tillgängligt samtidigt. Så det 

här med flockbeteende paradoxalt nog bara blir värre och värre”  

(Inf. Respondent 1).  

 

Respondent 1 beskriver detta genom att presentera ett exempel där alla åkerier i hela världen 

får vetskap om att de måste passa på att köpa sina lastbilar billigt från Scania, innan de nya 

dyra avgassnåla motorerna blir ett tvång om två år. Det skulle betyda, förklarar respondent 1, 

att du får en jätteeffekt till en början på Scanias volymer för att sedan åka ner i källaren nästa 

år. Respondent 3 ansåg att konsekvensen hade blivit att företagsvärderare i allt högre 

utsträckning börjar bli allt osäkrare när de ska värdera och att det tenderar till att 

företagsvärderare inte vågar höja värderingen. Anledningen till detta menar respondent 3 

bygger på att omvärlden förändras alldeles för fort och värderare är rädda för att bli stämda i 

efterhand för en allt för felaktig värdering. Resultatet har blivit att värderare istället sätter ett 
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ganska stort spann på värderingen och det är något som kunden inte blir speciellt nöjd med, 

menar respondent 3.   

4.8 Den fundamentala analysen 

4.8.1 Vad är styrkorna samt svagheterna med den fundamentala analysen? 

Respondent 5 fortsätter med att berätta att svagheten med den fundamentala analysen är att 

den är väldigt komplex och genom detta måste du verkligen som värderare veta vad du sysslar 

med. Det går inte att bara ta modellen och applicera den på en värdering fortsätter 

respondenten, men respondent 5 menar samtidigt att fördelen med modellen är att om man 

verkligen kan applicera den på rätt sätt och behärskar den så öppnas många blinda punkter.  

 

”Jag skulle nog säga att det är den enda rätta väg att gå vid en värdering för att få ett korrekt 

värde”  

(Inf. Respondent 5) 

 

”Om vi med en fundamental analys menar att bilda sig en uppfattning om varför och hur och 

så vidare. Kommer bolaget att tjäna lite pengar under de kommande tre åren, så alternativet 

att inte göra den då är man helt utlämnad till tur”  

(Inf. Respondent 1) 

 

Respondent 2 menar att en värdering aldrig blir bättre än den svagaste länken. Är 

informationen i analysen riktig och korrekt så är det toppen. Det som är nackdelen är att det 

tar tid med den fundamentala analysen fortsätter respondent 2, och det är svårt att få eller ta 

betalat för den tid som den fundamentala analysen kräver från kunderna.  

 

”Men samtidigt tror och hoppas jag att kunderna i slutändan känner sig tryggare om det får 

en sådan analys”  

(Inf. Respondent 2)   

4.8.2 Finns ett ökat behov av fundamental analysen? 

Respondent 1 belyser att världen blir mindre och mindre och att företagarna måste ha koll på 

vad förändringarna betyder för dem. Det handlar om att ha en god uppfattning om hur 

förändringarna påverkar, hur de ska kunna sälja mer samt om förändringarna innebär att de 

måste ha internationella människor i sitt företag eller styrelse och så vidare beskriver 

respondent 1. Alla dessa förändringar ökar antalet frågor som företagarna måste ställa sig 

menar respondent 1, vilket således bör resultera i ett ökat behov av den fundamentala 

analysen avslutar respondenten.  

 

”Ja, jag tror verkligen att det behövs”  

(Inf Respondent 1)  

 

Respondent 2 anser att det är bra att göra en grundlig värdering och en grundlig analys men 

att det är kunden som betalar för tjänsten och det är svårt att påvisa att det behövs samt svårt 

att göra analysen kostnadseffektiv för kunden.  

”Ja absolut, det råder det absolut ingen tvekan om, dock är det den där lilla parentesen att 

kostnaden blir därefter också” 

(Inf Respondent 2) 
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Resterande andel av respondenterna beskriver att en fundamental analys är en ypperlig metod 

för att få en korrekt värdering. Tidsaspekten gör dock att det är svårt att genomföra det som 

enligt teorin ses som en fundamental analys, menar respondent 4.  

 

”Ska den typen av värdering genomföras tror jag att det skulle bli väldigt dyrt och det tror 

jag inte kunden är beredd att betala” 

(Inf. Respondent 5)   
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5. Resultatdiskussion  
I denna del förs en diskussion som utgår från respondenternas svar från intervjuerna och som 

kopplas samman med studiens teoretiska referensram för att besvara frågeställningen. 

5.1 Värderingsmodellerna 

Nilsson (2002), Sevenius (2003) och Hult (1998) skriver om de olika värderingsmodellerna 

och hur dessa ska appliceras för att genomföra en värdering på ett företag. Något som 

framkommit av respondenternas svar är att teorin skiljer sig en del från hur respondenterna ser 

på de olika värderingsmodellerna de använder i praktiken. Respondenterna använder sig i 

huvudsak av substansvärdering, relativvärdering och DCF. Det visade sig också att en del av 

respondenterna har gjort anpassningar på dessa modeller för att få ett, enligt dem, bättre eller 

mer korrekt värde genom modellerna. Vissa av respondenterna har tagit 

modellanpassningarna ett steg längre och utformat egna modeller som inte riktigt går att 

efterlikna med de modeller som presenterats i referensramen. Anledningen till detta beror 

enligt respondenterna på att uppbyggnaden av modellerna har skett internt och modellerna 

används enbart inom organisationen.  

 

”Det finns ju absolut ingen sanning i värdering, utan påverkas av värderarens ögon”  

(Inf. Respondent 2) 

 

Under intervjuerna förtydligade respondenterna ganska snabbt insikten att det inte finns 

någon teoretisk modell som kan ge en absolut sanning av ett företags värde vid 

genomförandet av en företagsvärdering. Respondent 2 förklarade dessutom att värdet i ett 

företag ligger i betraktarens ögon och att ett facit på en värdering framgår först längre fram i 

framtiden men att det däremot finns modeller som bidrar till att hjälpa värderaren att nå ett så 

sanningsenligt värde som möjligt.   

5.1.1 DCF-modellen 

Diskonterade kassaflöden är den modell som idag anses som den mest teoretiskt korrekta 

värderingsmodellen (Sevenius, 2003). Respondenternas åsikter om denna modell är dock inte 

riktigt densamma. Visserligen tycker de att det är den modell som ger det sannaste värdet, 

men däremot är det så att DCF-modellen innehåller CAPM och WACC som innefattar olika 

parametrar som gör att värderingen blir ostabil. Respondenterna menar att modellen lätt blir 

sårbar för felaktiga antaganden som görs gällande företagets utveckling. CAPM innefattar 

beta-värdet, den riskfria räntan och marknadsportföljens avkastning och därmed innefattar 

den tre parametrar som är rörliga beroende på vilket värde som ges från den aktuella 

branschen (Nilsson, 2002). Enligt respondenterna beräknas även WACC. Inom denna finns 

osäkra parametrar i form av skuldräntan och avkastningskravet, vilka beräknas genom CAPM 

(Nilsson, 2002). Detta innebär att det inom modellen finns olika parametrar som är osäkra för 

att kunna bestämma diskonteringsräntan.  

  

”Sen är det klart att det är väldigt svårt att spå in i framtiden”  

(Inf. Respondent 2)  

 

Ytterligare en notering kring DCF-modellen är osäkerhet beträffande utvecklingen för 

kassaflödena. Beroende på hur du spår att utvecklingen av kassaflödena kommer se ut och 

oavsett vad det är baserade på så föreligger det en stor osäkerhet i de antaganden som görs, 
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menar respondenterna. Något som respondent 1 anser är en fördel med DCF är att det går att 

länka till värderingsprojektet, vilket resulterar i att kunderna och respondenterna kan diskutera 

kring modellen. Beroende på vilka typer av åtgärder som kunderna genomför kan det 

illustreras i en förändring av kassaflödena. DCF är dessutom bra enligt respondenterna på så 

vis att du egentligen kan stoppa in obegränsat med parametrar i form av information.  

 

”Man har ju aldrig tillräckligt med tid, ungefär 75 procent av tiden kan man säga då tycker 

jag man ska använda till framåtblickande diskussioner... 25 procent kan man lägga på annat, 

exempel modeller där det är intressant med historik” säger respondent 1.  

I den fundamentala analysens olika steg finns metoder som bland annat Thomasson (1997) 

och Öhrlings (2007) beskriver skulle möjliggöra att en DCF värdering blir mer träffsäker. 

Som respondenten ovan säger läggs endast 25 procent på att kolla historik om företaget. 

Genom att applicera de olika stegen inom den fundamentala analysen skulle blinda punkter 

kunna upptäckas. Första steget i den fundamentala analysen är enligt Nilsson (2002) den 

strategiska analysen. En välarbetad analys om branschen som företaget verkar inom och 

företagets strategi skulle leda till att de framtida kassaflödena skulle kunna spås med större 

precision, eftersom modeller i form av omvärldsanalyser inom den strategiska analysen skulle 

kunna reducera den osäkerhet som respondenterna beskriver. Framförallt inom en bransch 

som kan upplevas turbulent och osäker (Landström & Löwegren, 2009). 

 

Nästa steg i den fundamentala analysen är redovisningsanalysen där resultat- samt 

balansräkning granskas med syftet att hitta poster som ser onormala ut. Anledningen till att 

posterna kan se onormala ut är genom de lagliga redovisningstekniska metoder som gör att 

vinsterna kan styras genom bland annat olika metoder för avskrivningar. Det kan även 

uppvisa en onormalt hög eller låg vinst genom att ägaren inte tar ut någon lön eller plockar ut 

för hög lön (Nilsson, 2002). DCF-modellens siffror tas från resultat- samt balansräkning när 

den värderingsmodellen genomförs. Om då kvaliteten på redovisningen är svag ger 

nyckeltalen felaktiga in-värden i DCF-modellen. Ett fokus likt redovisningsanalysen i den 

fundamentala analysen kan således förmodligen resultera i att DCF-modellens träffsäkerhet 

återigen ökar ytterligare. Således kan det vara bra om en värderare disponerar mer tid på annat 

än att i så stor utsträckning fokusera på framåtblickande beräkningar. På så sätt kan 

värderaren med större säkerhet i slutändan försäkra sig om att den data som används är 

lämplig och därmed kan beräkningar på framtiden göras med större precision.  

”Vi lägger väldigt lite vikt vid företagets analyser, redovisning och strategi”  

(Inf. Respondent 2)  

5.1.2 Substansvärdering 

I denna typ av värdering belyser både Hult (1998) och studiens respondenter fördelen med att 

modellen är snabb och enkel att applicera. Ett problem med denna modell är enligt 

respondenterna att värdet på tillgångarna oftast inte är korrekta enligt balansräkningen. 

Respondent 1 säger att substansvärderingen är väldigt redovisningssmittad och oftast är det 

inte de rätta värdena som är angivna i balansräkningen. Vissa bolag kör fair value och är noga 

med redovisningen medan andra mindre företag inte applicerar fair value, och då blir det svårt 

att se skillnaderna i en substansvärdering. Hult (1998) redogör för liknande problem då han 

beskriver modellen. Det är dessutom svårt att veta vilken av företagets balansräkningar som 

ska användas (Hult, 1998). Värderingsmodellen används av respondenterna som en säkerhet 

för att få reda på vad företaget är värt på pappret och respondent 1 säger att de kollar 

slaktvärdet genom att tillämpa en substansvärdering.  
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”För att kunna applicera en substansvärdering så ska man ut på företaget och räkna muttrar 

och skruvar så det är rätt värdet på det” 

(Inf. Respondent 2) 

 

Respondent 1 tar upp en situation med substansvärderingen som varken Hult (1998) eller 

Hansson (2001) nämner och som innebär att substansvärderingen är lämplig att applicera på 

företag där kundrelationen är i fokus. Köper man ett företag med hög kundrelation så är 

substansvärdering ytterst viktigt eftersom den nya köparen kan förlora alla befintliga kunder 

och därmed blir alla kronor över substansvärdet lika med en förlust.  

 

Substansvärderingen går att koppla till den fundamentala analysen, eftersom det är en modell 

som bygger på redovisning och därför kan ses som en analys av redovisningen. 

Respondenternas åsikt är att substansvärderingen är svår att applicera i och med att den är 

osäker gällande redovisningen och att siffrorna kan vara felaktiga. Om den fundamentala 

analysen appliceras istället skulle osäkerheten minskas, eftersom en del av analysen bygger på 

att granska redovisningens kvalitet. När detta moment genomförs är syftet att se hur bra 

redovisningen fångar företagets underliggande verksamhet samt att granska kvalitén på 

redovisningen överlag (Nilsson, 2002). I och med att alla företag inte använder sig ut av fair-

value kan denna analys öka säkerheten för substansvärderingen.      

5.1.3 Relativvärdering 

Den relativa värderingen är en enkel och snabb modell som går ut på att jämföra tillgångar på 

marknaden med varandra (Hult, 1998). På så vis går det att snabbt få en uppfattning om ett 

företags bransch. Respondenterna beskrev att de använde modellen vid ett tidigt skede av 

processen eftersom modellen hjälper dem att snabbt scanna av branschen och marknaden.  

Sevenius (2003) förklarar att svårigheten med modellen är att finna identiska företag för att ha 

möjlighet till att jämföra, vilket är ett påstående som respondenterna bekräftade under 

intervjuerna. 

    

 ”Min uppfattning är att det skulle finnas lika många branschkoder som det finns företag för 

varje företag är unikt och ojämförbart”  

(Inf. Respondent 2) 

 

Respondenterna utvecklade dessutom Sevenius (2003) resonemangen då de berättade att den 

relativa värderingen får olika världen vid en relativ värdering även om företagen vore 

identiska i utveckling, tillväxt och risk. Beroende på hur företagen gör i redovisningsfrågor, 

om ena företaget använder sig av leasing medan det andra inte gör det, får det konsekvenser 

på den relativa värderingen menar respondent 4. Respondenterna påpekade dessutom att den 

relativa värderingen kan bli problematiskt då det inte är helt ovanligt att företag genomför 

nyemissioner, utspädningar av aktier eller försäljning av tillgångar som inte är relaterade till 

den handeln. Detta gör att nyckeltalen blir utspädda och missvisande, aspekter som Sevenius 

(2003) inte belyser i teorin.  

 

Den relativa värderingen är således komplicerad i och med att det är svårt att finna företag 

som är identiska och som ligger i samma utvecklingsfas. Med detta sagt lägger ändå 

respondenterna ingen större vikt vid att granska branschen och marknaden, utan ungefär 25 

procent av tiden lägger respondenterna på annat som inte har med framtidsblickande att göra. 

Således läggs det inte så stor vikt på att undersöka ett företags bransch. I den fundamentala 
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analysen skulle de tre stegen som sker innan själva värderingen kunna stärka säkerheten i den 

relativa värderingen. Den relativa värderingen skulle absolut inte bli felfri men förmodligen 

skulle modellen bli säkrare i och med att större fokus läggs på att identifiera företagets 

strategi, bransch, konkurrenssituation och redovisning (Nilsson, 2002). Därigenom skulle 

förmodligen möjligheten att hitta företag som är snarlika med värderingsobjektet öka.  

 

En relativ värdering bygger framförallt på att olika nyckeltal jämförs mellan företagen (Hult, 

1998). Dessa nyckeltal är baserade på resultat- samt balansräkning, vilket kan härledas till 

redovisningsanalysen och den finansiella analysen. I redovisningsanalysen kontrolleras, som 

tidigare nämnts, att redovisningen är korrekt och är den inte det inte så är syftet med analysen 

att denna ska justeras (Nilsson, 2002). Allt detta görs för att företagen ska kunna ställas mot 

varandra under samma förutsättningar och därigenom underlätta för den relativa värderingen. 

I den finansiella analysen görs utredningar för hur företagets förmåga att växa och investera i 

framtiden ser ut genom analyser av nyckeltal såsom räntabilitet på eget kapital, likviditet och 

soliditet (Hult, 1998). Detta innebär att, för att dessa nyckeltal ska bli rättvisande, krävs det att 

balans- samt resultaträkning är utförda på samma sätt och enligt samma principer, om inte blir 

det missvisande att jämföra dessa nyckeltal. Detta stärker resonemanget kring behovet av den 

fundamentala analysen eftersom många av delarna i värderingsprocessen hänger ihop, och 

genom att utföra de olika delarna inom den fundamentala analysen ökar kvaliteten på övriga 

delar och modeller som ska genomföras i ett senare skede.  

5.2 Värderingsprocessen för en företagsvärdering i praktiken 

Enligt (Nilsson, 2002) är den fundamentala analysen en metod som bör användas vid en 

värdering av ett företag. Metoden bygger på att bestämma det fundamentala värdet på ett 

företag med hjälp av allmänt tillgänglig information. Processen för att genomföra den typen 

av värdering beskriver Nilsson (2002) sker genom fyra olika steg och dessa är strategisk 

analys, redovisningsanalys, finansiell analys och värdering. Genom de intervjuer som utförts i 

samband med studien kunde sju olika steg inom processen urskiljas genom en 

sammanställning av respondenternas svar. I dessa sju delar har vi kunnat se tendenser som 

liknar men också skiljer sig från den beskrivning som bland annat Nilsson (2002) har 

presenterat för en fundamental analys. Nedan följer en egenkonstruerad processkarta som 

illustrerar den generella praktiska värderingsprocess som respondenterna i studien beskrivit.  
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Processkarta 5.2 (Egenkonstruerad processkarta) 

5.2.1 Identifiera typen av projekt, en form av strategisk analys  

I den andra delen av processen beskriver respondenterna att de undersöker vad det är för typ 

av projekt som värderingen innebär för att ta fram syftet med värderingen. I intervjuerna 

framgick det att värderarna bland annat undersöker vad det aktuella företaget är för typ av 

bolag i form av vilken bransch företaget verkade inom och vilken typ av verksamhet som 

bedrivs. I den strategiska analysen beskriver Nilsson (2002) att det huvudsakliga syftet med 

analysen är att finna faktorer som är vinstdrivande för företaget. Dessutom innefattar även 

analysen ett kvalitativt arbete där branschen som företaget är verksamt inom analyseras 

(Nilsson, 2002). Respondenterna förklarade att de i detta skede av processen (typ av projekt) 

studerade vilken typ av bolag det aktuella företaget är, vilken bransch företaget befinner sig 

inom samt analyserade hur företaget bedriver sin verksamhet för att skapa lönsamhet.   

 

”Vad det är för bransch, och återigen om det är jättemycket bolag inom branschen, vad gör 

dem, tjänar dem pengar” (Inf. Respondent 1). 

 

Genom de intervjuer som genomförts har det visats sig att det finns aspekter inom den 

inledande delen i sammanfattningen av den praktiska processen som påminner om det 

tillvägagångsätt som Nilsson (2002) beskriver i den strategiska analysdelen av 

värderingsprocessen. Porter (1983)  framhåller dessutom att det är viktigt för helheten av den 

strategiska analysen att genomföra branschanalyser och konkurrensanalyser då dessa 

identifierar ett företags vinstdrivare och riskfaktorer. Majoriteten av respondenterna beskrev 
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att en bransch- och konkurrensanalys i ett tidigt skede utfördes genom en relativ värdering. 

Därigenom kunde branschen som företaget verkade inom att utforskas och respondenterna 

kunde således få en uppfattning om vad som ansågs vara vinstdrivare på företagets bransch. 

Den strategiska analysen ger enligt Nilsson (2002) en fingervisning om vilka nyckeltal som är 

av intresse för att kunna beräkna och bedöma ett företags prestation. På så vis är det inte så 

konstigt att samtliga respondenter på ett eller annat vis i sin värderingsprocess genomför 

någon typ av strategisk analys, med hänsyn till att nyckeltalen i ett senare skede ligger till 

grund för en stor del av de modeller som används och där den insamlade informationen ska 

appliceras. En välarbetad analys i detta steg underlättar även när realistiska antaganden om 

företagets framtida prestationer ska göras. För att värderingsmodellerna ska kunna appliceras 

och ge användbara resultat är det viktigt att antagandena är realistiska, vilket följande analys 

bidrar till (Nilsson 2002).  

5.2.2 Avsaknad av standardiserade omvärldsanalyser kopplat till den strategiska 

analysen och turbulent bransch  

Enligt Nilsson (2002) är omvärldsanalyser en viktig del i den strategiska analysen. 

Omvärldsanalyser ger möjligheten till att fånga information om bland annat företagets 

bransch och dess konkurrenter (Jacobsen & Thorsvik, 2008). För att underlätta den strategiska 

analysen finns det olika modeller som kan appliceras. Två av de vanligaste och mest 

grundläggande modellerna är SWOT-analysen och PEST-analysen (Nilsson 2002). Alla 

respondenter uttryckte att de gjorde en viss form av omvärldsanalys av företagen som de 

värderade för att undersöka branschen, konkurrenter och andra omvärldsfaktorer som kunde 

ha effekt på det aktuella företagets värde. Däremot var det egentligen bara en av 

respondenterna som använde en standardiserad omvärldsanalys i form av SWOT-analysen. 

Resterande del av respondenterna använde inte någon standardiserad modell för att studera 

det aktuella företagets omvärld.  

 

”Jag använder mig ungefär av en SWOT-analys, på ett lite mera ospecificerat sätt. Ingen 

standardanalys där jag samlar in en massa uppgifter eller ställer mig en massa frågor. Nej 

det har jag inte” (Inf. Respondent 3). 

 

”Det är ganska ovanligt att göra det på ett strukturellt sätt… utan man tänker nog ungefär 

som Boston-Consulting modellen eller man tänker nog ungefär som PEST eller SWOT-

analysen, man tänker ungefär var är företaget i värdekedjan” (Inf. Respondent 1). 

 

En av respondenterna förklarade att de i sin värderingsprocess löpande tänker ungefär i banor 

som Boston-Consulting Modellen, PEST och SWOT. Dock var det egentligen ingen av 

respondenterna som applicerade en teoretisk korrekt utförd modell för att göra en 

omvärldsanalys. Respondenterna förklarade detta genom att beskriva att de, när information 

hade samlats in, försökte tänka utifrån syftet med en SWOT, PEST eller Boston Consulting 

matrisen och därigenom tolka informationen. En intressant notering som kan kopplas samman 

med diskussionen kring påståendet att det enligt Nilsson (2002) krävs någon form av 

standardiserad omvärlds-modell vid en företagsvärdering, är att en av respondenterna beskrev 

ett sammanhang där de tänkte till viss del utefter Boston Consulting matrisen. De hade 

studerat ett företag och fått en uppfattning om dess position, likt BSG-matrisens beskrivning 

(Kotler, 2002). Företaget beskrevs som en stjärna i matrisen, med andra ord förfogade 

företaget över stora marknadsandelar, men ett politiskt beslut resulterade i att marknaden 

förmodligen skulle bli reglerad på ett eller annat sätt och de kom då fram till att företaget 

förmodligen mer rättvist skulle kategoriseras som ett frågetecken på matrisen, en spekulation 
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som respondenten menade fick konsekvenser på värderingen av företaget (Kotler, 2002). 

Emery och Tristan (1965) beskriver detta genom att förklara att alla företag som är beroende 

av andra aktörer eller förhållanden som företagen inte själva har inverkan och kontroll över 

skapar en osäkerhet hos dem, i det här fallet ett politiskt beslut. Möjligen hade denna politiska 

påverkan kunnat förutspås om en standardiserad modell hade applicerats i ett tidigare skede. 

En Pest-analys syftar bland annat till att studera ett företags makromiljö där politiska aspekter 

tas i beaktande (Landström & Löwegren, 2009).  En sådan analys hade kunnat stärka det 

antaganden som togs och förmodligen hade de med större precision kunnat spekulera 

angående företagets framtida värde.       

 

Tillvägagångsätten är således inget som sker standardiserat utan mer som egna tolkningar och 

applikationer av teorierna och modellerna. Respondenterna hävdade att viss hänsyn togs till 

företagens bransch och att de genom den insamlade informationen försökte se till huruvida 

företaget verkade inom en turbulent bransch eller inte.  När ingen strukturerad analys 

genomförs av ett företags mikro- och makromiljö för att studera företagets omvärld, råder det 

enligt Nilsson (2002) en stor osäkerhet om vad det är som kommer att påverka företagets 

utveckling inom branschen. Turbulensen handlar om att det finns en oro på marknaden 

gällande hur utvecklingen kommer att gå. Anledningen till detta beror på att branschen 

karaktäriseras med korta produktlivscykler och stora utvecklingskostnader för att ständigt 

försöka ligga i framkant och vara ledande inom branschen (Chaffee, 1985). Detta betyder att 

det hade stärkt respondenternas uppfattning om företags omvärld om en standardiserad 

modell hade applicerats, och genom detta reducerat osäkerheterna kring antaganden senare i 

värderingsprocessen.  

 

Samtliga respondenter är eniga om att det är fördelaktigt att genomföra en grundlig värdering 

och grundlig analys där en omvärldsanalys kan visa sig vara jätteviktig, men eftersom det är 

kunden som ska betala för tjänsten är det svårt att göra en sådan analys kostnadseffektiv 

beskriver respondent 2. Därav läggs det knappt några resurser på att genomföra 

omvärldsanalyser vid en företagsvärdering, något som känns ganska förunderligt eftersom 

den ständiga utvecklingen som sker i dagens världsekonomi har genererat en allt osäkrare 

omvärld för en stor del företag. Oavbrutet inträffar förändringar på marknaden som företag, 

framförallt inom vissa branscher, hela tiden måste ta hänsyn till (Ioan, 2009). Emery och 

Tristan (1965) menar att företag som är beroende av andra aktörer eller förhållande som 

företagen inte själv har inverkan på och kontroll över skapar en osäkerhet hos dem. De menar 

att osäkerhet generellt kan förklaras som bristande fallenhet eller möjlighet att tala om vad 

som ska hända i framtiden och en väl genomförd omvärldsanalys kan reducera en sådan 

osäkerhet (Emery och Tristan, 1965).  

 

Den fundamentala analysen och därigenom metoder som en omvärldsanalys har som syfte att 

ta hänsyn till, beträffande företag som verkar inom en turbulent bransch vid en 

företagsvärdering, är yttre och inre omständigheter som kan ha effekter på ett företags 

framtida värde (Nilsson, 2002). Med tanke på att respondenterna generellt sett inte applicerar 

någon standardiserad omvärlds-modell är det svårt att vid en värdering reducera den osäkerhet 

som föreligger ett företag som verkar inom en turbulent bransch. Respondenterna menar att de 

istället ser till den troliga utvecklingen inom den turbulenta branschen och försöker finna 

underlag för det, men att det i slutändan handlar om att ta fram ett högre avkastningskrav ifall 

det råder en stor osäkerhet. Detta innebär att den praktiska värderingen skiljer sig från den 

fundamentala analysen i det avseendet att osäkerheten, i detta fall en turbulent bransch, 

snarare kompenseras med avkastningskrav istället för att tas i beaktande med hjälp av diverse 

teoretiska modeller och metoder.   
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5.2.3 Insamling och bearbetning av information en sorts fundamental analys 

De delar i den praktiska processbeskrivningen som innefattar insamling och bearbetning av 

information av det aktuella företaget, går också att efterlikna med den teoretiska 

beskrivningen av en fundamental analys. Som tidigare nämnts bygger den fundamentala 

analysen på att bestämma det fundamentala värdet på ett företag med hjälp av allmänt 

tillgänglig information (Nilsson, 2002). Respondenterna förklarade att de gjorde en insamling 

av både ickeofficiell och officiell information vid utförandet av en företagsvärdering, där den 

officiella informationen innefattade redovisningsinformation, annan allmän information och 

nyheter kring företaget och den ickeofficiella informationen hämtades in via intervjuer med 

aktuellt folk från företaget samt från fysisk närvaro på företaget. Den ickeofficiella 

information kunde innehålla företagshemligheter och annan information som inte var känd för 

allmänheten menade respondenterna.  

5.2.3.1 Redovisningsanalys  

Enligt Nilsson (2002) syftar redovisningsanalysen inom den fundamentala analysen att 

uppskatta i vilken grad företagets redovisning fångar dess underliggande verksamhet. Tanken 

med detta är att bedöma kvaliteten på det redovisade resultatet. Genom att granska vissa 

poster i resultat- och balansräkningen kan olika fel upptäckas, så som exempelvis en onormalt 

hög vinst (Nilsson, 2002). Respondenterna förklarade att när värderaren samlat in den 

information som anses behövas för att kunna genomföra värderingen, handlar det om att gå 

igenom informationen för att ta fram och arbeta med den information som är väsentlig. 

Dessutom studeras den information som samlats in för att säkerhetskälla att exempelvis 

redovisningen verkar korrekt utförd. Genom att studera olika årsredovisningar ges en 

uppfattning om dess kvalitet och i de fall då företeelser verkar tvivelaktiga, får det antingen 

tas i beräkningen eller utföras ytterligare intervjuer på företaget för att tillsammans med 

kunden undersöka frågetecknen förklarade respondenterna. Därmed efterliknar denna del av 

processen den redovisningsanalys som teorin pekar på inom den fundamentala analysen.   

5.2.3.2 Finansiell analys 

Den finansiella analysens inom den fundamentala analysen, även kallad nyckeltalsanalys, 

syftar till att på basis av finansiell information utvärdera företagets historiska utveckling och 

utöver detta även bedöma företagets framtida prestationer (Öhrlings, 2007). Respondenterna 

menade att större delen av processen läggs på att spekulera kring företagets framtid och att 

mycket av detta görs genom prognoser utifrån finansiell information, samt aktuella nyckeltal. 

I den finansiella analysen används nyckeltal som underlag för beräkningar och dessa tas från 

resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys om sådan finns till förfogande 

(Thomasson 1997). Dessutom är det viktigt att den finansiella analysen är systematisk och 

effektiv. Innebörden av systematisk är att rätt nyckeltal väljs för det som ska studeras 

(Öhrlings, 2007). Följande har beskrivits i förgående del där en diskussion gjordes kring den 

strategiska analysen. Det framgick då att respondenterna försökte ta fram rätt nyckeltal genom 

att tidigt i processen studera typen av projekt där en undersökning av det aktuella företaget 

genomfördes.   

  

”Man har ju aldrig tillräckligt med tid, ungefär 75 procent av tiden kan man säga då tycker 

jag man ska använda till framåtblickande diskussioner... 25 procent kan man lägga på 

modeller där det är intressant med historik” 

Det betyder att respondenterna lägger lite tid på många av de delar som den fundamentala 

analysen tar upp enligt Nilsson (2002) och Hult (1998). Respondenterna väljer istället att 
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lägga stort fokus på en av delarna inom den finansiella analysen, vilken är den del som 

handlar om att bedöma företagets framtida prestationer när de genomför en företagsvärdering. 

Anledningen till att en så stor vikt ska läggas på framåtblickande diskussioner, prognoser och 

analyser har att göra med att det framförallt är detta som är intressant för kunden, om du kan 

peka på tendenser i framtiden som visar på ett högre värde på företaget förklarar 

respondenterna. Å andra sidan kan värderarna gå miste om att bland annat se aspekter och 

olika fel som syns genom redovisningsanalysen om inte tillräckligt med tid spenderas på att 

analysera detta. Detta kan enligt Nilsson (2002) upptäckas genom att bedöma kvaliteten på 

det redovisade resultatet, vilket görs genom att noga granska vissa poster i resultaträkningen 

och balansräkningen.  

Nilsson (2002) beskriver dessutom den longitudinella metoden inom den finansiella analysen. 

Metoden bygger på att nyckeltal studeras över en historisk tid. Bäst resultat uppnås om det 

går att fånga en konjunkturcykel i mätningen. Metoden gör det således möjligt att tyda trender 

och på så vis kan värderaren dra slutsatser kring företagets framtida utveckling, vilket kan 

vara en bra metod i de fall en värdering görs på ett företag som verkar inom en turbulent 

bransch där utvecklingen kan ha stora konsekvenser för företaget. Därmed krävs det att 

värderaren lägger ner en del resurser på att göra beräkningar kring företagets historik, vilket 

respondenterna beskrev att det gjorde i liten utsträckning.    

5.2.4 Applicering av information i modellerna, samt utvärdering av modellernas resultat  

Utifrån de intervjuer som gjorts identifierades ett steg inom värderingsprocessen som 
samtliga respondenter beskrev att de applicerade vid värderingen av ett företag. Steget 

inom processen bestod i att applicera den framtagna och bearbetade informationen i teoretiska 

modeller. Således kunde värderarna nå fram till ett värde för det aktuella företaget. Steget kan 

efterliknas det som Nilsson (2002) beskriver sker i den fjärde och sista delen inom den 

fundamentala analysen, nämligen en värdering. Enligt den fundamentala analysen bygger det 

fjärde steget, värdering, på att tolka det framtagna material som genererats ur de tre tidigare 

analyserna. Nilsson (2002) beskriver att värderingsmodeller kan appliceras för att underlätta 

tolkningen av det framtagna materialet samt att det finns två ansatser att tillgå, vilka är 

substansvärdering och avkastningsvärdering. Dessa modeller påminner om modellerna 

respondenterna redogör för i sin beskrivning som används för att generera en värdering, med 

en viss skillnad i själva utformningen av modellerna. I den fundamentala analysen framgår det 

enligt Nilsson (2002) att de tre analyserna ligger till grund för själva värderingen och att 

modellerna i detta skede mer fungerar som ett hjälpmedel för att tolka analyserna. Utifrån 

respondenternas beskrivning av processen kring företagsvärdering framgick det snarare att 

modellerna låg till grund för den information som skulle samlas in. Med andra ord, 

respondenterna utgick från modellerna när de skulle bestämma sig för vilken information som 

krävdes för att kunna genomföra värderingen. Det betyder att den praktiska metoden för att 

genomföra en värdering skiljer sig avsevärt mot den teoretiska beskrivningen av en 

fundamental analys i bemärkelsen att samla in information. Den fundamentala analysen 

förutsätter, enligt Nilsson (2002), att det görs mer omfattande analyser i samband med 

insamling och bearbetning av information från det aktuella företaget, något som enligt 

respondenterna till större del kunde ske utifrån egna tolkningar, spekulationer och prognoser 

snarare än genom standardiserade metoder och modeller. Detta är ett tillvägagångssätt som 

enligt Nilsson (2002) gör att det blir svårt att lita på de resultat som modellerna genererar, 

eftersom informationen som stoppats in i modellerna möjligtvis inte har analyserats 

tillräckligt.    
 



 
 

42 

Efter det att respondenterna har applicerat informationen i de aktuella modellerna som de 

använder genomförs någon form av utvärdering. Denna utvärdering kan efterlikna det som 

enligt Nilsson (2002) även sker i den del som benämns värdering, en form av tolkning av det 

framtagna resultatet. Skillnaden är dock återigen att information från en första början inte har 

genererats utifrån processen med en strategisk analys, redovisningsanalys och finansiell 

analys (Nilsson, 2002) och således råder det en osäkerhet beträffande kvalitén på den 

information som respondenterna stoppar in i modellerna. Med hänsyn tagen till att 

respondenterna inte genomför den typen av omfattande analyser som Nilsson (2002) 

beskriver som ett krav försvåras även utvärderingen av modellernas resultat, eftersom de inte 

kan väga upp med lika mycket analyser som annars kan ligga till grund för att en värderare 

ska kunna utvärdera de framtagna resultaten. Detta eftersom analyserna är till för att belysa 

osäkerheter kring värderingen. Quinn (1978) beskriver att det är svårt att förutse framtidens 

möjligheter samt de hot som uppstår. Detta medför svårigheter när värdet på ett företag ska 

beräknas, i och med att vissa värderingsmodeller kräver att man bestämt utvecklingen av 

företaget (Hult, 1998). Att genomföra de analyser som finns inom den fundamentala analysen 

kan bidrag till att förenklar svårigheterna i att förutse framtiden, speciellt på ett företag som 

verkar inom en turbulent bransch (Chaffee, 1985).           

6.2 Sammanfattad syn på den fundamentala analysen  

Den sammanfattande bilden utifrån respondenternas svar är att den princip av 

värderingsmetoder som bland annat Nilsson (2002) beskriver med en fundamental analys är 

idag också, enligt våra respondenter, det mest optimala tillvägagångsättet för att nå ett 

sanningsenligt värde vid en företagsvärdering. Respondenterna poängterade att en värdering 

aldrig är bättre än den svagaste länken, men genom att genomföra en fundamental analys blir 

värderingen säkrare. Dock framgår det i studien att respondera inte riktigt i strikt mening 

använder sig av en fundamental analys, och anledningen till detta är att tiden inte räcker till. 

Metoden är helt enkelt enligt respondenterna inte kostnadseffektiv eftersom det är 

resurskrävande att genomföra alla de omfattande analyserna som metoden innebär. Det skulle 

inte finnas någon kund som skulle vara villig att betala för den typen av värdering. Däremot 

medger respondenterna att den ökade förändringen i omvärlden som Emery och Tristan 

(1965) beskriver och som ger upphov till en allt högre grad av osäkerhet, har resulterat i att 

behovet av en fundamental analys har ökat. En fundamental analys ökar träffsäkerheten för en 

värdering och därmed bör den bli mer aktuell vid en högre grad av osäkerhet. Den barriär som 

är i vägen för en applicering av en fundamental analys vid en företagsvärdering är helt enkelt 

att ingen kund är villig att betala för den tid det krävs att genomföra så grundliga analyser 

gällande strategi, redovisning och finans.  
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6. Slutsats  
 

Studien beskriver hur processen för en företagsvärdering kan gå till i praktiken, samt hur 

värderare vid en företagsvärdering tar hänsyn till ett företag som verkar inom en turbulent 

bransch. Utöver detta redogör studien för de modeller som används vid en företagsvärdering.  

 

Utifrån respondenternas beskrivning av värderingsprocessen visade det sig i studien att det 

finns inslag som påminner om det tillvägagångsätt som teorin beskriver angående den 

fundamentala analysen. Med hjälp av information kring det aktuella företaget gör värderarna 

en del analyser som efterliknar de tre analyser som framgår i den fundamentala analysen. 

Något som framgick tydligt var att samtliga respondenter lade störst vikt vid processen på 

framåtblickande faktorer. Anledningen till detta var att sådana faktorer gav förutsättningar till 

att kunna spekulera och föra prognoser kring framtiden, och således kunde värderarna med 

hjälp av bland annat uppskattning av framtida kassaflöden visa på ett värde för kunden. 

Konsekvensen av detta, kopplat till beskrivningen av metoden som innebär att man genomför 

en fundamental analys, är att värderaren går miste om andra delar inom värderingen där andra 

typer av analyser kan ha betydelse på värderingen. En aspekt är att den historiska 

redovisningen inte tas i beaktande på samma sätt som en redovisningsanalys åsyftar. Med 

andra ord, värderaren ägnar knappt någon tid åt att granska och analysera det aktuella 

företagets redovisning och dess kvalitet, vilket i sin tur betyder att det material som 

värderarna använder vid framåtblickande arbete kan brista i kvalité och även i värsta fall vara 

irrelevant.  Utöver detta visade det sig att den praktiska värderingsprocessen inte innehöll 

någon strategisk analys av företag i samma utsträckning som beskrivningen i en fundamental 

analys. Därmed föreligger en risk att värderaren inte kartlägger de nyckeltal som är mest 

relevanta för den bransch som företaget verkar inom och värderaren riskerar därmed att 

använda fel nyckeltal i de fall uppskattningar av framtiden ska genomföras.   

 

Det mest anmärkningsvärda som framgick i studien var att i stort sätt ingen av respondenterna 

använde sig av en standardiserad modell eller tillvägagångsätt för att analysera ett företags 

omvärld. Enligt den fundamentala analysen är detta en förutsättning för att generera ett 

sanningsenligt värde vid en företagsvärdering. Framförallt är det viktigt i avseendet att förstå 

den bransch som företaget verkar inom och bör därför vara en avgörande faktor vid en 

värdering av ett företag som verkar inom en turbulent bransch. En omvärldsanalys ger även 

möjlighet till att se ett företags utvecklingsmöjligheter och yttre hot som kan ha effekter på 

företags framtida värde. Anledningen till att omvärldsanalyser inte applicerades inom den 

praktiska värderingsprocessen är för att detta inte är kostnadseffektivt, då det vid en 

företagsvärdering inte finns utrymme till att avsätta resurser för den typen av analyser. Istället 

genomför värderarna omvärldsanalyser med hjälp av egna antaganden och tolkningar som 

utgår från de tankemönster som de vanligaste standardiserade omvärlds-modellerna består av. 

Detta är ett förhållningsätt som är väldigt subjektivt då analyserna bygger på värderarens 

personliga bedömning.   

 

I efterhand har det blivit relativt tydligt att svaren från respondenterna vid en del av frågorna 

uttryckligt är förankrade till teorierna kring företagsvärdering. Således finns en risk att 

respondenterna har idealiserat bilden över hur processen ser ut vid en företagsvärdering. 

Anledningen till detta kan vara att de vill framhäva dels sig själva, men också företaget de 

arbetar på. Genom att svara utifrån vad teorin säger är ett korrekt tillvägagångsätt för att 

värdera ett företag stärker det bilden av att de arbetar på ett professionellt sätt. Detta innebär 

att den generella beskrivning över hur den praktiska processen för att värdera ett företag inom 
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en turbulent bransch som gjorts i denna studie riskerar att vara missvisande. Motivet kan vara 

att respondenterna eventuellt har beskrivit att de genomför delar i processen som de 

egentligen struntar i för att framstå på bästa sätt, och detta kan det vara fördelaktigt att ha i 

beaktande efter att ha läst denna studie.  

6.1 Förslag till fortsatta studier 

Genomgående bland respondenterna framgick det att det saknas standardiserade 

omvärldsanalyser vid en företagsvärdering, samtidigt som respondenterna underströk ett allt 

större behov av en fundamental analys. Behovet grundar sig i en i allt högre grad föränderlig 

omvärld som har effekter på företagen, något som framgår både i den teoretiska och 

empiriska delen i denna studie. Anledningen till att en värderare idag inte använder sig av en 

fundamental analys har i denna studie förklarats av respondenterna som menar att metoden är 

alldeles för resurskrävande. Det framgick klart och tydligt att respondenterna såg ett värde i 

en fundamental analys och menade att en sådan skulle underlätta processen i att generera en 

mer sanningsenlig värdering. Däremot hävdade respondenterna att ingen kund skulle vara 

villig att betala den summa som skulle krävas för att möjliggöra genomförandet av en 

fundamental analys. Med detta sagt, kan det finnas ett intresse i att genomföra en studie som 

undersöker möjligheten till att integrera en form av standardiserad och kostnadseffektiv 

omvärldsanalys i den praktiska värderingsprocessen. Således skulle företagsvärdering i 

praktiken ta efter mer av den fundamentala analysen som beskrivs i denna studie.         
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga  

Hej,  

 

Vi är 2 studenter som skriver vår C-uppsats i ekonomi på Karlstad Universitet. Anledning till 

att vi tar kontakt med Ert företag är för att Ni är verksamma inom ett företag där 

företagsvärdering är en av huvudprodukterna.  

 

Vår uppsats handlar om företagsvärdering, med inriktning på hur den fundamentala analysen 

används och hur den tar hänsyn till en turbulent bransch. Genom att ställa frågor kring hur Er 

process ser ut för att genomföra en företagsvärdering ges möjligheten till att ställa empiri mot 

teori.  

  

Vi ser gärna att vi kan boka ett möte för att komma till Ert företag för att sitta ner och göra en 

personlig intervju. Vi är flexibla och anpassningsbara så Ni bestämmer när Ni vill ses, så 

bokar vi det. Vi ser gärna att Ni avsätter två timmar för intervjun.  

 

Johan Bergling, johbergling@hotmail.com, 073-998 77 52 

Niclas Lekander, nlekander@hotmail.com, 073-510 97 08 

 

Under intervjun så kommer vi att spela in samtalet och detta är för att vi ska kunna 

transkribera intervjun som är en förutsättning för att tyda ert svar på ett korrekt sätt. Vi 

hoppas att det inte ska vara några problem för er. Ni kommer att vara anonyma i uppsatsen, 

vilket innebär att allt är konfidentiellt gällande Ert företag och Dina åsikter.  

 

Vi hoppas att Ni har möjlighet att ställa upp i intervjun. 

 

Vi ser fram emot att få träffa Er för en personlig intervju.  

 

Vänliga hälsningar/ 

Niclas Lekander 

Johan Bergling 
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8.2 Bilaga  

Hej,  

 

Vi vill börja med att tacka för att Ni tagit er tid att hjälpa oss att genomföra vår uppsats, där vi 

ska diskutera och fråga ut Er om företagsvärdering. Vi har 24 olika frågor som rör 

företagsvärdering, bransch, värderingsprocessen, interna aspekter samt Er syn på fundamental 

analys. Under intervjun kommer vi spela in vårt samtal som vi tidigare informerat Er om samt 

att all information om Er och ert företag kommer vara konfidentiellt. Det inspelade materialet 

kommer endast användas av oss. Ni kommer få ett utkast mejlet till Er av det som sagts där Ni 

har möjlighet att korrigera det som sagts eller om Ni anser er blivit feltolkade.  

 

Vi ser fram emot att träffas!  

 

Vänliga hälsningar// 

 

Johan Bergling 073-998 77 52 

Niclas Lekander 073-510 97 08 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Samtycke 

 

 

Jag har mottagit information om hur mina åsikter, information om mig och mitt företag 

kommer att hanteras.  

Jag ger tillåtelse till att bli intervjuad:  

Företag:____________________________________________________  

 

Namnteckning:______________________________________________ 

 

Namnförtydligande:__________________________________________ 

 

Datum:______________________________________________  
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8.3 Bilaga  

Intervjufrågor  
Bakgrund 

1. Vad har du för arbetsbakgrund?  

2. Hur många års erfarenhet har du av att arbeta med företagsvärdering 

3. Vad har du för tjänst, och vilka arbetsuppgifter relaterat till företagsvärdering innefattar er 

tjänst? 

Värderingsmodeller  
4. Vilken/vilka typer av värderingsmodeller använder du främst av och varför? 

5. Vad tycker du är för- och nackdelarna med det/de valda modellerna? 

6. Ser förhållandena olika ut beroende på vilken bransch det aktuella företaget är verksamma 

inom, i valet av modell? 

7. Vad är din syn på rådande värderingsprinciper, ser du någon potential i något som du idag 

inte använder?  

8. Finns det någon ny modell eller tillvägagångsätt som uppkommit under senare år? Vad har 

det/ det inte berott på? 

(Har du sett någon trend inom företagsvärderingensmetoder, kan vara följdfråga till 

förgående fråga) 

Värderarens genomförande av värderingsprocessen 
9. Hur ser er värderingsprocess för en värdering ut i praktiken, beskriv processen så utförligt du 

kan och motivera varför du gör som du gör?   

10. I processen hur stor vikt lägger du vid och hur förhåller du dig till analyser av företagets 

strategi, redovisning och finans? 

11. Anser du att företagsvärdering ska genomföras på ett och samma sätt eller är det att föredra 

att olika metoder och modeller tillämpas beroende på företag och sammanhanget?   

Intern inverkan på värderingen  
12. Hur ser er organisation ut kopplat till processen, finns det rutiner som påverkar processen? 

13. Hur spelar erfarenheten in på en värdering? Beskriv! Går man efter gamla mönster?  

14. Vad har ni för policy i företaget gällande egna intressen gentemot era kunder?  

 

Branschens påverkan 
15. Vilken hänsyn tar du till marknadens omständigheter som företaget verkar mot?  

16. Kan du beskriva och motivera hur du tar hänsyn till den bransch det aktuella företaget verkar 

inom, en exempelvis turbulent IT-bransch? 

17. Tillämpas modeller för att analysera ett företags omvärld, PEST?  

18. Hur påverkar immateriella tillgångar värdet av företaget och ser man någon skillnad på detta 

mellan olika branscher?   

19. Skiljer sig företagsvärdering beroende på om en värdering görs av publika företag från 

privata? Motivera hur?  

20. Finns det någon skillnad i värderingen beroende på om företaget/koncernen är helsvensk 

eller internationellt, har det någon betydelse? 

21. Har den snabba föränderliga världen blivit ett problem för värderingsbranschen, hur? 
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Fundamentala analysen  
22. Kan du redogöra för styrkor respektive nackdelar med den fundamentala analysen vid en 

värdering? 

23. Ser du ett ökat behov av den fundamentala analysen, varför/varför inte? 

Övrigt  
24. Har du något som du vill tillägga gällande företagsvärdering, turbulent bransch, eller 

annat?  

 

 
 


