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FÖRORD 
 
Vi valde att genomföra vår studie inom området företagsvärdering. Detta då vi ville lära oss 
mer kring vilka tekniker som finns samt hur dessa går till. Valet att studera vilka faktorer som 
styr valet av metod växte fram under de inledande litteraturstudierna.  
 
Vi vill tacka alla personer som hjälpt oss genomföra denna studie. Ett speciellt tack vill vi 
lämna till den revisor som hjälpt oss genom processen. Vidare vill vi tacka fallföretagets 
ledning som ställde upp med material och tid vid själva värderingen.  Slutligen vill vi även 
tacka vår handledare Tommy Roxenhall för den handledning vi haft. 
 
Eventuella fel och brister kan inte lastas ovannämnda personer utan enbart författarna själva. 
 
Mittuniversitetet den 28 maj 2008 
 
 
 
 
 
Gustav Westberg                                                                      Joakim Jonsson
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SAMMANFATTNING 
 
Vid värdering av mindre bolag är den fundamentala analysen dominant. Inom denna finns 
avkastningsbaserade metoder, traditionella metoder samt jämförande metoder. Alla dessa 
värderingsmetoder kan ge olika utslag på vad det egentliga värdet är på ett bolag. Ingen klar 
teori finns som visar på vilken metod som lämpar sig bäst, utan det är upp till värderaren att 
välja. Bland mindre företag finns uppenbara brister bland alla dessa metoder. Författarna 
valde därför att studera vilka faktorer som leder till att en metod väljs ut samt vilka fördelar 
respektive nackdelar metoderna innehöll. Teorigenomgången inom ämnet utmynnade i att tre 
metoder ansågs lämpiga vid värdering av mindre bolag, vilka var: Diskonterat kassaflöde 
(DCF), avkastningsvärdering samt substansvärdering. Dessa olika metoder användes sig 
sedan författarna av vid en företagsvärdering på ett mindre bolag. Genom denna värdering 
erhölls en djup förståelse i vilka för respektive nackdelar metoderna innehöll. Dessa för och 
nackdelar valde författarna att benämna som ”Inre faktorer”. Den faktor som var av mest 
betydelse bland de identifierade inre faktorer kretsade kring prognoser. Dessa är väldigt svåra 
att utföra på mindre bolag, vilket leder till osäkerhet kring slutprodukten av värderingen. 
Samtidigt är det en stor nackdel inom substansvärdet när denna inte beaktar framtida värden 
(vilket innehåller värdet på humankapitalet). Andra faktorer som lyftes fram handlade om hur 
lätthanterliga metoderna var samt vilka värden som var grunden för beräkningen. Parallellt 
med värderingen valde författarna att studera vilka andra faktorer som påverkar valet av 
metod. Detta gjordes genom litteraturstudier och kvalitativ intervju, samt dels genom 
värderingen som utfördes. Detta resulterade i ”yttre faktorer” vilka var syfte, värderaren, 
mognadsgrad, bransch samt informationstillgång. Syftet visade sig vara grunden för valet av 
metod men det påverkades genom vem som utförde värderingen (värderaren), samt genom 
vilken bransch och mognadsgrad företaget tillhörde. Informationstillgångens betydelse var 
tvetydig, samtidigt som det är praktiskt möjligt att genomföra samtliga tre metoder utan intern 
information bör resultaten av dessa vara av låg kvalité. Speciellt prognosbaserade modeller 
vilka kräver god insyn på ledningen. Samtidigt torde informationstillgången påverka syftet av 
värderingen, då ett syfte måste grunda sig i information. Slutsatsen av dessa inre och yttre 
faktorer påvisade ett samband på hur valet av metod väljs ut genom att beakta dessa inre och 
yttre faktorer. I grunden ligger bolaget som skall värderas och valet av metod väljs genom att 
beakta de yttre faktorerna: Syfte, värderaren, bransch, mognadsgrad, information. Dessa skall 
sedan passa in de styrkor modellen har (Det vill säga de inre faktorerna). Modellen författarna 
presenterar i studien kan därför fungera som en ”lathund” för värderare som skall genomföra 
en värdering på ett mindre bolag.  
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SUMMARY  

 

With value of smaller companies is the fundamental analysis dominant. Within this there is 
profit based methods, traditional methods and comparing methods. Every one of these value 
methods can give various rashes on what the proper value is on a company. There is no clear 
theory that shows on which method that suits best, it is up to those who do the valuation to 
choose. Among smaller companies, clear deficiencies are among everyone of these methods. 
The authors chose because that to study which factors that joints to a method is chosen out 
and what advantages respective disadvantages the methods contained. The theory review 
within the matter ended in those three methods to be regarded suitable with value of a smaller 
company, this was: Discounted cash flow (DCF), profit valuation and material value. These 
different methods were used by the authors when calculating the company value on a smaller 
company. Through this value, a deep understanding was received in what pursues respective 
disadvantages the methods contained. This pursues and disadvantages the authors selected to 
refer to as” internal factors”. The factor that was of most importance among those identified 
internal factors looped around forecasts. These are very difficult to carry out on smaller a 
company, which leads to uncertainty around the value. Concurrent is one big disadvantage 
within the material value when this does not take into consideration the future value (what 
contains the value on the humane capital). Other factors that are lifted forward acted about 
how easy handling gang the methods were and which values that each basis for the 
calculation. Analog with the value the authors select to study which other factors that 
influence the choice of method. This was done through literature studies and qualitative 
interview, and parts through a valuation that was carried out. This resulted in” extraneous 
factors” what purpose, the human factor, maturity degree, sector and information access. The 
purpose showed to be the basis for the choice of method but it was influenced through who 
does the valuation (human factor) and through which sector and the maturity degree company 
belonged to.  The importance of information access was ambiguous, concurrent that it is 
practically possible to implement all three methods without internal information should the 
results of these be of low quality. Special forecast based models requires good insight on the 
management. Concurrent will probably information access influence the purpose of the value, 
because a purpose must be a base in the information. The conclusion of these internal and 
extraneous factors a demonstrated connection on how the choice of method is chosen out 
through taking into consideration these internal and extraneous factors. Essentially, the 
company that lies to be evaluated and the choice of method are chosen through taking into 
consideration the extraneous factors: Purpose, the human factor, sector, maturity degree, and 
information. These will since fit in those strength the model has (i. e. the internal factors). The 
model the authors present in the study can therefore to function as help for those who do 
valuation of companies that will implement a value on smaller companies. 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel presenterar författarna bakgrunden till problemet. Problemformuleringen med 
forskningsfrågor  klargörs och syftet med denna rapport presenteras. Kapitlet innehåller 
också en litteraturgenomgång samt avgräninsningar och begreppsförklaringar. 
 

1.1 BAKGRUND 
Att företaget blir rätt värderat är av stor betydelse. I en förvärvssituation är det mest 
uppenbara att en köpare inte ska betala mer för ett bolag än vad det egentligen är värt. 
Samtidigt vill/ska inte säljaren sälja bolaget för mindre pengar än vad det är värt. I en 
kreditsituation har värderingen en betydelse då ett övervärderat bolag kan erhålla mer krediter 
än vad det egentligen klarar av, alternativt kan ett undervärderat bolag erhålla för lite krediter, 
vilket kan leda till att bolaget inte kan göra de investeringar de tänkt. Att värderingar skiftar är 
vanligt förekommande, men vilken värdering är rätt? Bland Internetföretag som verkar i 
branscher med hög tillväxt och förväntningar är det vanligt att börsvärdet är femtio till hundra 
gånger större än substansvärdet på bolaget (Nilsson mfl 2002). Det finns flera olika metoder 
som kan användas vid företagsvärdering. Generellt finns dels den tekniska analysen, som 
bygger på historiska börskurser eller liknande, samt den fundamentala analysen (Nilsson mfl 
2002). I den fundamentala analysen, vilken bygger på värden i årsredovisningen, finns tre 
alternativ en värderare kan välja. 
 
1. Förväntningsbaserad värdering 
2. Traditionell värdering (Substansvärdering och avkastningsvärdering) 
3. Jämförande värdering 
 
Dessa olika värderingsalternativ har olika utgångspunkter. Substansvärderingen bygger på 
”Det sammanlagda marknadsvärdet på företagets tillgångar efter avdrag för marknadsvärdet 
på företagets skulder”, det vill säga värdet på det egna kapitalet. Denna metod utgår från 
årsredovisningen, men denna justeras så värdena på tillgångarna (samt eventuellt skulderna) 
blir marknadsmässiga. Förväntningsbaserad värdering bygger istället på framtida värden, eller 
ett diskonterat värde. Ett diskonterat värde är ett framtida värde som värderas till nuet. Dessa 
värden kan exempelvis baseras på utdelning eller kassaflöde. Till slut har vi jämförande 
värdering, denna metod går helt enkelt ut på att jämföra liknande bolag med varandra. P/E-tal 
används i stor utsträckning i denna modell. Jämförandevärdering används framförallt i 
värdering av börsbolag (Öhrlings 2005). 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Alla dessa värderingsmodeller kan ge olika utslag på vad det egentliga värdet är på ett bolag. 
Ingen klar teori finns som visar på vilken metod som lämpar sig bäst, utan det är upp till 
värderaren att välja. I litteratur som forskat i ämnet om val av metod har svaret varit att ”den 
är situationsanpassad”. Alltså ska värderingsmodellerna väljas efter den situation som bolaget 
befinner sig i. I stora bolag som verkar i en homogen miljö går alla dessa metoder, mer eller 
mindre, bra att använda. Stora mogna bolag som verkar i homogena miljöer har varken 
exceptionell hög tillväxt eller brist på liknande bolag att jämföra med. Dessa har också ett 
brett utarbetat kundnätverk vilket gör de mindre känsligare för kundförluster och liknande. I 
mindre bolag finns dock brister med alla dessa värderingsmetoder. Substansvärderingen kan 
ge ett ”felaktigt” värde då den bara beaktar det egna kapitalet som finns i bolaget. Ett mindre 
bolag kan vara i en stark tillväxtfas vilket gör en substansvärdering missvisande. Istället 
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kanske en förväntningsbaserad metod är bättre, då det tänkta kassaflödet i framtiden värderas. 
På så sätt erhålls ett värde som är baserat på utvecklingen, då denna metod tar hänsyn till 
bolagets tillväxt. Men den modellen är inte heller optimal då tillväxten kan ändras radikalt i 
ett mindre bolag, bolaget är känsligare för yttre omständigheter som prisförändringar eller att 
en stor kund väljer att hoppa av. Analyser om framtiden är därför mycket svårare att göra för 
mindre bolag då dessa är osäkra. Jämförelsemodellen fungerar inte heller då den kräver att det 
finns liknade bolag i samma storlek att jämföra med. Det gör det sällan då små bolag ofta har 
en speciell affärsidé och/eller verkar på en ”egen” geografisk marknad (i förhållande till dess 
storlek). Alltså en korvfabrik i byn X går inte att jämföra med en liknande fabrik i storstad Y.  
 
Vilken metod lämpar då sig bäst vid en företagsvärdering av ett mindre bolag och vad styr 
valet? Det finns lite litteratur om området i dagsläget vilket leder till frågeställningar. Vilka 
faktorer som styr valet i praktiken är därför intressant att utforska. Frågeställningen vi ställer 
är alltså följande: 
 

• Vad styr valet av metod vid värdering av ett mindre bolag? 
• Vilka betydande för och nackdelar finns för respektive metod vid värdering av mindre 

bolag? 
 
Någon av metoderna måste användas och att utforska vilka faktorer som leder till att 
värderaren väljer den metod den väljer är av intresse.  

1.3 SYFTE 
Syftet med denna rapport är att ge intressenter en större insikt om problemen vid värdering av 
mindre bolag. Vidare ska studien klargöra vilka faktorer det är som styr vilken metod som 
väljs, samt vilka för och nackdelar de olika metoderna har. Svaren av dessa frågeställningar 
skall sedan utmynna i en teoretiskt rationell modell som värderare kan vända sig till vid 
värderingar av ett mindre företag. Vidare skall den ge studenter och yrkesverksamma en 
djupare förståelse för vilka problem det finns vid värdering av sådana bolag. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Vi avgränsar oss till mindre privata bolag i Sverige. Den gräns författarna kommer att 
använda sig av är 50/25/50-gränsen. Den betyder att om bolaget överstiger två av dessa tre 
gränsvärden är det ett stort företag. Gränsvärdena är: 50 stycken anställda, 25 miljoner i 
balansomslutning samt 50 miljoner i omsättning. I denna studie kommer begreppen mindre 
bolag samt privat bolag båda betyda detta. Vidare avgränsar vi värderingsmetoderna till dem 
som är mest kända och använda inom området fundamentalanalys.  
 
 
 

 
 

2. TEORI 
I detta kapitel skall författarna redovisa om den befintliga teorin i området företagsvärdering. 
Författarna förklarar först vad som kännetecknar ett mindre bolag och vilka problem som 
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finns vid en värdering av dessa. De faktorer som påverkar företagets värdering utifrån 
presenteras också kortfattat. Därefter beskrivs företagsvärderingen som sådan och vilka 
modeller som finns på området i dagsläget. En diskussion förs i presentationen av dessa om 
hur de passar in vid en värdering av ett mindre bolag. I slutet av kapitlet presenteras sedan 
vår teoretiska referensram. 
 
 

1.6 BEGREPPSFÖRKLARING 
 
Företagsvärdering – Beräknar fram vad ett företag är värt enligt olika metoder. I grunden 
finns fundamental analys (Avkastningsvärdering, Jämförande värdering och 
Substansvärdering) samt teknisk analys. 
 
Fundamental analys – Syftar till att bestämma de fundamentala värdet på ett företagets aktie 
begrundat på allmän tillgänglig information med en fokusering på redovisningsinformation 
 
Teknisk analys – Analys för att bestämma hur ett företags aktier kommer att utveckla sig i 
framtiden genom att titta på aktiens historiska utveckling. 
 
Diskonteringsränta – En ränta som används för att beräkna ett objekts värdeminskning efter 
en viss tid. 
 
WACC – Weighted average cost of capital. Aktieägarnas krav på avkastning på deras satsade 
kapital. Utrycks procentuellt i form av räntor. 
 
CAPM – Capital Assets Pricing Model. Det är en ekonomisk modell för att beräkna värdet på 
aktier, derivat, andra värdepapper och/ eller tillgångar. Detta görs med att kolla på relationen 
mellan risk och förväntad avkastning. 
  

2.1. VAD KÄNNETECKNAR ETT MINDRE BOLAG 
Att generalisera alla mindre bolag är omöjligt att göra. Dock kan vissa enkla punkter lyftas 
fram för att åskådliggöra vissa drag. 
• Bolaget har få aktieägare (ofta bara en), som också arbetar i bolaget. 
• Ägaren är ofta starkt knuten till bolaget (ägaren ”är” bolaget) 
• Bolagets framtid är relativt osäker (i jämförelse med stora stabila företag). 
• Bolaget är beroende av vissa större kunder/leverantörer.  

2.2 VÄRDERING AV ETT MINDRE BOLAG 
Aktiebolag som inte är noterade vid någon aktiemarknad benämns vanligtvis privata företag.  
Det finns skillnader en värderare måste beakta när denne skall värdera ett privat bolag. Den 
främsta skillnaden är att ett privat bolag saknar en referenspunkt i ett noterat värde, det vill 
säga ett publikt företag har ett börsvärde (noterat värde) som en värderare kan referera mot i 
fråga om företaget är över eller undervärderat (Nilsson mfl 2002). Vidare påverkas 
aktievärdet hos ett publikt företag i mycket större utsträckning av olika faktorer som påverkar 
aktiemarknaden i stort, ex valutakurser och ränteförändringar. Vilket medför att ett privat 
bolags aktiekurs inte är lika ”upp och ner” som ett publikt bolag. Att aktierna inte finns att 
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handla på en börs innebär vidare att ett aktieinnehav blir mer svårsålt, vilket gör en 
investering i ett privat bolag mer likviditetsriskfyllt1. Ett privat bolag har också ofta en stark 
koppling mellan värdet på bolaget och dess ägare. Dennes personliga kontakter med 
exempelvis det lokala näringslivet kan vara helt avgörande för företagets existens, detta bör 
också beaktas vid ett eventuellt köp. Kommer kunderna att stanna kvar efter uppköpet? 
Vidare finns en stor skillnad i finansiella mål mellan privata och publika företag. I ett privat 
bolag är ofta ledningen och ägaren samma person. Detta medför att det inte finns något 
ägarintresse i form av utdelning, då ägaren är ledningen kan han/hon istället ta ut vinsten i lön 
och på så sätt minimera företagets beskattningsbara vinst. Det finansiella målet kan alltså bli 
att inte att öka vinsten utan istället tillgodose sina egna behov och minimera det 
beskattningsbara resultatet. Detta medföra att resultatet ofta är missvisande och bör beaktas 
vid en värdering av ett privat företag (Nilsson mfl 2002). Prognoser är också väldigt svåra att 
göra på ett mindre bolag. Eftersom bolaget är så pass känslig av vissa större 
kunder/leverantörer blir prognoser osäkra. Vidare är bolaget beroende av viss nyckelpersonal 
(exempelvis ägaren) vilket gör framtiden osäker (Nilsson mfl 2002). Avsaknaden av liknande 
bolag att jämföra med försämrar underlaget för värdering ytterligare.  

2.2.1 YTTRE FAKTORER SOM PÅVERKAR VÄRDERINGEN 
Som författarna nämner ovan finns en hel del svårigheter en värderare måste beakta vid en 
värdering av ett mindre bolag. I en värderingssituation finns det även flera ”yttre” faktorer 
som påverkar värderingen oavsett om det gäller ett mindre bolag eller inte. Situationen som 
sådan påverkar således värderingen och vi ska nedan presentera de mest betydande 
påverkande faktorerna. Efter en litteraturgenomgång i ämnet kan författarna lyfta fram några 
faktorer. I boken Företagsvärdering – Översikt baserat på erfarenheter (Öhrlings 2005) tas 
bland annat några faktorer upp. Redan vid ett inledande skede påverkas värderingen av själva 
syftet med värderingen. Är det för att värdera ett potentiellt köp? Är det en eventuell 
försäljning? Kreditgivning osv.? Vidare påverkas värderingen av i vilken ”mognadsgrad” 
bolaget befinner sig i. Är det nystartat? Verkar det på en stabil marknad eller håller 
verksamheten på att gå i konkurs? Informationstillgången påverkar också värderingen. Har en 
värderare tillgång till all intern information eller måste den förlita sig på extern info, som 
årsredovisningen och branschnyckeltal? Andra faktorer som vi kommer att analysera är att en 
värderare som person påverkar värderingen. Exempelvis kan en viss modells popularitet 
bland värderare styra valet av metod vid värdering, vilket påverkar utgången av värderingen 
(Flöstrand 2006). Branschen och den kapitalstruktur/ risk mm företaget verkar i påverkar även 
den värderingen (Nilsson 2002).  

2.3 FÖRETAGSVÄRDERING 
Det finns flera olika värderingsmodeller som idag används vid värdering av företag. En 
grundindelning kan dock göras mellan de metoder som grundar sig i årsredovisningen och 
utifrån prognoser från denna, den fundamentala analysen. Samt de värderingar som grundar 
sig i företagets historiska börsutveckling såkallad teknisk analys (Nilsson mfl 2002). 
Författarna kommer att redogöra för den fundamentala analysen, framförallt då den tekniska 
saknar relevans i ett privat företag (I och med att privata/mindre- bolag inte har någon 
historisk börskurs att referera till) men också då den fundamentala analysen är mer teoretisk 
korrekt samt mer accepterad (Flöstrand 2006). Dock skall tilläggas att den tekniska analysen 

                                                 
1 Likviditetsrisk – En investerare får svårare att få ut sina likvida medel, i detta fall då inte aktierna kan säljas 
lika snabbt och enkelt.  
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används i betydande omfattning runt om i världen i analyser av börsbolag (Menkoff, Taylor 
2006).  
 

 
1.1 Den fundamentala analysens huvudmoment (Nilsson 2002). 
 
Den fundamentala analysen består av tre steg. Steg ett (Strategisk analys, redovisningsanalys 
och finansiell analys) är ett förberedande arbete och syftar till att ge steg två ett bra underlag. I 
steg två utarbetas sedan prognoser med mera som ligger till grund för själva värderingen. 
Värderingen sker i steg tre genom någon värderingsmetod/modell som presenteras nedan i 
avsnittet om de olika värderingsmodellerna. Vi kommer nu kort redogöra för de olika delarna 
i den fundamentala analysen. 

2.3.1 Strategisk analys 
Vad påverkar företagets vinst? Vad har företaget för styrkor och svagheter? Analysen syftar 
alltså till att identifiera risker och möjligheter företaget har i den bransch de verkar. Ett 
välkänt exempel på en sådan analys är SWOT-analysen2. Denna analys ger värderaren en 
inblick på vad som är viktigt i företagets räkenskaper, exempelvis vilka nyckeltal som är 
viktigast att beakta (Nilsson mfl 2002).  

2.3.2 Redovisningsanalys 
Denna del består i att justera resultaträkningen och balansräkningen så att de avspeglar 
företagets verkliga värden. Vidare skall kvalitén på redovisningen bedömas, om det finns 
brister måste detta tas med i värderingen. Det är också viktigt för värderaren att veta vilka 
redovisningsprinciper företaget följer i exempelvis avskrivningspolicy med mera (Nilsson mfl 
2002).  

2.3.3 Finansiell analys 
Hur har företagets historiska utveckling sett ut? Har de möjlighet att fortsätta den 
utvecklingen? Analysen skall ge värderaren en inblick i hur företagets finansiella ställning är. 
I denna analys ingår nyckeltalsanalys och kassaflödesanalys vilka är vanliga analysverktyg. 

2.3.4 Prognoser och modeller 
I den fundamentala analysen finns olika metoder och modeller för att få fram värdet och 
prognoser. Ingen klar indelning finns i litteraturen i ämnet utan istället finns flera olika förslag 
på indelningar, författarna väljer att göra en egen indelning med vägledning av litteraturen. 
 

                                                 
2 SWOT –  En konkurrensanalys som belyser företagets ”Styrkor, svagheter, möjligheter och hot”  

Strategisk analys 

Redovisningsanalys 

Finansiell analys 

Prognoser 
Och modeller 

Värdering 
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I den fundamentala analysen delar vi alltså in värderingsmodellerna i tre kategorier. De 
förväntningsbaserade, de traditionella samt de jämförande. De förväntningsbaserade modeller 
kännetecknas av prognoser ur framtiden och är teoretisk relativt komplicerade. De 
traditionella kännetecknas av lång användning i branschen, samt att de inte är lika teoretisk 
komplicerade som de förväntningsbaserade. Sist kommer jämförandemetod eller 
relativvärdering, dessa kännetecknas av ett lätt tillvägagångssätt då värderaren helt enkel 
jämför olika bolag med varandra. Författarna ger en kortfattad förklaring till de olika 
modellerna nedan, vi kommer i slutet av kapitlet redogöra vilka modeller som är aktuella för 
vår fallstudie (Dvs vilka som teoretisk fungerar vid värdering av ett mindre bolag). För att 
påvisa att andra indelningar finns presenteras författarna Flöstrands (2006) indelning kort. 
Flöstrand delar in modellerna i sofistikerade och osofistikerade, där sofistikerade är teoretiskt 
”superior” (överlägsna) i dessa ingår bland annat DCF, Nutdel. De osofistikerade består av 
teknisk-analys samt jämförande modeller.  

2.4 FÖRVÄNTNINGSBASERADE MODELLER 
Dessa modeller bygger på prognoser om framtiden. Dessa framtida värden räknas sedan om 
till ett nuvärde som bildar värdet på företaget. De tre olika grundmodeller som bygger på 
förväntningar är diskonterat kassaflöde(DCF), diskonterad utdelning(NutDel) och diskonterad 
residualvinst. 

2.4.1 Diskonterat kassaflöde - DCF 
Den mest använda värderingsmodellen idag är den diskonterade kassaflöde metoden 
(Discounted cash flow; DCF) (Flöstrand, 2006). Företagets värde erhålls genom att ta fram 
nuvärdet på de framtida förväntade kassaflödena. Dessa ställs emot avkastningskravet 
företaget har, vilket är en kalkylränta som beaktar en för rörelsen bedömd lämplig 
skuldsättning, avkastningskrav på eget kapital samt kostnad för lånat kapital efter skatt 
(Öhrlings 2005). Denna kalkylränta benämns WACC ( ”Weighted avarage cost of capital”). 
En styrka med metoden är att den inte kan “trixas till”, det vill säga att det inte går att 
försköna resultaträkningen och få ett högre värde på bolaget. Kassaflödet utgör därför ett 
säkert grundvärde att utgå ifrån med sin beräkning. Vidare är den väl förankrad i andra 
välkända modeller i området, däribland ovan nämnda WACC men även CAPM. Förespråkare 
menar också att denna modell ger det mest sanna värde i förhållande till Nutdel- metoden då 
den använder sig av kassaflödet istället för utdelning (Jennegren 2006). Då kassaflödet är det 
maximala belopp som bolaget kan dela ut utan att ta av det egna kapitalet ger det ett mer sant 
värde än de faktiska utdelningarna. Då dessa kan vara mindre eller mer än det egentliga 
kassaflödet, detta är av stor vikt i privata bolag då dessa ibland inte har någon utdelning alls. 

Värdering 

Fundamental 

Teknisk analys 

Förväntningsbaserade Traditionella Jämförande 

DCF Nutdel Residual Substans Avkastning 
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Denna metod har flera styrkor och tar hänsyn till företagets utveckling och växtkraft. Men då 
den grundar sig i prognoser för framtiden gör den dock relativt komplicerad, speciellt i mindre 
bolag då framtiden än mer svår att förutsäga för dessa. Exempelvis i boken Värdering av 
företag (Hult 1998) menar författaren att värderaren skall ”räkna” med att det privata bolaget 
inte lever för alltid, vilket annars är en grund i redovisningsprinciperna om ”Going concern”.  

2.4.2 Diskonterad utdelning - NutDel 
Denna modell tillhör samma ”familj” som ovan nämnda kassaflöde modellen men istället för 
kassaflöde använder den sig av utdelningar. Modellen grundar sig i att den avkastning en 
investerare får ut av sin investering är de utdelningar som företaget ger ut till sin aktieägare, 
dvs nuvärdet blir detsamma som de framtida förväntade utdelningarna(Hult 1998). Denna 
modell passar bra om syftet i värderingen är att ta fram värdet på aktierna som investeraren 
har, då de framtida utdelningarna är värdet på dessa. I värdering av hela företaget har det dock 
en brist i att utdelningarna inte alltid sammanfaller med kassaflödet, det vill säga den 
maximala utdelningen. Som vi nämnde i kassaflödesmetoden har därför NutDel ett begränsat 
användningsområde i värdering av privata bolag, eftersom det inte alltid sker en utdelning i 
dessa. Detta problem behandlas vidare i delar av avhandlingen Rational Exuberance: The 
fundamentals of pricing firms av Mark Kamstra (2001). För den läsare som vill fördjupa sig i 
problematiken. 

2.4.3 Diskonterad residualvinst 
Residualvärdet är lika med mervärdet som skapas i bolaget. Utgångspunkten är det bokförda 
värdet på företagets egna kapital, till detta ska nuvärdet av de framtida residualvinsterna 
adderas. Residualvinsten är lika med den överavkastning företaget genererar, det vill säga den 
vinst utöver avkastningskravet företaget har (Nilsson 2002). Denna modell används i mindre 
omfattning än de ovan nämnda modellerna. En brist är att det helt enkelt inte uppstår 
residualvinster varje år, framförallt i mindre bolag som exempelvis expanderar. Detta gör det 
svårt att prognostisera residualvinster för att modellen skall vara tillförlitlig. 

2.5 TRADITIONELLA MODELLER 
Dessa modeller kännetecknas av lång användning i branschen och är därför väl kända bland 
värderare och företag. Vidare bygger de på grundvärden tagna från årsredovisningens balans- 
och resultaträkning. 

2.5.1 Substansvärdering 
Ett annat angreppssätt att värdera bolag är att värdera bolagets nettotillgångar 
(marknadsvärdet på tillgångar minus marknadsvärdet på skulder), alltså det egna kapitalet 
vilket benämns substansvärde (Nilsson mfl 2002). Justeringar skall göras på företagets 
tillgångar så att alla ”dolda värden” tas fram, vidare skall även skulder justeras om de 
bokförda värdena skulle skilja sig från de verkliga. De materiella tillgångarna är relativt lätta 
att justera och det är istället i de immateriella som svårigheterna ligger (Öhrlings 2005). 
Speciellt goodwill är en sådan post som är mycket svår att värdera. Denna metod är bra att 
använda i tillexempel fastighetsbolag som har stora materiella tillgångar. Vidare ger den ett 
säkert grundvärde på bolaget, då de inte är uppbyggd på prognoser utan det är faktiska värden 
som är fundamenten. Men den har uppenbara nackdelar i att den utelämnar det mervärde 
företaget besitter, exempelvis värderas inte synergieffekter utan istället värderas exempelvis 
maskiner var för sig. Humankapitalet tas inte heller upp i värderingen vilket i vissa företag 
kan vara helt avgörande (Nilsson mfl 2002). Ett mindre bolag kan också vara i stark tillväxt 
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vilket gör en substansvärdering missvisande, då den inte tar hänsyn till tillväxten. Detta till 
trots är den vanligt förekommande vid värdering av mindre bolag (Nilsson mfl 2002). 

2.5.2 Avkastningsvärdering 
Liknar de förväntningsbaserade modellerna mycket då den använder en diskonteringsränta 
och till viss del bygger på prognoser. Skillnaden ligger i att den här modellen utgår från 
företagets vinst i resultaträkningen efter justering av vissa poster, exempel på dessa är 
ägaruttag och pensionsavsättningar. Prognoserna är också väl förankrade i de historiska 
resultat företaget visar (Hult 1998). Detta då ett snittresultat tas fram från de historiska 
resultaten som sedan används till att ta fram värdet på bolaget. Styrkor med metoden är att 
den används under en lång tid vilket gör den känd inom branschen. Den är också relativt enkel 
att göra vilket har ökat metodens popularitet (Hult 1998). En svaghet är dock att den är 
baserad på resultatet i resultaträkningen. Detta gör den lätt manipulerad med 
redovisningstekniska åtgärder tillexempel i skattesynpunkt, vilket leder till att metoden inte 
ger ett ”sant” värde på avkastningen i investeringssynpunkt (Tolleryd & Frykman 2000).  

2.6 JÄMFÖRANDE VÄRDERING (MULTIPLAR) 
En jämförande värdering går ut på att jämföra liknande bolag med varandra med hjälp av 
värderingsmultiplar. Vanliga multiplar är: 
• P/E, värde på eget kapital i förhållande till resultat efter skatt.  
• EV/EBITDA, operativt kapital i förhållande till rörelsens resultat före avskrivningar. 
• EV/EBIT, operativt kapital i förhållande till rörelseresultat 
• EV/S, operativt kapital i förhållande till omsättning. 
• P/BV, värde på eget kapital i förhållande till redovisat eget kapital. 
 
I börsbolag är det rätt prissättning på aktier värderaren är ute efter, medan i privata bolag att 
jämföra prissättning vid överlåtelser (Öhrlings 2005). Vid jämförandet används nämnda 
multiplar och värderaren får då indikationer på om ett företag är under eller övervärderat. För 
att få en klarare bild skall flera multiplar användas då detta ger ett bättre underlag för 
värderingen. Det finns även branschmultiplar exempelvis, EV/kWh eller EV/Ton. Fördelar 
med denna värderingsform är att den är lätt att använda och kräver inte mycket arbete av 
värderaren, vilket gör att den är mycket populär av bland annat börsmäklare (Skogsvik 2001). 
Vid värdering av privata mindre bolag är användningsområdet dock begränsat då 
prisinformationen av överlåtelser av liknande bolag är knapphändig. Finns prisinformation 
kan den också vara påverkad av till exempel klausuler om garantier eller eventuella framtida 
tillägg av köpeskillingen (Öhrlings 2005). Det är också svårt att hitta bolag att jämföra med då 
mindre bolag ofta verkar på en ”egen marknad” med en specifik produkt, en korvfabrik i byn 
X kan inte jämföras med en korvfabrik i staden Y. Relativvärdering är därför svår att tillämpa 
på mindre bolag och om det gjorde skulle resultatet bli osäkert. Kenth och Stina Skogsvik 
påtalar de generella problemen med jämförande värdering i en vetenskaplig artikel från 2001, 
P/E ratios an relative valuation, a mission impossible?. Slutsatsen de bland annat drar är att 
jämförande värdering är en mindre pålitlig värderingsmetod än de andra metoderna inom den 
fundamentala analysen.  

2.7 MODELLERNAS LÄMPLIGHET FÖR MINDRE BOLAG 
Den bakomliggande teorin ger oss ett antal modeller vi kan arbeta vidare med. Dessa skall 
författarna använda vid fallstudien och bedöma dess praktiska värde efter denna. 
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1. Diskonterat kassaflöde metoden – DCF 
2. Substansvärdering 
3. Avkastningsvärdering 
 
De metoder vi exkluderar ur fallstudien är alltså:  
1. NutDel - Då den kan ge ett missvisande värde vid värdering av privata bolag. 
2. Residualvinst – Då den används i ringa omfattning i praktiken och kan ge missvisande 

värden vid privata bolag. 
3. Jämförande värdering – Då de är orelevanta vid värdering av privata bolag, eftersom 

jämförande objekt är svåra att hitta och att dessa objekt kan vara missvisande. 

 
 

2.8 IDENTIFIERADE FAKTORER SOM PÅVERKAR VALET AV METOD  
Efter genomgången av befintlig teori på området har ett antal faktorer identifieras både inom 
modellerna samt utom modellerna som påverkar val av metod vid en värderingssituation av 
ett mindre bolag. Dessa faktorer kommer att ingå i vår referensram. Faktorerna kommer att 
analyseras för att se i vilken omfattning de bestämmer val av metod. Vi väljer att dela in dessa 
faktorer i inre och yttre faktorer. Där de inre faktorerna finns ”inom” modellerna (dvs vilka 
plus och minus har de?) medan de yttre påverkar alla modeller samt värderingen i stort. 
Nedan beskrivs kortfattat de faktorer vi identifierat. 

2.8.1 Inre faktorer 

• Prognoser (bra eller dåligt?) 
• Säkra grundvärden (som finns i bland annat substansvärdering men är sämre i 

avkastningsvärdering) 
• Beaktande av Humankapital 
• Hur lätthanterlig metoderna är (DCF = teoretisk svår, avkastningsvärdering = teoretiska 

lättare) 

2.8.2 Yttre faktorer 

• Informationstillgång (Har värderaren exempelvis tillräckligt med information för att göra 
en substansvärdering som kräver justering av balansräkningen?) 

• Syftet med värderingen (Är syftet att värdera ett lägsta värde på företaget eller är syftet att 
värdera ett potentiellt företagsköp?) 

• Mognadsgrad för företaget (Är företaget i en stark utvecklingsfas eller verkar det i en 
homogen marknad). 

• Bransch (Vad kännetecknar branschen? hög risk? Stort humankapital?). 
• Värderaren (Vilken kultur råder, har värderaren en favoritmetod?) 

2.9 TEORETISK REFERENSRAM SAMT ANTAGANDEN 
Den ram författarna kommer att undersöka tillika vår teoretiska referensram ser därför ut så 
här: 
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De olika värderingsmetoderna skall analyseras och tillämpas under en modellutveckling. 
Genom denna erhålls plus respektive minus till varje värderingsmetod. Vidare skall de yttre 
faktorernas påverkan analyseras. De olika faktorernas påverkandegrad skall på detta sätt 
klargöras. De antaganden författarna gör i denna modell är således följande: 
 
A1; Valet av metod påverkas av både yttre och inre faktorer.  
 
A2; De yttre faktorerna påverkar i olika grad valet av metod, det vill säga att vissa faktorer är 
av större vikt än andra. 
. 
A3; De inre faktorerna påverkar i olika grad valet av metod, det vill säga att vissa faktorer är 
av större vikt än andra. 

 

 

 
 
 
Företags- 
värdering 

 
DCF  
 +/- 
 
Substansvärdering  
+/- 
 
Avkastningsvärdering 
+/- 
 

 
Metodval 

Informations 
tillgång 
 

Syftet med 
värderingen 

+/- Prognoser, grundvärden, användarvänlighet, humankapital 

Mognadsgrad 

Värderaren Bransch 
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3. METOD  
I detta kapitel kommer författarna att redogöra valet av metod och hur de ska genomföra 
denna undersökning. De kommer även att redogöra för vilka datakällor de har samlat in och 
hur dessa används. I slutet redogörs hur forskningskvaliteten upprätthållits.  
 
 

 

3.1 MODELLUTVECKLING 
 
För att kunna utveckla vår modell från den teoretiska referensramen har vi gått tillväga på två 
sätt dels genom att göra en värdering på ett företag och dels genom att undersöka andra 
faktorer som kan påverka valet metod vid företagsvärdering. Vi har undersökt det som vi 

 
 
Metodval 

 
 
 
Företags- 
värdering 

 
DCF  
 +/- 
 
Substansvärdering  
+/- 
 
Avkastningsvärdering 
+/- 
 

Syftet med 
värderingen 

Informations 
tillgång 
 

Angreppssätt: 
Kvalitativ undersökning samt sekundärdata 

       
Angreppssätt: Värdering av ett 

företag samt sekundärdata 

Mognadsgrad Bransch      Värderaren 
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anser vara inre och yttre påverkansfaktorer vid valet av metod vid företagsvärdering. ( Se 
modell i teorin)  
 

3.2 VÄRDERINGEN 
 
Analysen av de inre faktorerna skedde med hjälp av en reell företagsvärdering av ett mindre 
bolag i Sverige. Värderingen syftade i att bolaget ville ha ett värde på bolaget som de sedan 
kunde använda i olika situationer. För att göra värderingen kontaktades en revisionsbyrå där 
vi fick en handledare (revisor) som kunde hjälpa oss under värderingsfasen, det var även 
genom denne som kontakten med bolaget upprättades. Värderingen började med att 
författarna tog kontakt med fallföretagets VD tillika ägare. Vi bokade in ett möte där vi 
presenterade vår idé och berättade hur vi hade lagt upp arbetet samt att vi tänkte använda oss 
av tre olika värderingsmetoder (i syfte att identifiera starka och svaga punkter i dessa vid 
värdering av ett mindre bolag). 
 
Vi valde att helt enkelt att testa de värderingsmetoder som var allmänt accepterade för små 
bolag enligt teorin. Dessa metoder har vi nämnt i den teoretiska referensramen. När vi gjorde 
denna värdering uppkom vissa fördelar och nackdelar (inre faktorer) som kom att påverka 
valet av metod. Värderingen utgår från data som kommer från företaget som genomgått vår 
värdering. Denna behandlades på olika sätt i de olika värderingsmetoderna för att kunna få ut 
ett rättvisande värde på just detta bolag. 
 

3.3 KVALITATIV UNDERSÖKNING SAMT SEKUNDÄRDATA 
Då vi i värderingssdelen inte kan undersöka dessa yttre faktorer kommer vi att undersöka 
dessa genom att genomföra en kvalitativ undersökning i form av muntlig kontakt med en 
revisor samt analysera sekundärdata som rör analysobjekten. Den kontakt vi har haft är med 
en revisor på Öhrlings PwC. Denne har en mångårig erfarenhet av värderingar och är kunnig 
inom området. Vi har fört en diskussion med revisor angående dessa yttre faktorer och denna 
diskussion har varit en pågående process under hela undersökningens gång. Det kvalitativa 
perspektivet utgår från att omvärlden ses ur en subjektiv synvinkel. Då utgår vi från att 
verkligheten består av en individuell, social och kulturell konstruktion. Alltså undersöks 
själva beteendet från människan i hur ett visst eller vissa beslut tas och vad som ligger till 
grund för besluten. (Backman, 1998) Sekundärdata som rör området kommer noga analyseras 
och kritsikt granskas. Genom att använda denna del av vår metod skall författarna analysera 
de yttre faktorer som påverkar valet av metod vid värdering av företag: Informationens 
tillgänglighet, mognadsgrad, syftet med värderingen, bransch och ”värderaren” 

3.4 DATAKÄLLOR 
Det finns enligt K.Yin (2007) sex olika sätt att samla in data. Bland dessa kommer författarna 
att använda sig av tre källor. Dessa är Dokument och intervju.  
 

• Dokument – Bland annat Årsredovisningar och bokslutsbilagor för fallföretaget 2002 
till och med 2007. Vidare innefattar denna källa rapporter och avhandlingar som rör 
företagsvärdering som bland annat Flöstrand (2006) och Skogsvik (2006). Styrkor 
med den här datakällan är att den är stabil, dvs den kan granskas flera gånger. Vidare 
påverkas den inte av fallstudien, dvs den är inte skapad för fallstudien. Svagheter är att 
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den kan vara svår att hitta. Urvalet kan också vara skevt om insamlingen är 
ofullständig. Detta är våra sekundärkällor. 

 
• Intervju – Samtal kommer att föras löpande med företagsledaren under fallstudiens 

gång för att få fram mer information om företaget som kommer till användning vid 
olika värderingsmetoder. Vidare kommer vi att ha kontakt med fallföretagets revisor 
och genom denne erhålla mer kunskap. Detta är våra primärkällor, Primärkällor ska 
bestå av originalmaterial alltså outgiven forskning som inte har blivit kommenterad av 
andra. 

3.4 FORSKNINGSDESIGNENS KVALITET 
Det finns fyra kriterier för forskningsdesignens kvalitet skall upprätthållas. Dessa fyra är 
begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet  

3.4.1 Begreppsvaliditet 
Det första kriteriet begreppsvaliditet är speciellt svårt att uppfylla. Det finns kritik mot att 
fallstudieforskning är subjektiva bedömningar ligger till grund för insamlingen av data, det 
finns då inte tillräckligt med operationella bedömningar. Kraven som måste säkerhetsställas 
av forskaren/forskarna är två steg genomförs (Yin 2006).  
 

1. Välja ut de specifika slag av förändringar som ska studeras och koppla dessa till 
undersökningens ursprungliga målsättning, 

2. visa att de valda måtten på dessa förändringar verkligen speglar de specifika slag av 
förändring som har valts ut. 

 
Detta har vi säkerhetsställt genom att använda många olika källor i vår teoretiska ram, samt 
att vi under arbetet haft kontakt med en kunnig inom området. Detta gör att vi har belägg för 
det vi påstår. 

3.4.2 Intern validitet 
Om forskaren förklarar att en viss en händelse leder till en annan händelse beroende av en 
variabel måste denne bevisa detta på ett bra sätt. Forskaren får inte missa någon annan 
variabel som har kunnat påverka händelsen. Då kan kritik riktas mot att den interna validiteten 
inte har beaktas. Den interna validiteten tycker vi beaktas noggrant i denna vetenskapliga 
undersökning då varje händelse i de olika modellerna har diskuterats fram noggrant och har 
en grund i litteraturen. Vidare har diskussionen med revisorn inneburit att detta säkerställts. 
Vi har även använt oss av logiska modeller. (Robert K Yin, 2006) 

3.4.3 Extern validitet 
Extern validitet är det tredje kriteriet som ska vara uppfylld om uppsatsen ska vara 
vetenskapligt försvarbar. Det handlar om att det resultat vi får ut av vår studie kan användas 
på ett liknande sätt i en annan situation. Alltså kan resultatet från vår vetenskapliga studie 
användas vid en annan värdering, kan vi genom vårt resultat generalisera utöver just denna 
studie. Man anknyter sitt resultat till en mer generell teori. (Yin, 2006) Vi får detta uppfyllt 
genom att vi har använt mycket bakomliggande teori i vår vetenskapliga forskning samt de 
löpande samtal författarna haft med revisorn. Vi anser därför att den teori vi får fram kan 
användas till ett annat mindre företag i Sverige. 
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3.4.4 Reliabilitet 
För att uppnå detta kriterium gäller det att ha så lite fel och skevheter i undersökningen. Målet 
med 
 reliabilitet är att en annan forskare ska kunna uppnå samma resultat och slutsatser om han 
följer de tidigare forskarnas tillvägagångssätt som de tidigare forskarna formulerat och 
genomfört (Yin, 2006). För att detta skall kunna uppnås krävs det att den tidigare forskningen 
är väl dokumenterat och att det går att följa hela processen på ett smidigt sätt. Vi anser att 
reliabiliteten är hög i detta fall då vi har haft fallföretagets bokföring till hands och att 
intervjun av ägaren var väldigt ingående och denne var väldigt öppen och visade oss allt av 
intresse. På så vis har värderingen gått rätt till vilket inneburit att metoderna visat de rätta 
styrkorna respektive svagheterna. De yttre faktorernas reliabilitet har säkerställts genom 
kvalitén på litteraturen författarna använt sig av, samt den kontakt författarna haft med 
revisorn. 
 

3.5 LITTERATURGENOMGÅNG 
För att få en bra grund att stå på innan vi angrep vårt forskningsproblem samlade författarna 
in sekundärdata i form av böcker, avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Genomomgången 
av denna litteratur ledde till en förståelse för området och vilka problem som fanns. Efter 
genomgången valde vi ut den mest relevanta litteraturen på området. Detta då litteraturen 
måste vara relevant annars faller tillförlitligheten hos den teori författarna skall arbetar fram.  

3.5.1 Böcker 
Bakgrunden till vårt forskningsproblem ligger väl förankrad i litteraturen där författarna har 
hittat ett antal böcker på området. Dessa har vi hitta genom att gå igenom litteraturlistor på 
tidigare kurser på ekonomprogrammet här på mittuniversitet i Sundsvall. Vi har även haft stor 
användning av mittuniversitets bibliotek och dess databas LIBRIS när vi tagit fram relevant 
litteratur.  
 

3.5.2 Avhandlingar och uppsatser 
Dessa har vi samlat in genom biblioteket på mittuniversitetet olika databaser och vi har även 
använt oss av uppsatser.se. Vi fann några uppsatser som berörde vår studie mer eller mindre, 
vi tog med dem som var mest relevanta enligt vår synpunkt. Den avhandlingen som vi fick tag 
i har varit till nytta för oss eftersom den var nyligen publicerad (2006) och den var gjord ur ett 
statistiskt synsätt. 

3.5.3 Vetenskapliga artiklar 
Denna insamling av källor har vi använt oss av Mittuniversitetets biblioteks databaser och 
länkar. Artiklarna har varit till hjälp när vi har gjort den teoretiska ramen och vissa av dem har 
tagit upp både för- och nackdelar med de olika metoderna. Artiklarna har framförallt hittats 
via databaserna Science Direct och Econ. 
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4. MODELLUTVECKLING 
I detta kapitel skall författarnas arbete med modellutvecklingen beskrivas. Först analyseras 
arbetet med de inre faktorerna (metoderna) som bearbetades genom värderingsprocessen. 
Därefter analyseras de yttre faktorerna som bearbetades genom kvalitativ intervju samt 
sekundärdata i form av litteraturstudier. I slutet av kapitlet presenteras en kort 
sammanfattning av modellutvecklingen. 
 
 

4.1 INRE FAKTORER SOM PÅVERKAR VALET AV METOD 
De inre faktorerna som påverkar valet av metod analyserades genom själva värderingen av 
företaget, genom att använda de olika metoderna. Den kompletta företagsvärderingen kommer 
inte att finnas med i detta arbete då det inte är målet med vår studie. Dock kommer delar av 
den att finnas med som bilagor.  

4.1.1 Diskonterat kassaflöde - DCF 
Kassaflödesmetoden startar med att kassaflödet tas fram för åren som ska ingå i underlaget för 
värderingen. Därefter skall ett framtida scenario prognostiseras för företaget. Det framtida 
kassaflödet skall alltså bedömas. Denna bedömning grundar sig i hur kassaflödet ser ut för 
tillfället och hur företagets framtid ser ut. Den första delen (kassaflödet) är lätt att genomföra, 
författarna använde sig av de senaste sex årens kassaflöden för att få en bild över hur 
utvecklingen sett ut (se bilaga 2). Det är i den andra delen problemen uppstår, framförallt för 
mindre bolag. Det är svårt att veta hur utvecklingen ser ut för dessa. I arbetet att framställa en 
prognos märkte vi hur mycket antaganden en värderare tvingas att göra, samt att hur noggrann 
en värderare än är så är det inte säkert att värderingen blir rätt. Svårigheterna med prognosen 
var därför författarnas största problem. Exempelvis arbetade inte bolaget med budget, då de 
istället ”körde på och ser hur det går”. Detta är vanligt bland mindre bolag och detta gör en 
prognos svårare att säkerställa.  Detta problem är den största kritiken mot denna modell då det 
är svårt eller till och med omöjligt att bedöma hur framtiden kommer att se ut (Flöstrand, 
2006, Skogsvik, 2006). När prognosen är gjord ska denna delas mot företagets kapital kostnad 
(WACC). Kapitalkostnaden är aktieägarnas avkastningskrav, plus kreditgivares 
avkastningskrav. Kreditgivarnas avkastningskrav är i regel lägre än aktieägarnas då dessa har 
förtur vid en eventuell konkurs, alltså får de ut pengarna före aktieägarna. Detta gör att 
avkastningskravet blir högre för företag med en kapitalstruktur som bygger på stort eget 
kapital och lägre för företag med hög belåning. Detta innebar, i vår värdering att företaget fick 
ett högt avkastningskrav då det nästan inte hade några lån alls. Men är denna ränta motiverad? 
Bland mindre företag är ofta aktieägarna en eller två personer, kräver de högre räntabilitet än 
kreditgivare på sina aktier? Eller nöjer de sig med den lön de plockar ut? Rätt avkastningskrav 
bland mindre bolag blir därför svårare att bestämma och medför att modellen tappar i kraft. 
Flöstrand (2006) anger i sin rapport att denna metod är den metod som ökat mest i 
användning under perioden 1994-2004 speciellt vid värderingssituationer som företagsköp. 
Denna kunskap har han erhållit genom enkätundersökningar vid tre tillfällen (-94, -96 och -
04). Populariteten (61% av de tillfrågade använde metoden) beror på stor del  att den är väl 
teoretiskt förankrad vilket i sin tur gör den trovärdig för värderare att använda.  Denna 
forskning är av viss betydelse för vår forskningsfråga. Då populariteten gör att den ökar i 
användning kommer det i sin tur att medföra att den blir mer känd bland aktörer, även bland 
mindre bolag. Dock är de tillfrågade verksamma bland större företag vilket gör att den 
minskar i betydelse för vår studie. Faktorer som påverkar denna metod är alltså: 
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+ Beaktar framtida värden 
+ Säkra grundvärden (kassaflöden) 
(+ Popularitet) 
 
- Svårt att prognostisera om framtiden 
- Teoretiskt svår (Bland annat WACC och prognoser) 

4.1.2 Substansvärdering 
Värderingen började med att författarna justerade balansräkningens poster för år 2007. Poster 
som justerades var bland annat maskiner och byggnader. För att få en trovärdig värdering och 
lyfta fram dolda värden3 ur tillgångarna kontaktades en mäklare samt en leverantör av 
liknande maskiner som företaget har. Ett nytt värde erhölls på dessa två tillgångar vilket 
ökade värdet på företaget. Substansvärderingen ger ett bra grundvärde på företaget då vi vet 
att dessa tillgångar är värda si och så mycket, då experter prissatt de faktiska tillgångarna. 
Vidare ger den ett säkert och trovärdigt värde genom att dessa inte grundar sig i värderarens 
prognoser om framtiden eller antaganden. Metoden är också relativt lätt att använda och inga 
komplicerade modeller behöver konstrueras. Minus på denna metod är att den inte beaktar 
framtida värden som företaget kan generera, utan koncentrerar sig på aktuella. Detta innebär 
tillexempel att denna metod inte kan beakta humankapitalet bolaget har (vilket görs genom 
prognoser). Vidare värderas exempelvis maskiner var för sig vilket leder till att synergi 
värden inte lyfts fram.  
 
Metoden är alltså ett bra sätt att få fram ett säkert grundvärde på bolaget. Att det är svårt att 
prognostisera framtiden för mindre bolag ger också tyngd till denna värderingsmetod. Detta 
till trots är den största nackdelen med metoden att den inte tar med framtida värden som 
företaget kan skapa inklusive humankapital. Faktorer som finns i metoden är alltså: 
 
+ Säkert grundvärde  
+ Lätthanterlig 
+ Svårt att prognostisera om framtiden 
 
- Beaktar inte framtida värden 
- Beaktar inte synergieffekter/humankapital 

4.1.3 Avkastningsvärdering 
Denna värderingsform startar i att resultaträkningen justerades och poster av engångskaraktär 
eller på annat sätt jämförelsestörande poster justerade bort (se bilaga 3). Resultaträkningen 
justeras över sex år vilket ger en bra överblick hur resultatet ser ut för bolaget. Syftet med 
denna värderingsform är att värdet på de framtida avkastningarna skall tas fram. 
Tillvägagångssättet för detta är att ta fram en ”snittvinst” för bolaget genom de historiska 
vinsterna företaget haft. Denna ”snittvinst” delas sedan med den kapitalkostnad bolaget har 
(WACC) minus bedömd tillväxt i procent Som författarna påpekade i DCF är WACC svår att 
ta fram i små bolag, vilket medför samma problematik även här.   
 
Metoden beaktar den framtida avkastningen företaget förväntas ge, vilket är ett plus. Den är 
också lätthanterlig i förhållande till DCF-tekniken som kräver mer arbete av värderaren. 
                                                 
3 Dolda värden – En tillgång kan vara bokfört till ett viss värde men marknadsvärdet kan vara större =Dolt värde 
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Samtidigt är den lätt att förstå då det är ”snitt” resultatet som delas i WACC, detta värde 
behöver inte förklaras närmare för företagsledare och andra intressenter. Ett stort plus för 
modellen är alltså att den är lätt att förstå och lätt att hantera. Grundvärdena som värderingen 
grundar sig i är dock lättmanipulerade och det krävs därför en väl genomarbetad 
redovisningsanalys för att metoden ska ge ett tillförlitligt värde. Speciellt posten löner till 
företagsledare är en post som ofta justeras, då mindre bolags ägare ofta tar ut delar av sin lön i 
utdelning (vilket leder till att lönekostnader måste justeras upp). Men även om analysen är väl 
genomförd finns det risker att vissa poster är för stora/små vilket medför att grundstenen (sista 
raden på resultaträkningen) inte är optimal. Vidare är det samma problem som med DCF att 
det är svårt att prognostisera framtiden (tillväxt). Antaganden som värderaren måste ta blir 
därför mycket avgörande i hur slutvärderingen blir. Dessa antaganden innefattar, hur 
välgenomtänkta de än är, risker. Faktorer som påverkar denna metod är alltså: 
 
+ Beaktar framtida värden 
+ Lätthanterlig 
 
- Svårt att prognostisera om framtiden 
- Relativt osäkra grundvärden 

4.2 YTTRE FAKTORER SOM PÅVERKAR VALET AV METOD  
I värderingen hade författarna tillgång till all intern information. Dessutom var syftet med 
värderingen klart då vi skulle värdera bolaget för ett eventuellt uppköp/delköp, vidare verkade 
företaget på en stabil marknad osv. Detta leder till att författarna måste analysera de yttre 
faktorerna på ett annat sätt. Dessa faktorer behandlas med hjälp av litteraturstudier och 
sekundära källor såsom avhandlingar, böcker, uppsatser samt en kvalitativ intervju. 
Författarna avgränsar analysen till ytterligheterna inom faktorerna, detta i syfte att ge läsaren 
en klarare bild i hur dessa påverkar metodvalet. Vidare är analysen relativt grundläggande, 
samma skäl som ovan, fördjupande kunskap inom dessa hänvisas till refererad litteratur.  

4.2.1 Informationstillgång  
Värderingen påverkas av tillgång till information. Har värderaren tillgång till all intern 
information påverkas den inte av denna faktor utan kan välja fritt (vilket författarna kunde 
under värderingen). Däremot om värderaren bara har tillgång till extern information måste 
värderaren beakta detta i valet av metod. Kunskap om företagets affärsidé, risker, hot osv i 
den strategiska analysen blir tillexempel väldigt svår att göra utan att få tillgång till intervjuer 
med mera från företagsledaren. Vidare blir redovisningsanalysen lidande då det blir svårare 
att uppskatta tillgångar, skulder, resultatposter, kassaflöde utan att ha en tydligare detaljplan 
än redovisningen (Öhrlings 2005). Vårt intervjuobjekt påtalade att en bra värdering inte går 
att göra utan tillgång till information. Alla metoder ”lider” alltså när värderaren inte har 
tillgång till intern information. Om värderaren har brist på information brukar denne därför få 
ta resultatposterna för givet. I arbetslivet sker flera värderingar utan tillgång till intern 
information, framförallt då genom jämförande värdering (Öhrlings 2005). Enligt Hult (1998) 
krävs tillexempel justeringar på alla modeller. Kvaliteten blir dock drabbad och värderingen 
blir därför mindre trovärdig och mindre nyttig. Under fallstudien hade författarna tillgång till 
intern information vilket var nästan avgörande för att kunna genomföra den 
kassaflödesbaserade företagsvärderingen (DCF) på ett bra sätt. Utan de samtal författarna 
kunde genomföra med ledningen av företaget skulle analysen bli en rad med antaganden och 
gissningar. Under avkastningsvärderingen och substansvärderingen använde sig författarna 
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också av den interna informationen, men den uppfattning vi erhöll under dessa värderingar 
var att informationstillgången var av mer betydande slag vid DCF-värderingen. 

4.2.2 Mognadsgrad 
Företag befinner sig i olika faser genom sin livscykel. Författarna ska visa på ytterligheterna 
och beskriver därför endast tre faser som vi väljer att benämna 1.Start/tillväxt, 2. Mognad och 
3.Likvidation. Inom dessa faser finns flera situationer såsom tillfälliga likviditetskriser mm 
som också kan påverka val av värderingsmetod men vi väljer att bara visa på ovanstående 
faser då vi tycker de bäst beskriver bolagets olika ”livsskeenden”. Valet av metod styrs till 
stor del av det vi väljer att kalla mognadsgrad. Ett nystartat bolag har ofta stora lån och 
egentligen bara en idé om hur de skall tjäna pengar. Detta gör att prognoser om framtiden 
(DCF, Avkastning) alternativt en jämförande värdering är det enda alternativet (Tolleryd & 
Frykman 2000). Dock faller jämförande värdering bort, då vi studerar små bolag (se teori 
avsnittet). Alltså är prognoser det enda sättet att värdera små bolag på i ett start skeende. Vid 
ett mognadsstadium verkar bolag i en stabil tillvaro. Vid detta stadium går både prognoser 
samt historiska värden att använda (DCF, Avkastning och substans). Det är i detta stadium de 
inre faktorerna får större betydelse, dvs vad är av betydelse för ett mindre bolag i värderingen. 
Som exempel på detta visade fallstudien att det är viktigt bland mindre bolag att både ha ett 
lägsta värde (substansvärde) samt ett prognostiserat värde (avkastnings, alternativt DCF). 
Därför var det i fallstudien att föredra att använda dessa båda i samverkan. Slutligen i en 
likvidationsfas är det framförallt de historiska värden som en värderare beaktar. Eftersom det 
inte finns någon framtid för bolaget faller prognosmodellerna och substansvärdet är det enda 
intressanta (Öhrlings 2005). Detta medför att en modell kan göras efter i vilket skede bolaget 
befinner sig i och vilka modeller som är lämpliga då.  
 
 

 
Modellen visar företagets ”levnadscykel” från start i vänster till likvidation till höger. De 
olika skeendena i företagets cykel väljer vi att benämna Start/tillväxt, mognad och likvidation.   
 

4.2.3 Syftet  
Syftet påverkar också valet av metod. Ett bra exempel är om en värderare ska värdera ett 
bolag som ska gå i konkurs, det såkallade likvidationsvärdet.4 Andra syften som kan påverka 
är om den upprättas för att värdera ett potentiellt uppköp, alternativt upprättas för en eventuell 
försäljning. Mer syften med värderingen kan vara en förmögenhetstaxering och vid en 
kreditgivning.  
                                                 
4 Likvidationsvärde – Det värde bolaget kan få för sina tillgångar vid en snabb försäljning (ex vid konkurs).  

Start/tillväxt Mognad Likvidation 

Prognoser – 
DCF alt 
Avkastning 

Historiskt värde 
plus prognoser – 
DCF, Subs, Avkast 
 

Historiskt 
värde-  
Substans 
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Vid en försäljning av hela eller delar av företaget är det viktigt med ett värde som 
sammanfattar vad värdet är på bolaget ”just nu” (Samtal med revisor). Detta är av större vikt 
än ett framtida värde för en säljande part. För en köpare är synergieffekten viktigt och detta 
kan bäst göras med en speciell samlad värdering mellan de två bolagen. Skulle en värderare 
inte veta syftet med värderingen skulle den med all säkerhet bli, en om inte felaktig så, mindre 
relevant för dem som vill ta del av värderingen. Det är även viktigt för dem som tar del av 
värderingen att känna till syftet och vem som är uppdragsgivare (Öhrlings 2005).  Till vilka är 
värderingen ställd till ska man som värderare fråga sig när den genomförs, vilket intresse 
finns för just denna värdering. Det är syftet med värderingen som styr dess inriktning och 
omfattningen på arbetet. Vårt fallföretag värderas på grund av att en eventuell försäljning 
finns hos tankarna i företagsledningen. Analysen av litteraturen visade att detta är en 
grundläggande orsak som påverkar värderaren och han måste ta ställning till detta direkt och 
utgå därifrån. Syftet kan vara väldigt avgörande i vissa fall, om vi återgår till exemplet ovan 
att värdera ett konkursbo. Detta leder ofta till att substansvärdemetoden används eftersom 
man vill ha ut likvidationsvärde. Detta fås genom att ta reda på konkursboets verkliga värde 
på både tillgångar och skulder. Genom detta fås det verkliga värdet på företaget just 
nu.(Nilsson mfl 2002) Ett annat fall kan vara om kreditprövning är syftet för värderingen. Då 
vill banken ha en säkerhet i bolaget vilket innebär att värdet på bolagets tillgångar värderas. 
Vilket kan göras på ett säkert sätt genom en substansvärdering. Men samtidigt vill banken 
veta om företaget kommer att kunna betala räntor och amorteringar i framtiden och då måste 
företagets framtida värde beaktas och då blir inte substansvärdemetoden lämplig utan då 
måste även en annan metod beaktas i kreditprövningen. Detta syfte leder alltså till att två 
metoder används. Flöstrand (2006) påvisar enligt sin undersökning att om syftet med 
värderingen är ett uppköp av ett företag är DCF metoden den mest använda i Sverige. Värt att 
notera är att Flöstrand undersökning är baserad på noterade bolag i Sverige men den påvisar 
dock ett intressant samband mellan syften och val av metod som vi tycker är värda att ta upp i 
denna analys. Genom denna analys kommer det fram att syftet är en grundläggande faktor vid 
valet av metod. Den kan till och med medföra att en metod väljs direkt i ett inledande skede. I 
mer eller mindre omfattning påverkar den alltså valet av metod. 

4.2.4 Värderaren 
I denna analys väljer författarna att begränsa faktorn värderaren till tre olika yrkeskategorier, 
nämligen: Finansanalytiker, revisorer samt jurister. Dessa väljs ut då de kan påvisa 
ytterligheter inom denna faktor, vilket ger en klarare bild över att det finns skillnader. Valet 
av metod påverkas alltså av värderaren och vad denna har för arbete och hur väl insatt han är i 
teorin inom området. Går han/hon på rutin eller har de vissa favoritmetoder de generellt 
använder sig av? Undersökningar som gjorts påvisar skillnader i valet av metod och vilket 
yrke värderaren har. Detta beror bland annat på vilka deras arbetsgivare är och vilka metoder 
de strävar efter att använda. Exempelvis är den diskonterade kassaflödesmetoden teoretiskt 
mer accepterad, bland de tre metoderna vi studerar, och används därför av flera företag som är 
specialister inom värderingsbranschen (Flöstrand 2006). Detta i sin tur leder till att aktörer 
(värderaren) inom denna bransch (finansanalytiker) är mer teoretiskt bevandrad inom denna 
metod än andra, exempelvis revisorer och jurister. I en magisteruppsats (Öberg, Benedicks 
2006) har författarna jämfört värderare från de olika yrken vi analyserar: jurist, revisor eller 
finansanalytiker.  
 



Miun Fek C Examensarbete 15 Hp VT 08 
Gustav Westberg och Joakim Jonsson  
Handledare Tommy Roxenhall 
 

 26 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Avk
as

tn
in
gs

vä
rd

er
in
g/
  D

CF

Jä
m
fö
ra

nd
e 
vä

rd
er
in
g

Sub
st
an

sv
är
de

m
et
od

en

Ann
an

 m
et
od

Finansanalytiker

Jurist

Revisor

Annan

 
 
Denna figur består av data hämtat från denna uppsats. I grafen kan vi se att det skiljer sig 
mellan de olika yrkeskategorierna.  Författarna av denna uppsats gjorde ingen skillnad mellan 
avkastningsvärdering och DCF vilket leder till att båda dessa finns inom den första stapeln. 
Den största skillnaden i denna undersökning var därför att jurister nästan enbart använde sig 
av substansvärdering, vilket kan förklaras med att dessa ofta värderar konkursbon. Vidare kan 
utläsas att substansvärderingen används av samtliga. Skillnaden mellan revisorer och 
finansanalytiker analyseras bättre genom att titta i Flöstrands avhandling från 2006. I denna 
presenteras en enkätundersökning gjord vid tre tillfällen bland finansanalytiker verksamma i 
Sverige. Favoritmetoden bland dessa var definitivt DCF (61 %). Detta samband påvisas också 
vid en annan undersökning gjord av ÖhrlingsPwC (Nilsson 2002). Revisorer i andra hand 
använder sig i större utsträckning av avkastningsmetoden, detta då den går fortare att 
genomföra och är lättare förstå för revisorns klienter (samtal med revisor). Detta samband 
påvisas ytterligare då revisorn vi hade kontakt med behärskade avkastningsvärderingen och 
substansvärderingen på ett mycket bra sätt, medan han var sämre bevandrad i teorin kring den 
diskonterade kassaflödesmetoden. Sammanfattningsvis visar analysen (generellt sätt) att 
finansanalytiker har en förkärlek till diskonterat kassaflöde (DCF), att revisorerna väljer att 
använda sig av avkastningsvärdering och substansvärdemetoden. Till slut visar analysen på att 
juristerna väljer att använda sig av substansvärderingsmetoden. 
 

4.2.5 Bransch 
Vilken bransch bolaget verkar i har betydelse i val av metod då dessa olika branscher 
kännetecknas av vissa givna faktorer. I en kapitalintensiv verksamhet som tillexempel 
industribranschen eller fastighetsbranschen kännetecknas företagen av stora tillgångar i form 
av maskiner, inventarier, lager, byggnader osv. Detta leder till att substansvärde metoden går 
att applicera på dessa. Men det går även utmärkt med de andra metoderna, då prognoser alltid 
kan göras. Nilsson (2002) nämner i sin bok en undersökning som gjordes 1992 av Olbert. Där 
tillfrågades finansanalytiker vilka värderingsmodeller de tyckte var viktigast vid värdering av 
olika branscher. Svaret blev att i kapitalintensiva branscher som skog, fastighet och 
investment var substansvärdering en mycket viktig metod. Motsatsen till denna 
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kapitalintensiva bransch har vi branscher med som i stort sett består av humankapital5 eller 
idéer. I dessa branscher är substansvärde metoden av mindre betydelse då de värden dessa 
bolag har finns i personalen, vilket skall ge utslag i framtida vinster (Nilsson 2002). 
Substansvärdemetoden har som författarna påpekat tidigare en stor brist i att den inte beaktar 
humankapital. Bland dessa bolag är således prognosmodeller att föredra. Under samtal med 
revisor erhöll vi även denna bild av branschers betydelse. I Olberts (1992) undersökning 
påvisas också detta då substansvärderingen rangordnas som icke viktig bland humanintensiva 
verksamheter så som tjänsteföretag och handelsföretag. Att denna faktor till viss del kan 
utesluta vissa modeller på ett tidigt stadium bör därför beaktas. I fallstudien hade författarna 
ett företaget som verkade i en kapitalintensiv bransch. I och med detta påverkades inte vårt 
val av metod nämnvärt av denna faktor men samtidigt fick vi denna faktor belyst genom 
fallstudien då vi arbetade med de olika metodernas svagheter kontra styrkor (en uppenbar 
svaghet i substansvärderingen är att den inte tar hänsyn till det humankapital verksamheten 
har). Vidare kan riskprofilen i en viss bransch få betydelse vid val av metod. En bransch som 
har en vikande trend innebär att att värderingen vill ”säkra upp” med substansvärden. 
Exempel på detta är IT-branschen vid tiden för ”IT-bubblan” (samtal med revisor).  
 
Sammanfattande analys av bransch som påverkande faktor av val vid företagsvärdering är 
alltså följande: 
• I kapitalintensiva verksamheter så som industrier, fastighetsbolag, skogsbruk med mera, 

kan alla de tre modellerna appliceras. Substansvärderingen är ett mycket bra verktyg 
• I verksamheter med fokus på Humankaptial (IT, tjänsteföretag mm) är prognoser det bästa 

sättet att värdera ett företag.  
• I branscher med hög riskprofil tenderar värderingen gå åt historiska värden. 

Denna figur visar att branscher med större fokus på humankapital ställer större krav på 
prognoser vid en värdering av företaget. Samtidigt visar den att kapitalintensiva branscher (så 
som industri, fastighetsbolag osv) både kan använda sig av prognoser och historiska värden. 

4.3 SAMMANFATTANDE MODELLUTVECKLING 
Analysen gav författarna en bra insikt i problemen som finns vid företagsvärdering. Dessa 
problem finns också inbakade i värderingsmodellerna, exempelvis problem vid prognoser osv. 
Arbetet med värderingen genom de olika metoderna gav också insikten om metodernas 
fördelar och nackdelar. Ingen metod visade sig vara perfekt för ändamålet utan det fanns ofta 
nackdelar med en metod som kunde vara en annans metods styrka. Parallellt med fallstudien 

                                                 
5 Humankapital – Värdet på personalen. Ej accepterat i balansräkningen.  

Kapitalintensiv Humankapital 

Prognoser och 
Historiska värden -  
Substansvärdering, 
Avkastningsvärdering, 
DCF 

Prognoser - 
Avkastningsvärderin, 
DCF 
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studerades de yttre faktorerna (informationstillgång, värderaren, mognadsgrad, bransch och 
syftet). Syftet blir en överliggande faktor vid värdering, då denna bestämmer inriktning och 
omfattning på värderingen. Analysen av värderaren visade på skillnader mellan olika 
yrkeskategorier vid val av metod, samt att vissa yrkeskategorier inte behärskar alla metoder. 
Bransch och mognadsgrad visade på de olika ytterligheterna som finns och hur dessa påverkar 
valet av metod. Analysen visade dock att samtliga av dessa yttre faktorer kan spela en 
avgörande roll i valet av metod. Informationstillgången var tvetydig. Samtidigt som det går att 
göra en värdering med enbart extern information, blir denna värdering av mycket sämre 
kvalitet än en värdering med tillgång till intern information. Fallstudien påvisade vidare att 
behovet av information var av mycket större vikt vid tillverkandet av prognoser än vid andra 
tillfällen (vilket innebär att framförallt DCF lider vid brist på information). 

 

 

 

 
 
 

5. SLUTSATS 
I detta avslutande kapitel skall författarnas slutsatser presenteras. De faktorer som avgör val 
av metod lyfts fram och en sammanfattande modell presenteras som illustrerar vilka metoder 
som påverkar valet av metod. En slutdiskussion förs angående våra forskningsfrågor samt 
förslag på vidare forskning tas fram 
 

5.1 FAKTORER SOM AVGÖR VALET AV METOD  
Analysen visade hur de olika faktorerna påverkade valet av metod vid en värdering av ett 
mindre bolag. Efter detta har författarna konstruerat en modell som visar hur de olika 
faktorernas påverkande utmynnar i ett val av en metod. Modellen skall läsas enligt följande. 
Syftet påverkar i hög utsträckning och kan vara direkt avgörande vid val av metod (se 
likvidationsvärdering, direkt till substansvärde). Syftet spelar också in i vilken person som gör 
värderingen (värderaren). Dennes personliga egenskaper och yrke påvisar att denna faktor 
har betydelse i val av metod. Jurister exempelvis har en ”förkärlek” till substansvärde, 
finansanalytiker har till kassaflöde (DCF) osv. Dock måste de beakta i vilken mognadsgrad 
bolaget befinner sig i när de väljer metod. Som analysen visat är det under tillväxt/start- fasen 
av ett bolag att föredra att göra prognoser av bolaget. Desto längre bolaget kommer i sin 
livscykel (närmare likvidation) blir substansvärdet intressantare och fungerar bäst. Parallellt 
med detta måste branschen företaget verkar i beaktas. Branscher som kännetecknas av 
kapitalintensiv verksamhet går det att använda samtliga tre modeller. Men i en bransch där 
personalen är den största tillgången, alltså humankapitalet, går inte substansvärdering att 
använda (då denna inte beaktar humankapital), vidare kan riskprofilen i branschen spela en 
roll. Faktorn Information bör beaktas och då om värderaren har tillgång till intern 
information eller inte (JA/NEJ). Vidare torde informationen påverka själva syftet av 
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värderingen, syftet kan inte vara att göra en tillförlitlig prognos utan tillgång till intern 
information.  Dessa yttre faktorer påvisar vissa drag värderingsmetoden måste uppfylla. 
Metoden skall sedan väljas på hur väl dessa ”drag” uppfylls. Metoderna har skilda styrkor och 
svagheter med alla dessa yttre faktorer. DCF-tekniken och avkastningsvärdering bygger 
båda på prognoser men har andra skilda svagheter och styrkor. Substansvärderingen bygger 
istället på historiska värden men har också andra styrkor och svagheter. Dessa olika metoders 
styrka och svagheter måste beaktas när en metod ska väljas. Med hjälp av de yttre faktorerna 
kan den modell/modeller som bäst passar det specifika företaget väljas ut. Därför är dessa de 
yttre och inre faktorer som styr metodval.. Nedan presenteras modellen samt en mer utförlig 
slutsats utifrån de olika faktorernas påverkan på valet av metod. Som tidigare delas de in i 
yttre och inre faktorer.  
 
 

 

5.1.1 De yttre faktorernas betydelse 
1. Syfte – Slutsatser efter analysen av denna faktor är att den alltid påverkar valet av metod. 
Syftet kan vara att värdera fram ett likvidationsvärde vilket direkt leder till ett metodval. Men 
syftet påverkar också värderingen i fråga om omfattning som hänger ihop med vilken kvalitet 

1. Syfte 

2. Värderaren 

3. Mognadsgrad 4. Bransch 

5. DCF 6. Avkastning 7.Substansvärd
e 

Metodval 

8. Information 
Ja                  Nej 
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och inriktning värderingen får. Den grundläggande faktorn i val av metod är således syftet 
med värderingen. 

 
2. Värderaren – Analysen av denna faktor visar att bakgrund, utbildning och yrke påverkar 
valet av metod. Undersökningen som gjorts visar på tydliga skillnader beroende på i vilken 
bransch värderaren arbetar i och valet av metod. Dock kan inte en värderare bara bestämma 
sig för en viss värderingsmetod utan att beakta, som vi kommit fram till tre faktorer, det 
överliggande syftet samt i vilken bransch företaget verkar samt i vilken fas bolaget befinner 
sig i. Den som utför värderingen har således ofta vissa ”favorit” -modeller den använder sig 
av, men den kan inte blint använda sig av en metod vid varje värdering utan måste utgå från 
syftet och beakta vilken bransch samt i vilken mognadsgrad företaget befinner sig i.  
 
3. Mognadsgrad – En helt avgörande faktor i val av metod kan vara i vilken fas bolaget 
befinner sig i. Studien visar att vid en inledande fas (uppstart/tillväxt) går endast prognoser att 
använda (vilket exkluderar substansvärdering). Vid ett likvidationsstadium är däremot 
substansvärdet det enda intressanta. Denna faktor påverkar valet av metod, men den står 
nedanför i ”påverkandegraden” av vilket syfte värderingen har samt från vem som gör 
värderingen (se ovan). Exempel på detta är när syftet är att värdera ett potentiellt uppköp 
(syfte), värderaren arbetar som finansanalytiker vilka har en ”förkärlek” till 
kassaflödesbaserade modeller (DCF). Även om fasen visar att en prognosbaserad metod är 
bäst, kan syftet vara att ta reda på likvidationsvärdet. Likaså kan denna faktor påvisa att en 
prognos är bäst, vilken prognosmetod som används är dock upp till syftet och värderaren. 
 
4. Bransch – Vilken kapitalstruktur företagen har påverkar valet av metod. Analysen visar att 
denna faktor påverkar valet av metod i samma utsträckning som i vilken fas bolaget befinner 
sig i (Dvs den står under syfte samt värderare). Som författarna tidigare påpekat har en 
förenklande modell visats där branschen antingen är kapitalintensiv eller humanintensiv. 
Dessa två ytterligheter visar att prognosmetoder fungerar i båda ändar, medan historiska 
värden bara fungerar vid branscher som har en kapitalintensiv verksamhet (eller till stor del 
kapitalintensiva verksamheter såsom fastighetsbolag, skog mm). Vidare kan riskprofilen i en 
bransch påverka värderingen. Om en bransch går generellt sämre påverkas valet av metod till 
att lita på mer historiska värden än prognoser om framtiden.  
 
8. Information – I ett inledande skeende påverkar informationstillgången syftet med 
värderingen. Då ett syfte måste grunda sig i information. I ett senare skede finns inte något 
nämnvärt samband vid valet de tre metoderna (DCF, avkastning och substans). Istället 
försämras kvalitén på värderingen generellt. En slutsats författarna drar är dock att en 
avkastningsvärdering samt substansvärdering går att utföra (om än mindre bra) utan tillgång 
till intern information. En prognos om framtida kassaflöden (DCF) är dock väldigt svår att 
utföra utan att samtala med företagsledningen och ha tillgång till den interna informationen. 
Vilket författarna fick erfara vid fallstudien. Men som sagt går det att använda samtliga 
metoderna, vilket gör att författarna placerar denna faktor som en betydande men inte som en 
avgörande faktor vid valet av metod. 

5.1.2 De inre faktorernas betydelse 
5. DCF - (Diskonterat kassaflöde) påvisar fördelar i att den beaktar framtida värden och har 
ett säkert grundvärde. Däremot har den svagheter i att det är svårt att prognostisera om 
framtiden (speciellt i mindre företag).  Samt att den är teoretiskt svår i jämförelse med de 
andra två metoderna. Vid valet av metod har denna metod alltså fördelar när det gäller att se 
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in i framtiden hos företag medan det är en svaghet med svårigheterna kring detta samt att den 
är teoretiskt komplicerad. De yttre faktorerna skall beaktas när en värderare väljer att använda 
denna metod. Samtidigt som denna metods fördelar och nackdelar jämförs med de andra två 
metoderna.  Ett typ exempel när denna metod är att föredra är således: 1. Syftet är att värdera 
en försäljning eller ett köp av en verksamhet etc. 2. Värderaren behärskar tekniken kring 
DCF, vilken är speciellt använd av finansanalytiker. 3. Fasen som bolaget befinner sig i är i 
tillväxt alternativt mognad. 4. Branschen påverkar inte denna metod. 8. Tillgången till 
information är stor, samtal kan ske med företagsledningen. 

 
6. Avkastningsvärdering – Analysen har visat att den liksom DCF har den fördelen med att 
den beaktar det framtida värdet företaget kan skapa. En fördel till är att den är lättare att 
arbeta fram än DCF och att den är lättare att förstå för intressenter (teoretisk mindre 
komplicerad). Svagheter avkastningsmetoden har är svårigheterna med att upprätta en säker 
prognos samt att de grundvärden metoden bygger på är lätt manipulerade(osäkra 
grundvärden). Vid valet av denna metod är det framförallt enkelheten och att den beaktar det 
framtida värdet som en värderare är ute efter. Med beaktande av de yttre samt de inre 
faktorerna som denna metod påvisar är ett typ exempel när denna metod skall användas 
följande: 1. Syftet är en värdering vid försäljning, köp etc. 2. Värderaren är inte lika teoretiskt 
kunnig (exempelvis revisorer).3. Fasen bolaget befinner sig i är tillväxt alternativt mognad. 4. 
Branschen påverkar inte denna metod. 8. Tillgången till information är knapphändig. 
 
7. Substansvärdering - är den minst komplicerade metoden av de tre. Den har de mest 
tillförlitliga grundsvärden av de tre modellerna, eftersom den bygger på balansräkningen 
(historiska värden) och inte på prognoser om framtiden. Detta är en stor fördel vid en 
värdering av ett mindre bolag, eftersom problematiken att prognostisera om framtiden är stor 
för dessa. Som en paradox till detta är också denna faktor metodens största minus. Eftersom 
den utgår från balansräkningen kan den inte beakta det humankapital företaget har och värdet 
som företaget förväntas skapa i framtiden. Dessa faktorer plus de yttre ger följande typ 
exempel: 1. Syftet är en likvidationsvärdering eller försäljning, köp etc. 2. Värderaren är inte 
så väl teoretiskt bevandrad i området. Exempelvis på dessa är jurister. 3. Fasen bolaget 
befinner sig i är i ett slutskede (skall likvideras). 4. Branschen kännetecknas av kapitalintensiv 
verksamhet och ingen större vikt behöver läggas på humanvärderingen. 8. Tillgången till 
information är knapphändig. 

5.2 SLUTDISKUSSION 
Problemen vid en värdering av ett mindre bolag är av flera olika karaktärer. Därför är valet av 
metod viktigt. Teorin ledde oss fram till tre värderingsmetoder som var lämpliga vid 
värdering av mindre bolag vilka sedan testades genom fallstudien. Genom denna erhöll 
författarna djup kunskap om de olika styrkorna samt nackdelarna som metoderna innehöll 
vilka vi valde att kalla de ”Inre faktorerna”. Parallellt med denna fallstudie identifierades de 
betydande yttre faktorerna som påverkar valet av metod. Dessa valde författarna att döpa till 
de ”Yttre faktorerna” och dessa var: Informationstillgång, Mognadsgrad, Syfte, Bransch samt 
Värderaren. Slutsatsen av dessa inre och yttre faktorer påvisade ett samband på hur valet av 
metod väljs ut genom att beakta dessa inre och yttre faktorer. Modellen författarna presenterar 
kan därför fungera som en ”lathund” för värderare som skall göra en värdering på ett mindre 
bolag. Genom denna kan värderaren se vilka faktorer han/hon skall beakta vid val av metod. I 
uppsatsen kan också värderaren få en kort beskrivning av våra erfarenheter vid användandet 
av de olika värderingsmetoderna, det vill säga vad som var bra respektive mindre bra med 
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dessa. Författarnas inledande frågor besvaras nedan, de betydande för och nackdelarna hos 
metoderna kan vidare studeras i analysen respektive slutsatsen om metoden. 
 

• Vad styr valet av metod i värdering av mindre bolag i praktiken? 
 Svar: Dessa styrs genom de inre samt yttre faktorer som författarna presenterat genom denna 
studie. I grunden ligger bolaget som skall värderas och valet av metod väljs genom att beakta 
de yttre faktorerna: Syfte, värderaren, bransch, mognadsgrad, information. Dessa skall sedan 
passa in de styrkor modellen har (Det vill säga de inre faktorerna).  

 
 

• Vilka betydande för och nackdelar finns för respektive metod vid värdering av mindre 

bolag? 
Svar: De främsta fördelarna och nackdelarna med metoderna härstammar från prognoserna. 
Att beakta framtiden är väldigt viktig i flera hänseenden. Inte minst beroende på 
humankapitalet som inte kan beaktas vid en substansvärdering (historiska värden). Men denna 
styrka kan också ses som ett problem då den största svårigheten med värdering av mindre 
bolag är att göra prognoser om framtiden. Slutsatsen är att detta är en vägning värderaren bör 
göra utifrån andra faktorer så som bransch/risk, information. En annan viktig faktor som lyfts 
fram är hur komplicerade metoderna är, detta är viktigt bland mindre bolag då dessa inte alltid 
är införstådda med teorin bakom företagsvärdering. De grundvärden som värderingen utgår 
från är den tredje betydande bakomliggande faktorn hos de olika metoderna. I 
substansvärderingen är det värde som erhålls på bolaget relativt säkert i jämförelse med de 
andra eftersom den utgår från balansräkningens poster. I DCF är de värden som värderingen 
utgår från också fasta då det är det faktiska kassaflödet som är grunden för beräkningen. I 
avkastningen däremot är det resultatet som beräkningen utgår ifrån vilket kräver en noga 
redovisningsanalys då detta värde kan vara ”trixat” för bland annat skatteskäl. Svaren på våra 
antaganden blir således. 
 
A1; Valet av metod påverkades av både yttre och inre faktorer. De yttre faktorerna skall 
matcha metodens styrkor och svagheter (De inre faktorerna).  
 
A2; De yttre faktorerna påverkade valet av metod i olika grad. Syftet var den överordnade 
faktorn, följt av värderaren. Därefter följde bransch och mognadsgrad (utom inbördes 
ordning). Information hamnar utanför vår ”påverkandemodell” och påverkar mest kvalitén på 
värderingen. Dock påverkar den i olika grad, även den, vilken metod som skall väljas. 
 
A3; De inre faktorerna påverkade valet av metod i olika grad. Överordnad var prognoser om 
framtiden. Därefter följde hur teoretiskt svår metoden var att genomföra. Den tredje 
betydande inre faktorn var med vilket grundvärde värdet på bolaget räknades fram. Detta 
grundvärde har med vilken säkerhet värderingen ger.  
 
 5.3 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Denna rationella modell vi framtagit skulle kunna användas i en enkätundersökning bland 
värderare av mindre privata företag i Sverige och på så vis testa om det verkligen är dessa 
faktorer vi tagit fram som avgör valet av värderingsmetod i praktiken. Att testa denna modell 
helt enkelt. Vidare fördjupning av de yttre faktorerna och hur de påverkar processen 
företagsvärdering och valet av metod är ett till förslag till vidare forskning. Vi har visat på att 
de yttre faktorerna påverkar valet men inte gått alltför djupt hur mycket var och en påverkar 
därför skulle det vara intressant att fördjupa sig i detta ännu mera. 
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BILAGA 1 
 
VERKSAMHETSANALYS 
 
1. Affärsidé -  
Strategi och mål 
 
2. Ägarstruktur –  
Vilka är ägarna?  
 
3. Organisation –  
Operativ struktur (vem gör vad?) 
 
4. Personal –  
Nyckelpersoner  
Personalstruktur (behov av nyanställning?) 
Personalomsättning o rekryteringsbehov 
 
5. Produkter och tjänster – 
Andel av intäkt per produktkategori 
Försäljningsutveckling och marginaler per produktkategori 
Utveckling 
 
6. Produktionsutrustning och produktionsprocess – 
Produktionsflöden 
Investeringssituation 
Kapacitetsutnyttjande 
 
7. Leverantörer – 
Befintliga leverantörer och deras andel företagets inköp 
Tillgång till alternativa leverantörer 
 
8. Kunder – 
Bearbetade marknader och marknadsandelar 
Kundstruktur (Enstaka stora kunder?) 
Stabilitet  
 
9. Marknadsutveckling – 
Marknadstillväxt 
Konkurrenter 
Avgörande konkurrensfaktorer 
 
10. Legala frågor och avtal – 
Väsentliga avtal i fråga om prisklausuler, volymtaganden,  
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Bilaga 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kassaflöde       
       
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rörelseresultat 
1 193 

943 118 175 166 541 
2 575 

805 
2 202 

073 
2 265 

731 
Schablonskatt -124 298 -195 182 -324 718 -792 968 -689 631 -657 776 
Återläggning avskrivningar 288 296 323 990 336 560 363 572 357 421 380 239 
       

Fritt kassaflöde före ändringar av RK o Inv 
1 141 

535 
1 690 

092 
1 736 

601 
2 436 

908 
2 067 

766 
1 936 

836 
       

Förändingar Rörelsekapital 919 623 
-1 395 

604 -72 770 
1 124 

864 
-1 439 

769 
-2 177 

507 

Finansiering 
-2 152 

036 -600 000 
-2 252 

676 
-2 643 

607 
-2 456 

915 48 077 

Netto Investeringar 340 408 88 013 
1 465 

082 -140 814 -425 882 -216 205 

Fritt kassaflöde FKFA 249 530 -217 499 876 237 777 351 

-2 254 

800 -408 799 

       

Fritt kassaflöde FKFF 
2 401 

566 382 501 

3 128 

913 

3 420 

958 202 115 -456 876 

       
Kapitalkostnad (WACC) 13%      
Tillväxt/Inflation 2%      



Resultaträkning 2002 just2 2003 just3 2004 just4 2005 just5 2006 just6 2007 just7 

             

Nettoomsättning 
17 749 

596  
20 906 

527  
22 426 

965  
20 765 

311  
20 522 

260  
21 269 

310  
Förändring av prod i arbete mm -497 882  24 642  -78 844  -68 212  331 437  267 985  
Övriga rörelseintäkter       4 478 -4 478 32 000 -32 000   

 
17 251 

714 0 
20 931 

169 0 
22 348 

121 0 
20 701 

577 -4 478 
20 885 

697 -32 000 
21 537 

295 0 
Rörelsens kostnader             

Råvaror och förnödenheter 
-12 398 

197  
-14 975 

571  
-16 115 

884  
-13 511 

014  
-13 644 

587  
-14 376 

545  

Övriga externa kostnader -1 764 252  -2 341 913  -2 053 532  -2 158 105  -2 405 480  -2 132 971 
-181 
000 

Personalkostnader -1 607 026 
-283 
200 -2 106 071 

-280 
125 -2 180 731 

-256 
500 -2 081 134 

-199 
142 -2 276 136 

-181 
050 -2 381 050  

Av- och nedskrivningar -288 296  -323 990  -336 560  -363 572  -357 421  -380 239  
Övriga rörelsekostnader   -1 850 1 850   -11 947 11 947   -759 759 

Summa rörelsens kostnader 
-16 057 

771 
-283 
200 

-19 749 
395 

-278 
275 

-20 686 
707 

-256 
500 

-18 125 
772 

-187 
195 

-18 683 
624 

-181 
050 

-19 271 
564 

-180 
241 

             

Rörelseresultat 1 193 943 
-283 
200 1 181 774 

-278 
275 1 661 414 

-256 
500 2 575 805 

-191 
673 2 202 073 

-213 
050 2 265 731 

-180 
241 

Just rörelseres 910 743  903 499  1 404 914  2 384 132  1 989 023  2 085 490  

Resultat från finansiella poster             
Res från övriga vp som är AT -323 831  236 720  147 328  460 888  269 298    
Övr Ränte intäker o liknande poster 229 400  171 330  28 349  29 195  20 198  12 232  

Räntekostnader o liknande poster -121 975  -28 540  -116 332 
-279 
000 -199 584  -91 593  -63 590 -20 000 

Summa resultat från finansiella 
poster -216 406 0 379 510 0 59 345 

-279 
000 290 499 0 197 903 0 -51 358 -20 000 

             

Resultat efter finansiella poster 977 537 
-283 
200 1 561 284 

-278 
275 1 720 759 

-535 
500 2 866 304 

-191 
673 2 399 976 

-213 
050 2 214 373 

-160 
241 

             

Bokslutsutsdispositioner 115 702 
-115 
702 -47 148 47 148 -446 050 446 050 574 042 

-574 
042 95 483 -95 483 120 452 

-120 
452 

Skatt på årets resultat -124 298  -195 182  -324 718  -792 968  -689 631  -657 776  
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Årets vinst 968 941 
-398 
902 1 318 954 

-231 
127 949 991 -89 450 2 647 378 

-765 
715 1 805 828 

-308 
533 1 677 049 

-280 
693 

Justerat Resultat 570 039  1 087 827  860 541  1 881 663  1 497 295  1 396 356  
             
             
Snitt resultat 1 215 620            
             
Kapitalkostnad (WACC) 13%            
Tillväxt/inflation 2%            

 


