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Abstract 

This study examines business valuation at the acquisition of companies, the aim of the study 

was to describe the factors that affect and how they affect the choice of valuation method. We 

also wanted to examine how appraisers think and the reason behind their choice of valuation 

method, because the valuation is complicated and has no scientific basis. There are no speci-

fic rules or practices to follow and it is therefore problematic to know which or what valuat-

ion method to use. To investigate this, a qualitative study was performed in which six busi-

ness appraisers was interviewed. The following factors were examined: the industry, the ma-

turity level, access to information, human capital and the business brand, the valuer, size and 

unknown factors. The result of the study shows that all factors influence the choice of 

method, but to different extent. The factors that affect the most is the valuer and the client. 

The type of company also influence the choice of method for example if the value is in the 

assets or the human capital. Size and maturity also influence but not to the same extent as the 

valuer or the client. 

 

Keywords: Business valuation, methods of valuation, sale of a business and choice of valuat-

ion method.  
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1.Inledning 

I denna uppsats behandlar vi problematiken med att värdera ett företag. Nedan redogörs 

bakgrunden till företagsvärdering. Bakgrunden följs av en problematisering som mynnar ut i 

vår forskningsfråga och till sist presenteras syfte och avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 

Företagsvärdering är ett av de snabbast växande områdena för alla konsulttjänster som till-

handahålls av revisionsbyråer (Luh, 2002). Johansson och Hult (2002) förklarar att förvärv av 

företag är en naturlig del av dagens moderna ekonomi. Förändringar i näringslivet medför att 

företagen behöver byta ägare. Det kan exempelvis vara att entreprenörer kommer med nya 

idéer och synsätt som leder till förändringar. Ett ägarbyte kan även bli aktuellt på grund av 

andra orsaker, exempelvis att en ägare går bort där det inte finns någon efterträdare eller när 

ett företag har ekonomiska svårigheter och därför måste säljas. Hult (1998) förklarar att det är 

vanligt att företagaren anlitar en värderare som utför värderingsarbetet av företaget. En värde-

rare kan exempelvis vara en revisor eller en företagsmäklare. Olbrich, Quill och Rapp (2015) 

anser att förvärv av företag är ett av de mest administrationskrävande arbetena, eftersom det 

krävs kunskap inom flera affärsområden. 

 

Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) och Basi och Basi (2014) beskriver att vid försälj-

ning av företag utförs en värdering av företaget för att få fram ett värde. Det finns flera olika 

tillvägagångssätt för hur värdering av företag går till, exempelvis används substansvärde- el-

ler avkastningsvärdemetoden. Substansvärdemetoden utgår från företagets tillgångar och 

skulder medan avkastningsmetoden utgår från prognoser om framtiden. Värdering är inte 

endast intressant vid förvärv av företaget utan även för intressenter som aktieägare och kre-

ditgivare, för att ge information till investerare vid köp av aktier i bolaget eller vid kreditgiv-

ning. Värdering kan även behövas vid planerat samgående mellan företag, aktievärdering, 

analys av företagets strategi, börsintroduktion med mera.  

 

Norin (2016) beskriver att det skett en utveckling kring värdering av företag, trenden är att 

värderingarna har blivit mer omfattande jämfört med ett par decennier sedan, tidigare ansågs 

metoderna för simpla. Värderingsmetoderna som används idag är dock desamma som då, 

men det har blivit vanligare att använda vissa metoder framför andra. Exempelvis har kassa-

flödesvärdering blivit vanligare, på grund av att den anses vara den mest kompletta värde-

ringsmetoden. 
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1.2 Problematisering 

Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002), Johansson och Hult (2002) och Hult (1998) påpe-

kar att det inte finns något objektivt värde av ett företag och att ingen värdering är exakt utan 

att värderingen är en subjektiv uppfattning. Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) menar 

att för privata (onoterade bolag) finns det inget noterat marknadspris och det gör det i allmän-

het svårare att värdera ett privat bolag än ett publikt bolag. Privata företag är i högre grad 

kopplade till ägarna och deras kontaktnät kan vara direkt kopplade till bolagets verksamhet, 

jämfört med publika bolag. Ett undantag är dock “delägarbaserad crowdfunding” som innebär 

att privatpersoner har möjlighet att investera och köpa aktier i ett onoterat företag och på så 

sätt har företaget ett marknadspris (Crowdcube, u. å).  

 

Norin (2016) påpekar att det är svårt att veta hur mycket ett företag är värt, men att det däre-

mot finns metoder som ökar möjligheten att beräkna värdet. Det finns ett antal olika värde-

ringsmetoder, exempelvis kassaflödesvärdering och jämförande värdering. Värderingen är 

komplicerad och har ingen vetenskaplig grund, vilket medför svårigheter för värderaren trots 

goda kunskaper och erfarenheter. Norin (2016) menar vidare att det inte finns några särskilda 

regler att följa och därmed finns det inga rätt eller fel. Värderingsmetoderna kan ge stora 

skillnader och det mest rättvisande värdet kan ligga mellan två metoder. En kombination av 

metoder kan därför vara vägen till en tillfredsställande företagsvärdering. Dittman, Maug och 

Kemper (2002) uttrycker även problematiken vid värdering och att valet av metod varierar. 

De menar precis som Norin (2016) och Ghosh och Sri Asit (2010) att en värderare vanligtvis 

använder ett antal olika metoder för att fastställa ett värde på företaget. Dittman, Maug och 

Kemper (2002) genomförde en undersökning på 53 tyska företagsvärderingar som visade att i 

snitt används 2,92 värderingsmetoder vid värdering av företag. Pricer och Johnson (1997) har 

även genomfört en undersökning där de jämförde olika värderingsmetoder för att undersöka 

om några metoder lämpar sig bättre än andra beroende på företaget. Resultatet av studien vi-

sade att det inte finns någon enskild metod som var dominerande vid uppskattning av före-

tagsvärdet. Dock menar Pricer och Johnson (1997) precis som Lie och Lie (2002) att vissa 

metoder är bättre än andra för att komma fram till ett så tillfredsställande värde som möjligt, 

samt att det inte finns något enhetligt empiriskt resultat för att ge stöd till användning av nå-

gon speciell värderingsmetod.  

 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Pricer,+Robert+W/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Johnson,+Alec+C/$N?accountid=8028
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Pricer och Johnson (1997) menar precis som Hult (1998), Ledereich och Siegel (1990) och 

Cross (2013) att det är problematiskt att veta vilken eller vilka värderingsmetoder värderarna 

ska använda sig av. Det är inte bara val av värderingsmetod som är problematiskt, utan de 

värderingsmetoder som finns har en del brister. Lie och Lie (2002) och Olbrich, Quill och 

Rapp (2015) påtalar brister med värderingsmetoderna, bland annat att metoderna inte beskri-

ver verkligheten och att feltolkning kan förekomma vid okritiskt tänkande.  

 

Hult (1998) påpekar problemet med att det inte finns någon allmängiltig och konsekvent litte-

ratur som ger vägledning om hur värderare ska värdera ett företag. Hult (1998) menar vidare 

att informationen om hur värderare går tillväga när de utför en företagsvärdering är begränsad 

eftersom värderingarna inte publiceras utan behålls av inblandade parter. Det gäller exempel-

vis hur värderaren samlar in information samt bearbetar den. Inom företagsvärderingen finns 

det inga anvisningar om vilka värderingsmetoder som bör användas, hur rapporten ska fram-

ställas eller värderarens förhållningssätt. Hult (1993) förklarar att FAR1 har gett ut ett antal 

rekommendationer om vägledning för koncernredovisning, däremot finns inte några motsva-

rande anvisningar eller rekommendationer för värdering av företag. Ledereich och Siegel 

(1990) beskriver att det är viktigt att den metod som väljs anpassas efter företaget och de stäl-

ler sig frågan ”Hur ska värderaren veta vilken den rätta metoden är?”. De menar således att 

värderingsprocessen inte är en vetenskap, utan snarare en konst och därför är det svårt att veta 

vilken eller vilka metoder värderaren ska tillämpa. Cross (2013) påpekar att oavsett vilken 

metod värderaren väljer, bör den vara försvarbar och motsvara ett sådant sannolikhetsenligt 

värde som möjligt. Dessutom visar resultatet av Pricer och Johnsons (1997) studie att det kan 

vara möjligt att identifiera en enda värderingsmetod som är rimlig att använda vid beräkning 

av företagsvärdet. Dock menar de att deras studie är för liten och för snäv för att kunna gene-

ralisera och dra slutsatser och de uppmuntrar till vidare forskning. 

 

Norin (2016) beskriver problemet med att det inte finns några specifika regler att förhålla sig 

till vid företagsvärdering. Det finns alltså ingen rättspraxis som anger hur en företagsvärde-

ring ska utföras, det vill säga att det inte finns någon god värderingssed. På grund av att det 

inte finns någon praxis blir således värderingarna subjektiva och värdet kan variera beroende 

på vem som utför värderingen, vilket kan få konsekvenser för värderingen. Konsekvenserna 

                                                
1 FAR är standardverket för bokföring och redovisning som innehåller rekommendationer, uttalanden 

och lagar (FAR Akademi, 2016). 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Pricer,+Robert+W/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Johnson,+Alec+C/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Pricer,+Robert+W/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Pricer,+Robert+W/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Johnson,+Alec+C/$N?accountid=8028
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av en subjektiv värdering kan leda till att en under- eller övervärdering utförs och detta kan få 

konsekvenser under en lång tid för både köpare och säljare. Det kan vara konsekvenser som 

att säljaren inte får vad företaget är värt eller inte får företaget sålt (Ledererich & Siegel, 1990 

och Norin, 2016). Värderarna, uppdragsgivarna och rättsvårdande instanser har behov av att 

en god värderingssed klarläggs så värderarna har något att förhålla sig till (Hult, 1993). Om 

värderarna hade haft något att utgå ifrån vid val av värderingsmetod skulle förmodligen inte 

värdena skilja sig åt beroende på vem som utför värderingen av företaget. På grund av detta 

problem vill vi studera vilka metoder värderarna använder och vad som påverkar valet av vär-

deringsmetod för att kunna bidra med rekommendationer om vilken metod som bör tillämpas 

beroende på hur företaget som värderas ser ut.  

 

Slutligen tyder tidigare forskning på att det finns behov av att en god värderingssed kartläggs 

eftersom det saknas en enhetlig vetenskaplig grund samt praxis för värderarna att förhålla sig 

till, detta ger utrymme till tolkningar vilket kan få konsekvenser för värderingen. Vidare finns 

inget empiriskt resultat som ger stöd till användningen för någon speciell värderingsmetod 

och dessutom finns det brister i de metoder som används. Detta leder fram till forskningsfrå-

gan;  

  

- Vad påverkar värderarens val av värderingsmetod? 

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att förstå vad som påverkar värderarens val av värderingsmetod och hur 

faktorer påverkar värderarens val av metod. I denna studie avser vi att studier följande fak-

torer; bransch, värderaren, mognadsgrad, storlek, informationstillgång samt humankapital och 

varumärke. Syftet är också att förstå hur värderare resonerar vid val av värderingsmetod ef-

tersom det inte finns någon praxis eller en allmängiltig metod att förhålla sig till.  

 

1.4 Avgränsning 

Vi har avgränsat studien till företagsvärdering vid förvärv av ett företag, det vill säga när för-

säljning av företaget sker till en annan part. Studien behandlar privata (onoterade) företag i 
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Sverige, eftersom publika bolag redan har ett aktievärde. Dessutom har vi valt att inte foku-

sera på onoterade företag som använder sig av crowdfunding2, därför kommer vi i fortsätt-

ningen av studien bortse från detta. Vi har avgränsat oss till följande värderingsmetoder; av-

kastningsvärdemetoden, substansvärdemetoden, kassaflödesvärdering och jämförande värde-

ring, det beror på att metoderna är de vanligaste förekommande. 

 

  

                                                
2 Delägarbaserad crowdfunding är ett sätt för onoterade bolag att få mer kapital. Vem som helst kan 

investera pengar i utbyte mot aktier i företaget. Finansiärerna blir på så sätt delägare i företaget som 

de investerar i. (Crowdcube u. å) 
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2. Teoretisk referensram  

I den teoretiska referensramen fördjupar vi oss i olika teorier och modeller. Vi har valt dessa 

teorier och modeller för att bidra till en bra grund för förståelse och analys av vår forsk-

ningsfråga. Vi vill undersöka vilka värderingsmetoder som företagsvärderare använder och 

vilka faktorer som styr valet av värderingsmetod och de presenteras nedan.  

 

2.1 Definition av värde 

Öhrlings (2014) beskriver problematiken med att fastställa ett värde, eftersom värde betyder 

olika saker för olika individer. Vid förvärv grundar sig företagets värde på den ekonomiska 

nyttan företaget förväntas att ge. Olika parter har olika preferenser och kan ha olika uppfatt-

ningar om värde. Hult (1993) menar att ett företags värde är subjektivt och att det råder olik-

heter mellan intressenter och deras värdering av företaget. Olika intressenter har olika upp-

fattningar om värdet och det kan på så sätt uppstå en konflikt mellan exempelvis en köpare 

och säljare om vad de anser att företaget är värt.  

 

2.2 Marknadsvärde och fundamental analys 

Marknadsvärdet är kortfattat, vad marknaden anser att företaget är värt. Marknadsvärdet defi-

nieras som vad en köpare skulle betala en säljare under normala omständigheter. Det finns 

ingen enskild metod eller formel för att bestämma marknadsvärdet. (Hochberg, 1993)  

 

Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) förklarar att flertalet värderingsmetoder kan använ-

das vid värdering av företag. Dessa metoder kan delas in i två grupper, den ena gruppen byg-

ger på prognoser från årsredovisningen, det vill säga en fundamental analys. Med en funda-

mental analys kan företagets värde beräknas med hjälp av information om företaget och dess 

omvärld. Den andra gruppen bygger på en så kallad teknisk analys som innebär att man gör 

prognoser för hur aktien kommer utveckla sig i framtiden baserat på aktiens historiska ut-

veckling. En teknisk analys bör inte användas på privata onoterade bolag på grund av de inte 

har någon historisk börskurs. Eftersom avgränsning gjorts till privata onoterade bolag kom-

mer inte teknisk analys att behandlas i denna studie.  

 

Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) förklarar att den fundamentala analysen består av 

fyra moment: strategisk analys, redovisningsanalys, finansiell analys och värdering. De tre 

förstnämnda delarna är ett förberedande arbete inför steg två, där prognostiseras framtiden för 
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företaget. Med hjälp av prognoserna genomförs sedan en värdering. Nedan presenteras re-

spektive del av den fundamentala analysen.  

 

 

 

Figur 1. Källa; Nilsson, Isaksson, Martikainen (2002) s.21 figur 1.1 Den fundamentala analysens huvudmo-

ment. 

 

Strategisk analys: 

Strategisk analys identifierar de faktorer som påverkar företagets vinst, framgångsfaktorer 

och risker. De verktyg som vanligtvis används är branschanalys och konkurrensanalys samt 

försäljningsprognoser. Strategisk analys ses som den viktigaste delen av fundamental analys 

eftersom den säkerställer att den faktiska värderingen inte utgår ifrån orealistiska antaganden. 

(Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). 

 

Redovisningsanalys: 

Värderaren bedömer kvaliteten av resultatet samt om företagets redovisning beskriver verk-

samheten. Här studeras hur vinstfaktorer och risker redovisas, dessa identifieras i den strate-

giska analysen med hjälp av årsredovisningen. Balans- och resultaträkningen samt kassaflö-

desanalysen är avsedda att ge en bild av företagets ekonomiska situation. Det finns dock fak-

torer som påverkar redovisningens kvalitet, det kan till exempel vara på grund av felaktiga 

prognoser och fel val av redovisningsprinciper. (Ibid) 

 

Finansiell analys: 

Med hjälp av finansiell analys värderas företagets historiska utveckling med utgångspunkt i 

den finansiella informationen, vanligtvis med hjälp av nyckeltal. Genom nyckeltalen försöker 

värderaren mäta företagets lönsamhet, tillväxt och finansiella balans, både i nuläget och i 

framtiden. (Ibid) 

 

Strategisk Analys 

Redovisningsanalys 

Finansiell Analys 

Prognoser Värdering 
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Prognos: 

Efter samtliga analyser bygger värderaren en prognosmodell över företagets framtida utveckl-

ing, genom att prognostisera företagets balans- och resultaträkning. Prognoserna är till för att 

ge en tydlig bild av företagets förväntade utveckling. Det finns ingen exakt hänvisning på hur 

en modell ska genomföras och modellen blir unik för varje företag. (Ibid) 

 

Värdering:  

Värderingen kan utföras med flera olika värderingsmetoder (Nilsson, Isaksson & Martika-

inen, 2002). Hult (1998) menar att vid värdering av onoterade företag används ofta de “tradit-

ionella” värderingsmetoderna, det vill säga substansvärde- och avkastningsmetoden. Med 

traditionella menas att den använts sedan en lång tid tillbaka och att värderingsteorin som lig-

ger bakom dessa modeller är väl känd. Substansvärdemetoden utgår från företagets tillgångar 

och skulder medan avkastningsmetoden utgår från prognoser om framtiden (Nilsson, Isaks-

son & Martikainen, 2002). 

 

2.3 Värderingsmetoder 

Nedan presenteras värderingsmetoderna; substansvärdemetoden, avkastningsvärdemetoden, 

kassaflödesvärdering och jämförande värdering.  

 

2.3.1 Substansvärdemetoden 

Hult (1993) beskriver denna metod som ett värde på hur bra företagarna lyckats med verk-

samheten ur en ekonomisk aspekt. Substansvärdemetoden syftar till att beräkna värdet på det 

kapital som finns placerat i företaget. Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002, s. 63) defini-

erar substansvärdet enligt följande “Substansvärdet är detsamma som värdet på investerat 

eget kapital i företaget, dvs det sammanlagda marknadsvärdet på företagets tillgångar efter 

avdrag för marknadsvärdet på företagets skulder”.  

 

Hult (1993) beskriver tre motiv till varför substansvärdemetoden används vid förvärv av före-

tag. 

1. Genom substansvärdemetoden kan värderaren kontrollera säkerheten i den framtida 

avkastningen. 

2. För att få en bild av vad det skulle kosta att starta ett nytt företag, alltså företagets re-

produktionsvärde. 
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3. För att kontrollera avkastningsvärdet. Dock menar Hult (1993) att det inte finns någon 

entydig syn för kontrollberäkning av substansvärdet, han anser att riskexponering i ett 

företag med högt substansvärdet innebär en mindre risk jämfört med ett företag med 

lågt substansvärde.  

 

Norin (2016) hävdar att substansvärdemetoden är bra på grund av dess enkelhet och den inte 

kräver några antaganden eller gissningar, dock tar metoden inte hänsyn till hur tillgångarna 

används eller framtida möjligheter. Hult (1993) påpekar att substansvärdets betydelse vid vär-

dering av företag är varierande och att synen på substansvärde som enda metod vid värdering 

är tveksam. Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) beskriver problemet med denna värde-

ring som att det bokförda värdet sällan är detsamma som det verkliga värdet. Vid substans-

värdering är det företagets verkliga värde som är av intresse. Öhrlings (2014) påpekar att vär-

dering av immateriella tillgångar är svårt att beräkna i substansvärdemetoden, det kan vara 

exempelvis patent, varumärken och licensrättigheter. Om substansvärdemetoden utförs på ett 

tillfredsställande sätt ska det motsvara samma värde som i avkastningsmetoden. Vanligt är 

dock att det uppkommer skillnader som beror på att det är svårt att värdera de immateriella 

tillgångarna på ett tillfredsställande sätt i substansvärdemetoden. Värdering med hjälp av sub-

stansvärdemetoden kan bli missvisande om ingen hänsyn tas till humankapital. Öhrlings 

(2014) 

 

2.3.2 Avkastningsvärdemetoden 

Hult (1998) förklarar att avkastningsvärdet i företaget beräknas med utgångspunkt i resultat-

räkningen, värderaren behöver ha uppgifter om företagets förväntade genomsnittliga avkast-

ning och även bestämma kalkylräntan. Utgångspunkten är att försöka beräkna företagets vins-

ter i framtiden som därefter användas som grund vid värderingen. Det finns två olika metoder 

att utgå från när det gäller avkastning; ett alternativ är att de framtida avkastningarna varierar 

från år till år under en begränsad tidsperiod, vanligen mellan sex till åtta år. Det andra alterna-

tivet utgår från en jämn avkastning under evig tid. Avkastningen från företaget är viktig vid 

värdering av företaget, men det är problematiskt att förutsäga ett företags framtida utveckling 

och därmed avkastning. Hult (1998) beskriver vidare att både avkastning- och substansvärde-

metoden endast bör användas när värderaren ska göra en snabb och grov uppskattning. Därför 
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är det svårt att beräkna ett underlag för framtida avkastningar. Däremot kan avkastningsvär-

demetoden vara bra när värderaren inte har tillgång till alla uppgifter som behövs för att göra 

en komplett värdering.  

 

En nackdel med metoden är att värderingen utgår från bokförda värden på tillgångar och 

skulder, vilket medför att två likadana verksamheter kan få två helt olika värden beroende på 

vilka redovisningsprinciper som används. (Öhrlings, 2014) 

 

2.3.3 Kassaflödesvärdering 

Hult (1998) beskriver att denna metod kan ses som en utvidgning av avkastningsvärdemeto-

den och innebär att nuvärdet av företagets framtida betalningsströmmar beräknas. Norin 

(2016) menar att kassaflödesvärderingen är en av de mest använda värderingsmetoderna i 

dagsläget och han anser att det är den mest kompletta metoden eftersom den tar hänsyn till 

flera faktorer som exempelvis kapitalbehov och varumärke, som andra metoder missar.  

 

Hult (1993) och Norin (2016) förklarar att kassaflödesvärdering är den mest omfattande och  

krävande metoden eftersom köparen ska förutse vilka effekterna blir av att köpa företaget. 

Hult (1993) påpekar att metoden inte är entydig vid beräkning av företagets kassaflöde till ex-

empel om värderaren ska ta med avskrivningar eller inte. Norin (2016) menar även att meto-

den är subjektiv, vilket kan ge en missvisande bild. Flöstrand (2006) beskriver att kassaflöde-

svärdering är att föredra vid förvärv på grund av att metoden fokuserar på likviditet vilket 

ofta är en viktig faktor vid förvärv. Likviditeten är ett mått på företagets betalningsförmåga 

på kort sikt.  

 

2.3.4 Jämförande värdering 

Norin (2016, s. 23) förklarar jämförande värdering enligt följande “Tanken med denna metod 

är att företaget värderas till det pris som marknaden erfarenhetsmässigt är villig att betala 

för ett liknande företag i samma bransch, storlek och ort”. 

 

Metoden utgår från marknadens bedömning av ett företags värde jämfört med andra liknande 

företag (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). Hult (1998) och Norin (2016) förklarar att 

det krävs ett jämförelseobjekt för att kunna göra en jämförande värdering, det vill säga ett 

snarlikt företaget eller en grupp av liknande företag. Dock kan vara svårt att använda sig av 
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jämförande värdering vid små privata företag eftersom det är svårt att finna jämförbara före-

tag. Om jämförelseobjektet inte är perfekt jämförbart, behövs information om företaget för att 

justera för skillnader.   

 

Jämförande värdering kallas även för multipelvärdering, utgångspunkten är att multiplicera 

företagets resultat med likartade företags multiplar (Företagsvärdering, 2008). Baveystock 

och Van der Westhuizen (2015) förklarar att vid multipelvärdering försöker man bekräfta en 

värdering som erhållits med hjälp av någon annan metod. Gianuzzi (u. å) beskriver vidare att 

vid beräkningen använder värderaren sig av resultatet multiplicerat med en faktor som van-

ligtvis ligger mellan tre till åtta, dock är det svårt att veta storleken på faktorn. Baveystock 

och Van der Westhuizen (2015) menar att stora företag oftare har mer inkomstströmmar, vil-

ket medför en lägre riskprofil och därmed en större multipel. Företag som har höga resultat 

och dessutom goda framtidsutsikter ger en högre värdering och därmed en högre multipel 

jämfört med ett företag med låga resultat och dåliga framtidsutsikter. 

 

2.4 Externa faktorer 

Det finns ett antal olika värderingsmetoder som används på marknaden och vilken eller vilka 

metoder som ska användas kan bero på ett antal faktorer. Nedan redogörs för faktorer som 

kan påverka valet av värderingsmetod. 

 

2.4.1 Bransch  

Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) beskriver vikten av att göra en branschanalys vid 

värdering av företag eftersom företagets framtida vinst baseras på bedömning av vinstpoten-

tialen i hela branschen. För att göra dessa bedömningar krävs goda kunskaper om exempelvis 

marknaden, produkter och konkurrenter. Nackdelen med att göra en branschanalys är att det 

är svårt och tidskrävande att få all information om utvecklingen inom flera branscher.  

 

Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) beskriver en undersökning som Olbert (1992) har 

genomfört. Resultatet av Olberts studie visar att substansvärdemetoden kan vara en lämplig 

metod för följande branscher: skog, fastigheter och investment. Det beror på att det är relativt 

lätt att uppskatta marknadsvärdet på tillgångarna inom de kapitalintensiva branscherna. När 

det gäller tjänsteföretag, handelsföretag och verkstad är däremot inte substansvärdemetoden 

en metod att föredra eftersom humankapitalet är av betydande värde, vilket substansvärdeme-

toden inte tar hänsyn till.  
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2.4.2 Värderaren 

Företagsvärdering är subjektivt och valet av metod påverkas av värderaren. Olika parter har 

skilda uppfattningar om värde och vilken metod som kan ge ”rätt” värde. Val av värderings-

metod påverkas av hur väl insatt värderaren är, det kan finnas metoder som värderaren före-

drar framför andra som därmed påverkar valet. (Öhrlings, 2014) 

 

Flöstrand (2006) har genomfört en undersökning som visar att kassaflödesvärdering är en 

modell som har ökat i popularitet de senaste åren. Han menar således att en viss metods po-

pularitet kan påverka värderarens val av metod.  

 

2.4.3 Informationstillgång 

Värderingen beror inte bara på värderarens kompetens, utan värderingen påverkas även av 

den tid och information som finns tillgänglig. Om tiden är knapp och informationstillgången 

är liten kan värdering påverkas av intuition. Det första steget är ofta en värdering grundad på 

offentlig information. (Öhrlings, 2014)  

 

2.4.4 Mognadsgrad 

Tolleryd och Frykman (2000) påstår att mognadsgraden av ett företag påverkar vilken värde-

ringsmetod som bör användas. Beroende på hur moget företaget och industrin är fokuserar 

värderaren på olika saker. De hävdar att kassaflödesvärdering fungerar lika bra till mogna fö-

retag som till små tillväxtföretag, men metoden är i första hand konstruerad till mogna före-

tag. 

 

2.4.5 Storlek 

Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) beskriver att ett företags storlek kan medföra att 

vissa metoder passar bättre än andra. De hävdar att substansvärdemetoden är bäst lämpad vid 

förvärv av små privata företag på grund av att företagets tillgångar och skulder värderas till 

marknadsvärde.  

 

Hult (1993) påstår att kassaflödesvärdering lämpar sig när stora företag förvärvar andra före-

tag. Hult (1998) beskriver att i ett litet företag kan det vara problematiskt att använda avkast-

ningsmetoden eftersom ett litet företag ofta påverkas i större utsträckning av förändringar, till 

exempel beroendet till andra företag. Därför är det svårt att beräkna ett underlag för framtida 

avkastningar. 
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2.4.6 Humankapital och Varumärke  

Guy (2009) och Gamerschlag (2013) anser att i dagens kunskapsbaserade samhälle är företa-

gets viktigaste tillgångar ofta immateriella och humankapital ses som en av de viktigaste fak-

torerna bakom den ekonomiska tillväxten. De menar att värderingsmetoderna brister i att de 

inte tar hänsyn till humankapitalet. Resultatet av Gamerschlag studie är att humankapitalet 

anses vara av relevant värde, han hävdar att företag kan öka sin värdering genom att ta hän-

syn till företagets humankapital. Blair och Wallmans (2001) forskning visade att 80% av ett 

företagets värde skapas av immateriella tillgångar och det är tillgångar som exempelvis hu-

mankapital som inte finns med i resultat- eller balansräkningen. Guy (2002) betonar att det 

finns en koppling mellan företagets marknadsvärde, humankapital och immateriella tillgångar 

i allmänhet. Mizik och Jacobson (2009) påtalar även de en brist med värderingsmetoderna ef-

tersom de inte tar hänsyn till företagets varumärke. Värderingen kan enligt dem förbättras om 

varumärket tas med i beräkningsmodellen för värdering, de kom fram till att värderingen 

skulle förbättras med 16%. Öhrlings (2014) påpekar även att värdering med hjälp av sub-

stansvärdemetoden kan bli missvisande om ingen hänsyn tas till humankapital.  

 

2.5 Analysmodell 

 

Figur 2. Analysmodell, egenkonstruerad.  

 

Genom att kombinera ovanstående teorier kom vi fram till följande analysmodell. Analysmo-

dellen utgår ifrån de värderingsmetoder och faktorer som är beskrivna ovan. Val av värde-

ringsmetoderna avkastningsvärdemetoden, substansvärdemetoden, kassaflödevärdering eller 
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jämförande värdering kan påverkas av några faktorer. Utifrån litteraturen kan det vara fak-

torer som bransch, värderaren, företagets mognadsgrad, storlek på företaget, den informat-

ionstillgång som finns tillgänglig och humankapital och varumärke. Det kan även vara 

okända faktorer som påverkar värderaren som vi inte är medvetna om som slutligen påverkar 

vilken eller vilka värderingsmetoder som tillämpas vid företagsvärderingen. Med hjälp av 

analysmodellen vill vi undersöka hur dessa faktorer påverkar valet av värderingsmetod. På-

verkar alla faktorer lika mycket? Väger någon faktor tyngre eller påverkar faktorerna inte 

alls? Finns det flera faktorer som påverkar som inte vi är medvetna om?  
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3. Metod och metodologiska överväganden 

Här presenteras de olika metoderna och tillvägagångssätt som använts under arbetet samt de 

metodologiska överväganden som genomförts. Kapitlet beskriver följande områden: under-

sökningens upplägg, undersökningsdesign, datainsamling, val av undersökningsobjekt, val av 

frågor, analysmetod, kvalitet av studien och metodreflektion.  

 

3.1. Undersökningens upplägg 

En kvalitativ metod tillämpades i denna studie genom att empirin samlades in med hjälp av 

intervjuer för att undersöka och förstå värderares val av metod. Kvalitativ forskning kan en-

ligt Rynes och Gephart (2004) beskrivas som tolkande och beskriver människors syn av verk-

ligheten med hjälp av ord och texter. En kvalitativ forskning betonar situationens detaljer och 

beskriver processer, viktiga relationer mellan variabler och testar allmänna påståenden. Ef-

tersom vår studie ska generera en förståelse till vilka faktorer som påverkar valet av värde-

ringsmetod valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning. Orsaken till att vi valde en 

kvalitativ undersökning var för att vi anser att vår forskningsfråga är av en mer djupgående 

karaktär. Bryman och Bell (2013) beskriver att en kvantitativ undersökning är mer inriktad på 

ytlig kunskap. Därför valde vi att göra en kvalitativ undersökning som gav oss möjligheten 

att gå djupare på problemet och generera en förståelse till vilka faktorer som påverkar valet 

av värderingsmetod. Därför tyckte vi det passade vår studie bättre att genomföra intervjuer 

där vi hade möjlighet att ställa följdfrågor jämfört med att skicka ut enkäter. En nackdel med 

att göra en kvalitativ studie är dock att det är svårt att vara objektiv, vilket kan påverka studi-

ens resultat.  

 

3.2 Datainsamling 

Inledningsvis började vi med att läsa in oss på området för att se vad befintlig forskning kom-

mit fram till och därigenom finna ett obesvarat problem. För att finna teorier och artiklar har 

vi dels läst böcker som behandlar området samt sökt efter artiklar på ABI/Inform. Vi använde 

oss av följande sökord; Företagsvärdering, Business Valuation, Business Valuation Methods, 

Methods of Valuation, FAR företagsvärdering, business valuation choosing methods och Bu-

siness valuation and sale of a business.  
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Till en början sökte vi fram den engelska motsvarigheten till “företagsvärdering” som vi se-

dan använt som utgångspunkt när vi sökte i databasen ABI/Inform. När vi sökte på exempel-

vis “Business valutation” kom relaterade sökförslag upp från databasen, vilket vi också an-

vänt oss av. Utöver det har vi läst referenslistan på andra artiklar och därigenom funnit artik-

lar samt fått inspiration till vad vi kunde söka på. Dock har inte den befintliga teorin besvarat 

vår forskningsfråga och därav hade vi behov av att samla in primärdata för att besvara vår 

forskningsfråga.  

 

3.2.1 Intervjukonstruktion 

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer, Christensen et al. (2010) förklarar att semistruk-

turerade intervjuer utgår från en intervjuguide med bestämda teman. Innehållet, temat och 

ordningen på frågorna kan variera mellan intervjuerna. Vi valde att använda oss av semistruk-

turerade intervjuer för att kunna ställa följdfrågor och på så sätt gå djupare på vår forsknings-

fråga. Anledning till varför vi inte genomförde ostrukturerade intervjuer var för att ha något 

att förhålla oss till samt för att inte undersöka det vi inte avsett att undersöka. De sex intervju-

erna genomfördes antingen på Örebro Universitet, på respondenternas kontor eller via telefon 

och var mellan 30-60 minuter långa. Innan intervjun var vi tydliga med att meddela respon-

denterna att de får ta del av empirin när den är sammanställd. Detta för att ge respondenterna 

möjlighet att korrigera eventuella feltolkningar och för att respondenterna skulle känna sig 

mer säkra under intervjun och på så sätt inte vara rädda för att säga “fel”. Denna möjlighet 

utnyttjades av två av våra respondenter, eftersom de ångrade uttalande i efterhand. Det tyder 

på att respondenterna kände förtroende för oss och vågade prata öppet om området. Intervju-

guiden kategoriseras utifrån rubrikerna i referensramen och analysmodellen för att kontrollera 

att frågorna berörde de områden vi avsåg att studera. Alla intervjuer spelades in med godkän-

nande från respondenterna, detta för att underlätta sammanställningen av empirin samt för att 

kunna fokusera på respondenten. Under intervjun såg vi till att frågorna i intervjuguiden blev 

besvarade genom att bocka av de frågor som respondenten svarat på, detta för att vara säkra 

på att vi inte missade några frågor. På grund av att transkriberingen av intervjuerna blev totalt 

50 sidor har vi valt att inte bifoga dessa som bilaga, med dessa finns tillgängliga om så öns-

kas.  
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3.3 Val av undersökningsobjekt 

Respondenterna valdes ut via ett bekvämlighetsurval. Bryman och Bell (2013) beskriver detta 

som att man väljer ut respondenter som finns tillgängliga för forskaren. Vi tog kontakt med 

de företag som vi tyckte passade undersökningens syfte. De företag vi kontaktade påverkade 

även urvalet eftersom de själva valde ut vilka personer vi fick intervjua. Vi har intervjuat per-

soner som utför företagsvärdering på företagen Exit partner, Grant Thornton, PwC, Industri 

progress och Länia Företagsförmedling. Orsaken till varför vi valde dessa respondenter är på 

grund av att de har erfarenhet, samt är kunniga inom företagsvärdering och på så sätt kan be-

svara våra frågor. I och med respondenternas erfarenhet och kunskap ökade studiens trovär-

dighet. Vi valde att intervjua både revisorer, företagsmäklare och investerare för att få olika 

infallsvinklar. Vi är medvetna om att studiens resultat påverkas av respondenternas svar och 

att det är möjligt att resultatet blivit annorlunda om andra personer intervjuades. 

 

3.4 Val av frågor 

Vid konstruerandet av intervjuguiden utgick vi från den teoretiska referensramen samt ana-

lysmodellen där alla frågor kopplades till vårt syfte och vår forskningsfråga. Vi började med 

att ställa allmänna frågor för att få en lättsam start på intervjun. Sedan ställde vi frågor inom 

kategorierna; val av metod, bransch, värderaren, informationstillgång, mognadsgrad, human-

kapital och varumärke, storlek och okända faktorer som alla har en tydlig koppling till refe-

rensramen och analysmodell. Vi valde att inte ställa slutna ja/nej frågor utan att ha öppna frå-

gor för att ge respondenten möjlighet att förklara och beskriva på ett utförligt sätt. Beroende 

på hur respondenten svarade ställde vi passande följdfrågor, exempelvis till de olika värde-

ringsmetoderna hade vi specifika följdfrågor som passade just den värderingsmetoden. Vi 

undvek även att ställa ledande frågor för att inte påverka respondentens svar.  

 

Som tidigare nämnt började vi att ställa allmänna frågor för att få bakgrundsfakta om respon-

denten samt för att starta intervjun på ett lättsamt sätt. Ett antal frågor ställdes sedan om vär-

deringsmetoder för att få en inblick om vilka värderingsmetoder värderarna använder sig av i 

praktiken. Vi ställde frågor som “Vilken eller vilka värderingsmetoder använder ni er av?” 

och “Varför använder ni er av just denna/dessa metoder?”. Detta för att ta reda på hur värde-

raren resonerar vid val värderingsmetod. Genom att ställa diverse frågor om bransch, storlek, 

informationstillgång, mognadsgrad, humankapital och varumärke och värderaren önskade vi 
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att finna ett eventuellt samband mellan olika värderare vid val av metod. Vi ville även under-

söka om det fanns gemensamma faktorer som påverkar valet av metod.  

 

Vi ställde frågor om hur branschen påverkar värderarens val av metod och om val av värde-

ringsmetod skiljer sig beroende på vilken bransch företaget befinner sig i. Här ville vi se om 

branschen kan vara en avgörande faktor i valet av värderingsmetod. Även frågor om värdera-

ren ställdes för att få en inblick i hur värderarna tänker och om de själva kan påverka sitt val 

av metod. Med hjälp av dessa frågor ville vi se om värderaren är en faktor som avgör valet av 

metod.  

 

Ett antal frågor ställdes om informationstillgång, mognadsgrad och storlek, dessa frågor kan 

motiveras genom att vi även här ville undersöka vilka faktorer som påverkar valet av metod. 

Till sist ställde vi några avslutande, övriga frågor som behandlade vilken värderingsmetod 

värderaren föredrar, hur värderaren tar hänsyn till immateriella tillgångar som humankapital 

och varumärke, hur värderaren får fram ett tillfredsställande värde av företaget och om det 

finns flera faktorer som vi inte känner till som påverkar värderarens val av metod. Genom att 

ställa dessa frågor önskar vi få svar på vilka faktorer som påverkar värderarens val av metod 

och hur dessa faktorer påverkar.  

 

3.5 Analysmetod 

Bearbetningen av svaren utgick ifrån vår analysmodell där vi började med att se om det fanns 

någon koppling mellan respondenternas svar och litteraturen som vi läst. Vi kodade intervju-

erna utifrån rubrikerna i analysmodellen, till exempel faktorn bransch kodade vi ner vad re-

spektive respondent svarat angående den faktorn. Svaren kategoriserade vi upp i: påverkar, 

påverkar inte eller påverkar delvis och därefter respondenternas förklaring. Sedan försökte vi 

urskilja skillnader och likheter, både mellan respondenterna och med litteraturen. Utgångs-

punkten var att försöka se ett samband gällande vilka faktorer som påverkar valet av metod. 

Det vill säga om det var samma faktorer som påverkade respektive värderares val av metod 

samt hur de resonerade vid val av värderingsmetod.  

 

3.6 Kvalitet av studien  

Nedan presenteras studiens kvalitet i form av reliabilitet och validitet.  
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3.6.1 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2013) beskriver reliabilitet som hur resultatet blir om man upprepar studien 

igen, om resultatet blir detsamma som den tidigare undersökningen anses studien vara relia-

bel. De beskriver vidare att kvalitativa undersökningar är svåra att upprepa eftersom miljön 

och situationen vid en kvalitativ studie sällan är desamma som vid första undersökningen. För 

att öka reliabiliteten i vår studie har vi i metoden utförligt beskrivit tillvägagångssättet för stu-

dien. Vi har även spelat in och transkriberat våra intervjuer som finns att ta del av. Genom att 

ge utförliga beskrivningar om studiens genomförande samt sparat all insamlad data hoppas vi 

på att öka studiens reliabilitet dock är vi medvetna om kvalitativa studier är svåra att upprepa.  

 

3.6.2 Validitet 

Christensen et al. (2010) förklarar validitet som i vilken grad man mätt det som man avsåg att 

mäta. Validitet delas upp i två begrepp, intern och extern validitet. Intern validitet handlar om 

studiens trovärdighet medan extern validitet handlar om studiens generaliserbarhet. Det vill 

säga i vilket utsträckning resultatet från studien kan överföras till liknande kontexter. För att 

öka validiteten genomförde vi sex grundliga intervjuer med företagsvärderare som har erfa-

renhet inom branschen och som därmed ökar studiens trovärdighet. Vi intervjuade revisorer, 

företagsmäklare och företagsledare som alla har erfarenhet av värderingar för att få olika per-

spektiv mellan yrkesgrupperna. För att mäta de vi avsåg att mäta har vi genom hela studien 

utgått från vår referensram och analysmodell för att kunna besvara vår forskningsfråga. Vi 

har genom hela studien haft syftet i åtanke för att inte sväva ut och undersöka andra saker än 

det vi avsett att undersöka. 

 

3.7 Metodreflektion 

Vid en kvalitativ undersökning kan det vara svårt att vara objektiv i sin bedömning (Bryman 

& Bell, 2014). Vi är medvetna om att det är svårt att vara objektiv i en kvalitativ studie och 

att subjektiviteten kan ha påverkat studiens resultat. Även kroppsspråk, tonläge och eventu-

ella ledande frågor kan påverka respondenternas svar (Christensen et al., 2010). För att få en 

sådan objektiv bild som möjligt av studien gick vi igenom alla intervjuer tillsammans och för-

sökte bortse från våra egna uppfattningar och synpunkter. Vi kan även ha misstolkat respon-

denternas svar, men för att undvika detta skickade vi ut vår empiri till respondenterna för att 

ge dem möjlighet att korrigera sina svar ifall vi har tolkat dem fel.  
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Två av intervjuerna genomfördes via telefon på grund av distans. Christensen et al. (2010) 

beskriver att telefonintervjuer kan vara fördelaktiga eftersom de är tidseffektiva. Orsaken till 

varför vi valde att göra telefonintervjuer var främst på grund av distans men även på grund av 

tiden. Till exempel hade en av respondenterna mycket att göra innan jul och vi kunde endast 

kontakta honom över helger. Telefonintervju blev därför smidigt för båda parter, responden-

ten kunde genomföra intervjun hemifrån och behövde inte transportera sig till sitt kontor eller 

dylikt. Telefonintervjuerna gick bra, men ibland var det svårt att höra vad respondenten sa 

samt att vi inte kunde tyda kroppsspråk som vi annars skulle kunnat vid en personlig intervju. 

I efterhand hade vi därför önskat ett personligt möte med alla respondenter.  

 

Vi är även medvetna om att en del artiklar är publicerade på 1990-talet vilket kan påverka 

studien om det skett stor förändring sedan dess. Vi gjorde en grundlig litteratursökning och 

de artiklarna vi ansåg vara mest relevanta användes till vår studie, dock valde vi bort artiklar 

som var publicerade innan 1990. Detta på grund av att ha en gräns att förhålla oss till och för 

att litteraturen fortfarande skulle vara någorlunda aktuell. Vi ville kontrollera att det inte skett 

en stor förändring gällande värderingsmetoder, därför läste vi även nyare artiklar och därmed 

såg vi att de äldre artiklarna fortfarande kan tillämpas eftersom det inte har förändrats så 

mycket inom området. Respondenternas svar över vilka metoder de använder bekräftade även 

att de använder samma värderingsmetoder än idag.  

 

I efterhand reflekterar vi över att vi kanske skulle fokuserat på ett perspektiv istället, det vill 

säga endast revisorer som utför företagsvärderingar eller endast företagsmäklare. Vi trodde 

att de olika perspektiven skulle ge en intressant analys och att det även skulle finnas mer lik-

heter mellan dem. Vi kunde se en viss likhet mellan revisorerna men inte mellan företags-

mäklarna. Likheten mellan revisorerna gör att vi ställer oss frågan om en underliggande 

praxis kan finnas inom revisionsbyråer men på grund av för lite information kan vi inte dra 

denna slutsats.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras svaren från intervjuerna. Empirin delades upp i rubriker som kon-

struerades utifrån analysmodellen och intervjuguiden. Respondenternas svar kategoriseras 

upp efter rubrikerna: Allmänt, val av värderingsmetod, bransch, värderaren, informations-

tillgång, storlek, mognadsgrad, övriga faktorer och  humankapital & varumärke. 

  

4.1 Allmänt 

Värderare 1 

Värderare 1 är utbildad civilekonom och tog examen 1990. Därefter jobbade han som ekono-

michef och VD några år. Sedan 2008 har värderare 1 haft egen verksamhet där han bland an-

nat  köper delar i företag.   

  

Värderare 2 

Värderare 2 jobbar som företagsmäklare för ett företag i Stockholm, hon är franchisetagare i 

Örebro-området med uppdragsområde Örebro, Västerås och Eskilstuna. Värderare 2 arbetar 

med att både äga och sälja bolag samt som konsult. 

  

Värderare 3 

Värderare 3 arbetar som auktoriserad revisor och som affärsrådgivare. I rollen som affärsråd-

givare arbetar han en hel del med företagsvärderingar vid förvärv, vilket han har arbetat med i 

tio år.  

  

Värderare 4 

Värderare 4 arbetar som företagsmäklare sedan tio år tillbaka. Hans huvudsakliga uppgifter är 

att sälja företag och hitta köpare till företag som är till salu. 

  

Värderare 5 

Värderare 5 har arbetat som företagsvärderare i 12 år. Utöver det arbetar han med corporate 

finance vilket innebär finansiell rådgivning avseende kapital och investeringar.  

  

Värderare 6 

Värderare 6 är auktoriserad företagsmäklare och arbetar med att värdera företag samt för-

medla företagen till nya ägare.  
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4.2 Val av värderingsmetod 

Värderare 1 

Värderare 1 förklarar att hur en värdering genomförs beror på vad för typ av bolag han värde-

rar. Generellt sätt använder han sig av två metoder, avkastningsvärdemetoden och jämförande 

värdering, där multipelvärdering ingår. Substansvärdemetoden används om han vill få fram 

ett slaktvärde på företaget. 

  

Han förklarar att anledningen till varför han använder avkastningsvärdemetoden beror på att 

metoden kan beräknas på längre sikt. Värderare 1 menar att han gärna kalkylerar framåt i ti-

den, gärna åtta till tio år. Utöver det beskriver han att metoden är bra eftersom han själv sätter 

räntan. Detta gör även metoden jämförbar med andra placeringar, till exempel om det är mer 

lönsamt att investera i obligationer istället för i företag. 

  

Han framhåller att för att kunna tillämpa avkastningsvärdemetoden måste han ha en uppfatt-

ning om den förväntade resultatutvecklingen. Värderare 1 förklarar att han vanligtvis studerar 

om det finns någon god underliggande tillväxt i branschen företaget befinner sig i. Även ut-

vecklingen av konkurrenter och hur det gått för dem samt vilken tillväxttakt de haft påverkar 

prognoserna. Han menar dock att det är svårt att prognostisera framtiden för ett företag, ofta 

har han en uppfattning om kostnaderna, men intäktssidan är svårare att bedöma. 

  

Värderare 1 anser att metoden har brister och förklarar att om han exempelvis tar fel ränta vid 

beräkning av prognoserna påverkar det värdet, därför använder han sig även av multipelvär-

dering för att kunna jämföra de olika värdena. 

  

Värderare 1 beskriver tre orsaker till varför han använder sig av jämförande värdering. En or-

sak är att den är lätt att kommunicera med. Han nämner att exempelvis om en entreprenör dri-

vit ett företag sedan han var 15 år är det lättare att kommunicera med den personen med hjälp 

av jämförande värdering eftersom det inte är säkert att den personen förstår termer från de 

andra metoderna. En annan orsak till varför värderare 1 använder sig av den metoden är på 

grund av att många som köper och säljer företag använder sig av den metoden. Den tredje or-

saken är att om han hittar ett bra jämförelse företag kan han få en uppfattning om vad mark-

naden är villig att betala. Dock förklarar värderare 1 att det är svårt att finna jämförbara före-

tag och inget företag är helt jämförbart. Det företag han värderar kan ha mer positiva eller ne-

gativa egenskaper jämfört med ett annat bolag, detta framhåller han som en brist. 
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Värderare 1 förklarar att det är vanligt att han och hans kollegor använder flera metoder vid 

värdering för se om värdet varierar mellan metoderna. Han menar att han tenderar att an-

vända jämförande värdering om värdena skiljer sig. Annars uppstår en osäkerhet, varför 

skulle man exempelvis vilja betala mer för det här företaget jämfört med ett annat liknande 

företag? Han anser att han vet vilka metoder han ska använda sig av på grund av att mark-

nadsaktörer använder de metoderna. Det vill säga vad andra värderare använder sig av för 

metoder. 

  

Värderare 2 

Värderare 2 förklarar att varje värdering är unik och att hon värderar bolag olika, det beror på 

vad det är som ger värde i bolaget. Hon jobbar utifrån två olika metoder; avkastningsvärde-

metoden och jämförande värdering. Utöver det gör hon även en grundlig analys om företaget. 

Vanligtvis använder hon sig av avkastningsvärdemetoden, men vid värdering av fastighetsbo-

lag tillämpar hon jämförande värdering. Hon jämför vad olika fastighetsbolag har sålts för i 

olika orter, där ort och område har en stor betydelse för värdet. Med hjälp ett dataprogram 

som heter Valu8 kan hon gå in och se vad andra bolag sålts för, men hon framhåller att det är 

viktigt att ta hänsyn till skillnaderna. Skillnader i jämförbara företag handlar om exempelvis 

hur beroende företaget är av ledningen och sin personal.  

 

Värderare 2 använder sig mest av avkastningsvärdering på grund av att hon kan räkna både 

framåt och bakåt i tiden med metoden. Avkastningen räknas fram genom att beräkna poten-

tialen för företagets produkter. Säljer hon ett It-företag till exempel säljer hon inte en produkt 

utan säljer då människors kompetens och företagets idé. Värderare 2 anser att det är svårt att 

spekulera om framtiden eftersom det är svårt att veta vad köparen av bolaget kommer att pre-

stera som en ny ägare.  

 

Värderare 2 använder sig oftast av avkastningsvärdemetoden, men tittar även på liknande fö-

retag och ser vad de har sålts för och vad de har haft för avkastningar. Värderare 2 använder 

ofta en metod men säkrar sedan upp sin värdering med hjälp av en annan metod för att se att 

värdena överensstämmer, på så sätt menar hon att hon kan säkerställa att värdet är rimligt. Är 

det så att hon ser att ena värdet sticker iväg åt ena hållet och den andra åt andra håller kanske 

hon hör av sig till en kollega för rådgivning. 
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Substansvärdemetoden används, men inte i samma utsträckning på grund av att hon anser att 

metoden inte är trovärdig och att den är för enkel. Har ett bolag ett eget kapital på 100 tusen 

kronor som aktiekapital och samtidigt en hög avkastning menar hon att substansvärdemeto-

den inte kan tillämpas eftersom bolaget inte är värt 100 tusen utan flera miljoner. 

  

Värderare 3 

 Värderare 3 beskriver att hur en företagsvärdering går till beror på vilken metod han tilläm-

par. Vid värdering av onoterade bolag använder han sig ofta av substansvärde- eller kassaflö-

desmetoden. Han förklarar att vid en substansvärdering utgår han från balansräkning och läg-

ger till eventuella övervärden. Vid kassaflödesvärdering utgår han från prognoser och förut-

sättningar i framtiden. Prognoserna tas fram genom ett samspel med företagsledaren och 

ägarna, han framhåller att prognoserna vanligtvis har avstamp i historiken. Han menar att det 

är ägarna som får presentera en prognos för framtiden och att det inte är han som värderare 

som tar fram en egen prognos vid värdering av företag. Värderarens roll är således att kon-

trollera om prognoserna är rimliga eller inte. 

 

Värderare 3 förklarar att orsaken till varför han använder kassaflödesvärdering är för att han 

anser att den är den mest teoretiskt rätta och vedertagna metoden. Han menar att när man för-

värvar ett företag, så förvärvas framtiden och därför är det bra att använda sig av kassaflödes-

värdering eftersom den har fokus på framtiden. Substansvärderingen fokuserar på den tid som 

varit eftersom utgångspunkten är balansräkningen och vad företaget tidigare har tjänat ihop. 

Han menar att substansvärdemetoden inte säger någonting om framtiden eller om framtidens 

intjäningsförmåga. Värderare 3 förklarar att även om företaget är framgångsrikt men hela 

vinsten delas ut medför det ett lågt substansvärde för företaget. Det som blir kvar efter utdel-

ningen är således aktiekapitalet och det säger ingenting om vad företaget är värt. 

  

Han nämner även att jämförande värdering kan användas, men att den är svår att använda på 

grund av att det är svårt att finna jämförbara onoterade företag. Det beror på att ingen av för-

säljningarna är offentlig information och därför är det svårt att jämföra företag. Värderare 3 

förklarar att om han hjälper en kund vid en värdering, så är det ingen annan än köparen och 

säljaren som vet vad värdet blev. Det offentliggörs ingenstans eftersom de har tystnadsplikt 

vilket han förbinder sig till som rådgivare. Värderar 3 använder sig inte av flera metoder vid 
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värderingen och han kombinerar de inte på något sätt. Han hävdar att det är svårt eftersom de 

mäter helt olika saker. 

  

Värderare 4 

Värderare 4 utgår från en värderingsmodell som kallas “mäklarmodellen”. Mäklarmodellen 

utgår från vinsten, där det innevarande året eller det senast redovisade årets vinst multiplice-

ras med tre. Året innan multipliceras vinsten med två och det tredje året multipliceras vinsten 

med ett, den summan divideras sedan med sex. Genom denna beräkning får han en genom-

snittlig vinst för de senaste tre åren, den genomsnittliga vinsten multipliceras sedan med tre 

eller fyra och därefter är värderingen är klar. Utöver detta räknar han vilken likviditet som 

finns i företaget. Modellen bygger på en lång erfarenhet och tar inte hänsyn till någon framtid 

vilket värderare 4 anser är bra eftersom han anser att det är farligt att spekulera om framtiden. 

Modellen passar inte för större företag som omsätter över 50 miljoner eftersom framtidstro då 

har en helt annan betydelse. Värderare 4 menar att värdering är svårt och att det finns många 

olika värderingsmodeller. Mäklarmodellen som han själv använder sig mest av passar onote-

rade företag som omsätter omkring 30 miljoner kronor och är den metoden han anser erfaren-

hetsmässigt är bäst.  

  

Anledningen till varför värderare 4 inte använder sig av substansvärdemetoden är på grund av 

att metoden har sina begränsningar. Han hävdar att substansvärdet är statisk och endast visar  

hur tillgångarna ser ut i dagsläget. De tillfällen en substansvärdering kan vara lämpligt anser 

värderare 4 är vid uppstyckning av företag eller vid konkurs. Han beskriver att substansvärde-

metoden har ett begränsat användningsområde och att ett företag sällan säljs till substansvär-

det. Värderare 4 anser även att avkastningsvärdemetoden är svår att använda på grund av att 

det är problematiskt att säga något om framtiden, det är bara gissningar och spekulationer. 

  

Värderare 4 använder inte jämförande värdering som en enskild värderingsmetod, han använ-

der den snarare för att komplettera värderingen. För att finna jämförbara bolag använder han 

programmet “Valu8”. 

 

Ibland använder värderare 4 sig av flera värderingsmetoder för att jämföra vad värdet blir 

med olika utgångslägen och infallsvinklar och väljer sedan den metoden han anser är mest 
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lämplig för det specifika företaget, baserat på hans erfarenhet. Vilken metod som är lämplig-

ast beror på vad företaget har för verksamhet, till exempel fungerar mäklarmodellen bra till 

ett industriföretag eller ett företag med en jämn utveckling. Han tillämpar även kassaflödes-

värdering på grund av att bankerna gärna tittar på företagets kassaflöde om investeraren ska 

låna pengar till överlåtelsen.  

  

Värderare 5 

Värderare 5 anser att vid en värdering är själva räknandet en liten del av jobbet. Det som tar 

tid är analys och förståelse av verksamheten. Han förklarar att han analyserar finansiell histo-

rik, verksamheten och den marknad som företaget verkar på. Analysen utförs för att kunna 

göra en bedömning av företagets framtid, eftersom det är företagets framtid som värdet base-

ras på. Han menar att för att förstå framtiden behöver han ha en god förståelse om historiken. 

Vid värdering använder han sig främst av kassaflödesvärdering och kompletterar vanligtvis 

med jämförande värdering för att säkerställa värdet. 

  

Han tillämpar kassaflödesvärdering på grund av att den metoden tar hänsyn till flest paramet-

rar och blir på så vis mer fullständig. Parametrar som omsättning, kostnader, resultat, investe-

ringar och andra poster som påverkar kassaflödet kan ingå i beräkningarna. Värderare 5 anser 

att metoden går att göra hur genomarbetad och förfinad som helst, medan multipelvärdering 

är svårare att gå på djupet på. För att kunna skapa prognoser över det framtida kassaflödet ber 

han om företagsledningens prognos. Han förklarar att han som värderare inte behöver värdera 

utifrån den, utan han själv gör en bedömning som tar hänsyn till finansiell analys med histo-

rik, verksamhet och marknadsförutsättningar. Utifrån detta kan värderare 5 behöva justera fö-

retagsledningens prognos. 

  

Värderare 5 använder vanligtvis en multipelvärdering för att kunna för en avstämning mellan 

de olika värdena. Han menar att metoden kan tillämpas på de allra flesta företag, så länge det 

finns något att jämföra med. Till exempel har vindkraftverk lika affärsmodeller, vilket gör 

dem jämförbara. 

  

Värderare 5 beskriver några parametrar som påverkar vilken multipel han använder. Bland 

annat kan resultatet användas som en multipel, där multipeln blir högre om resultat tillväxten 

är god. Den andra parametern som styr multipeln är risken i verksamheten. Två olika företag 
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som har samma prognostiserade resultat kan ha olika risker, det kan vara förknippat med fö-

retagets storlek, där mindre bolag normalt sätt värderas lägre än större bolag. Det finns  även 

företagsspecifika risker, till exempel om företaget är beroende av en till två kunder eller om 

företaget har nyckelpersoner i verksamheten. 

  

Substansvärdemetoden använder han i sällsynta fall. Till exempel om företaget är under av-

veckling eller att bolagets kassaflöde är lågt, men ändå har mycket tillgångar. Han menar att 

det är intressant information om substansvärdet är högre än värdet han får av en kassaflödes-

värdering, detta indikerar på att verksamheten bör avvecklas.  

 

Värderare 6 

Värderare 6 börjar en värdering med att sätta sig in i verksamheten, branschen och företagets 

produkter. Han gör sedan en värdering i flera steg, först en substansvärdering sedan en av-

kastningsvärdering, där han tar hänsyn till hot och möjligheter. Avkastningsvärdemetoden 

väger oftast tyngst eftersom det är framtiden en köpare betalar för. Han anser att det är av vikt 

att beräkna framtida avkastning för att se om en investerare kan få tillbaka sin investering och 

hur lång tid det kommer att ta. Värderare 6 anser att avkastningsvärdemetoden är en bra me-

tod när han vill beräkna framtida avkastning. Han gör beräkningar på de tre senaste åren, där 

det senaste året väger tyngst. För att beräkna den framtida avkastningen behöver värderare 6 

bilda sig en uppfattning om branschen och företagets produkter samt ha en dialog med före-

tagsledningen. Dock är det svårt att använda avkastningsvärdemetoden till bolag som går då-

ligt, eftersom de inte har någon avkastning och har därför inget värde i teorin. 

 

Värderare 6 använder substansvärdemetoden eftersom den fungerar bra framförallt när det 

finns mycket substans i bolaget till exempel en mekanisk verkstad. Han beskriver substans-

värdet som företagets “bottenvärde”. Värderare 6 använder vanligtvis flera metoder i sin vär-

dering, dock kan en metod väga tyngre än andra beroende på bransch och bolag. Han förkla-

rar att vilken metod han ska tillämpa brukar säga sig själv. Till exempel om företaget inte har 

genererat någon vinst är substansvärdemetoden att föredra. 

 

4.3 Bransch 

Värderare 1 

Värderare 1 hävdar att branschen inte spelar stor roll vid val av värderingsmetod. Utan att det 

snarare är avgörande om värdet sitter i mjukvaran (personalen) eller inte. Han menar att i 
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tjänsteföretag är humankapitalet viktigt och att det räcker med att två till tre anställda avslutar 

sin tjänst, så kan halva värdet vara borta i företaget. Det kan därför bli problematiskt att an-

vända sig av substansvärdemetoden vid värdering av tjänsteföretag eftersom metoden inte tar 

hänsyn till humankapitalet. Han beskriver att utgångspunkten vid värdering av tjänsteföretag 

är att beräkna vad personalen genererar och menar att avkastningsmetoden kan användas vid 

värdering av tjänsteföretag.  

    

Värderare 2 

Värderare 2 använder avkastningsvärdemetoden oberoende på vilken bransch det är. Dock är 

fastighetsbranschen ett undantag där en jämförande värdering tillämpas. 

  

Värderare 3 

Värderare 3 menar att branschen inte påverkar valet av värderingsmetod. Utan han beräknar 

framtida kassaflöden oavsett bransch. 

 

Värderare 4 

Värderare 4 anser att branschen har en viss påverkan på värderingsmetoderna. Detta på grund 

av att värdet betraktas olika beroende på företaget. Till exempel använder han en speciell me-

tod till restaurangbranschen som är framtagen för just den branschen medan han värderar  

städföretag utifrån antal kontrakt och det är utifrån dessa kontrakt som priset på företaget 

sätts. Han anser att branschen har betydelse för hur han sätter värdet på företag, för ett stabilt 

tillverkande företag kan det vara lämpligt att använda en till exempel avkastningsmodell. 

Mäklarmodellen som värderare 4 använder sig av passar bra till stabila företag där han bedö-

mer att verksamheten ska fortsätta vara stabil de kommande tre till fem åren. 

  

Värderare 5 

Värderare 5 menar att generellt påverkar branschen inte val av metod, utan att kassaflödes-

värdering kan användas till alla företag. Han anser dock att multipelvärdering kan användas 

till exempelvis vindkraftsföretag eftersom deras verksamheter är så pass lika.  

  

Värderare 6 

Värderare 6 hävdar att branschen kan påverka valet av värderingsmetoden på grund av att 

vissa företag kan värderas på ett visst sätt i en bransch. Värderare 6 använder avkastningsvär-

demetoden till alla branscher men beroende på vilken bransch han värderar väger olika delar 
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olika tungt. En substansvärdering väger ofta tyngre i ett industriföretag jämfört med ett tjäns-

teföretag eftersom det finns mycket substans i ett industriföretag. Värderare 6 anser att det 

skulle underlätta att ha en praxis att förhålla sig till i vissa branscher på grund av att värdet 

kan variera mycket beroende på vem som utför värderingen. 

  

4.4 Värderare 

Värderare 1 

Värderare 1 föredrar vissa metoder framför andra. Han förklarar att han föredrar avkastnings-

värdemetoden på grund av att han kan beräkna om investeringen återbetalar sig eller inte. 

Värderare 1 väljer själv vilka metoder han tillämpar vid värdering och påverkas inte av före-

taget han arbetar på. Värderare 1 uttryckte att “En företagsvärdering är inte mer objektiv än 

personen som värderar företaget”. Han försöker vara objektiv, men han framhåller att det 

subjektiva kommer att påverka ändå. Det kan exempelvis vara att han föredrar en viss indu-

stri eller att han tror på en person som finns i bolaget. Han avslutar med att beroende på vem 

som gör värderingen, kan man få en helt annan värdering. 

  

Värderare 2 

Värderare 2 hävdar att hon inte påverkas av någon annan än sig själv vid valet av värderings-

metod, men om hon ber om hjälp av någon annan kan den personen påverka metoden. Hon 

anser att en värdering är objektiv om hennes uppskattade värde är det samma som värdet hon 

får genom att använda en värderingsmetod. Om värderingen kommer nära det analyserade 

värdet anser hon att värdet är objektivt. 

  

Värderare 3 

Värderare 3 anser att företaget han arbetar på inte påverkar valet av metod, utan det är han 

själv som väljer metod. Han förklarar vidare att om han har samma förutsättningar som en 

person på en annan byrå, så kommer värdet bli detsamma, förutsatt att de båda gör samma an-

tagande om avkastningskrav och liknande. Värdet skulle således bli detsamma, men eventu-

ellt att avkastningskravet kan påverka. Han förklarar vidare att värderingen kan påverkas av 

diskussioner med företrädare av bolaget. 

  

 

 



 

 

 

30 
 

Värderare 4 

Värderare 4 föredrar mäklarmodellen framför andra värderingsmetoder på grund av att den är 

enkel och fungerar bra. Värderare 4 styr i stor grad själv vilken värderingsmetod han vill an-

vända sig av om inte uppdragsgivaren har specifika önskemål som styr hans val. 

  

I frågan om hur objektiv han anser att en värdering är fick vi svaret att “företagsvärderingar i 

allmänhet är ganska objektiva, för i den mening man säger att den är subjektiv skulle man ta 

hänsyn till saker som att man har valt ut av personlig själ och det förekommer väldigt säl-

lan”. Han hävdar att värdet blir detsamma oavsett vem som utför värderingen, förutsatt att 

kalkylräntan är densamma vid en avkastningsvärdering.  

  

Värderare 5 

Värderare 5 hävdar att han föredrar kassaflödesvärdering framför andra metoder på grund av 

att den är detaljerad och att hans val av metod påverkas av företaget han arbetar på. Han ut-

trycker att “en företagsvärdering ska per definition vara objektiv, om det inte uttryckligen 

framgår något annat”. Värderare 5 förklarar att om han företräder den ena eller den andra 

parten i en tvist, kan det påverka värderingen och då är värderingen inte objektivt. Han menar 

även att två olika värderare kan ha olika uppfattning om ett företags värde och att man kan 

komma fram till olika värden, dock bör värdet bli detsamma.  

  

Värderare 6 

I frågan om värderare 6 föredrar en metod framför en annan fick vi svaret att han vill hitta ett 

värde som marknaden anser att företaget är värt. Han menar att med substansvärdemetoden 

blir värdet ofta lägre och det kan medföra att företaget lättare blir sålt. Avkastningsvärdeme-

toden anser han kan ge hög köpeskilling och på så sätt svårare att få till en försäljning. 

  

Värderare 6 förklarar att han påverkas av sitt företag eftersom att det är företaget som lärt ho-

nom metoderna. Det är sedan upp till var och en av mäklarna att välja vilken metod de vill 

använda sig av, ofta med bollande av företagsledningen av det försäljande bolaget. Han fram-

håller att värderingen påverkas av vem som utför värderingen och värderarens erfarenhet och 

kunskap. Värderare 6 förklarar att han och hans kollega skulle kunna få olika värden, men att 

värdena inte ligger långt ifrån varandra eftersom de arbetar med samma metoder. I frågan om 

hur objektiv han anser en värdering är fick vi svaret att om en värdering ska vara objektiv ska 

det inte finnas någon anknytning till köparen eller säljaren. 



 

 

 

31 
 

4.5 Informationstillgång 

Värderare 1 

Värderare 1 beskriver att ju mindre information som finns tillgänglig, desto mer tenderar han 

att använda jämförelsevärdering, det beror på att avkastningsvärdemetoden kräver mycket in-

formation. Värderare 1 anser att om han har tidsbrist så använder han sig av multipel- eller 

jämförande värdering.  

  

Värderare 2 

Värderare 2 anser att hon inte får lite informationen om bolaget utan att hon får mycket in-

formation genom balans- och resultaträkningen. Tiden anser hon inte påverkar valet av me-

tod, eftersom värderare inte får ha tidsbrist vid företagsvärdering. 

  

Värderare 3 

Värderare 3 menar att informationstillgången påverkar valet av värderingsmetod. Han förkla-

rar att om han har lite information, utgår man från balansräkningen det vill säga substansvär-

demetoden. Värderare 3 förklarar att tiden inte påverkar valet av metod. Det som kan påverka 

är företaget som ska säljas tidsbrist, inte hans egen. 

 

Värderare 4 

Värderare 4 beskriver att en värdering utifrån ett bokslut ger för lite information. Om inform-

ationstillgången är liten, bör han reservera sig för värdet eftersom han vet för lite för att ge ett 

säkert värde. Genom att granska bokföringen på kontonivå, kan han få en annan uppfattning 

om företagets värde.  

  

Värderare 4 påstår att mäklarmodellen går bra att använda när tiden är knapp eftersom mo-

dellen är enkel att använda, men att resultatet bör beaktas vid en snabb värdering. Vid en av-

kastningsvärdering krävs mer tid, vilket medför att han kanske väljer bort metoden vid tids-

brist. 

  

Värderare 5 

Värderare 5 anser att informationstillgången inte påverkar valet av värderingsmetod. Däremot 

förklarar han att om informationstillgången är knapp så kan det medföra att han inte kan göra 

en värdering. Han anser att det går att göra enklare beräkningar om informationen är knapp, 
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men han undviker gärna att göra en värdering om informationen är knapp på grund av att han 

vill kunna göra en fullständig värdering. Han framhåller att tiden inte påverkar valet av vär-

deringsmetod. 

 

Värderare 6 

Värderare 6 hävdar att han behöver mycket information för att kunna göra en värdering, an-

nars måste han se till att införskaffa information. För att kunna utföra en professionell värde-

ring och kunna stå för sin värdering vill han ha mycket information. Genom att endast titta på 

ett bokslut kan ha få en aning om värdet men på grund av att resultatet är justerbart måste han 

ha information på kontonivå för att se hur det verkligen ser ut. Vid företagsförvärv menar 

värderare 6 att han måste ha god tid på sig eftersom ett förvärv aldrig går snabbt, ett halvt år 

är en snabb och smidig värdering men normalt brukar det ta ca ett och ett halvt år. Han menar 

att han kan få ett hum om värdet av en snabb värdering men för att göra en bra värdering och 

en bra försäljningsprocess behövs det tid. 

  

4.6 Mognadsgrad 

Värderare 1 

Värderaren 1 förklarar att om företaget är nystartat finns det ingenting att utgå ifrån för att 

kunna göra  en värdering. Det innebär att han blir beroende av att undersöka hur det ser ut 

inom branschen för liknande företag och resonera kring hur det kan komma att se ut framö-

ver. Han menar således att det är svårt att tillämpa avkastningsvärdemetoden på ett nystartat 

bolag eftersom det inte finns så mycket underlag. I princip kan han komma fram till vilka 

prognoser som helst, därför använder han ofta multipelvärdering vid nystartade företag. Vär-

derare 1 förklarar att om bolaget funnits länge skulle han tillämpa avkastningsvärdemetoden 

eller både multipel- och avkastningsvärdemetoden. 

  

Värderare 2 

Värderare 2 anser att mognadsgraden inte påverkar valet av värderingsmetod. För ett nystar-

tat företag där det inte finns några tidigare resultat är det framtidstron hon värderar utifrån. 

Det kan dock vara svårt att värdera ett företag på grund av andra faktorer, hon nämner ett ex-

empel om ett nystartat företag som inte var möjligt att värdera på grund av att företaget var  

unikt och att hon inte visste hur det skulle gå i framtiden. Om fem år kan företaget vara värt 

hur mycket som helst eller inget alls.  
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Värderare 3 

Värderare 3 menar att ett företags mognadsgrad påverkar valet av metod till viss del. Han för-

klarar att nystartade företag vanligtvis inte har många anställda, vilket gör att han tillämpar 

substansvärdemetoden. Om det nystartade företaget har flera anställda och god intjäningsför-

måga är det dock kassaflödesvärderingen som används. Vid ett nystartat företag har han inte 

så mycket information, men det påverkar inte i hög utsträckning eftersom kassaflödesvärde-

ring bygger på framtiden. Han menar att överlag föredrar han kassaflödesvärdering, även om 

företaget är nystartat. 

  

Värderare 4 

Värderare 4 anser att företagets mognadsgrad kan påverka valet av metod. En avkastnings-

värdering anser han vara användbar i ett äldre, välfungerande företag eller i ett mindre företag 

med lång historia och som har konstant lönsamhet. Dock använder värderare 4 fortfarande 

mäklarmodellen eftersom den fungerar bra på mindre företag. Han anser att företagets ålder 

påverkar till en viss grad vilken värderingsmetod han använder på grund av att ett ungt före-

tag utesluter en del modeller som exempelvis avkastningsvärdemetoden eftersom han vet för 

lite om företaget för att kunna säga någon om framtiden. 

  

Värderare 5 

Värderare 5 framhäver att det är svårt att värdera företag som inte har något kassaflöde eller 

historik att utgå från. Det kan medföra att han inte kan utföra en värdering. Han förklarar att 

normalt sätt värderar han inte bolag i tidiga skeden, med tidiga skeden menar han innan före-

taget börjat generera intäkter. Han menar att även om företaget börjat generera vissa intäkter 

är det svårt att värdera. 

  

Värderare 6 

Värderare 6 förklarar att mognadsgraden kan påverka valet av värderingsmetod. Han menar 

att om det är nystartat så har han ingen historisk avkastning att räkna på, vilket innebär att be-

räkningar endast kan göras på framtiden. Detta kan medföra att substansvärdemetoden an-

vänds istället.   
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4.7 Storlek 

Värderare 1 

Värderare 1 förklarar att det inte är någon större skillnad på en värdering av ett stort eller litet 

företag och att i grunden skulle han värdera dessa företag likadant. Avkastningsvärdemetoden 

kan tillämpas oavsett om bolaget är litet eller stort, processen i sig är användbar eftersom han 

går igenom bolaget genomgående och beräknar prognoser. Jämförande värdering kan tilläm-

pas oavsett om företaget är stort eller litet eftersom utgångspunkten är att jämföra vad en kon-

kurrent kostade på marknaden en gång. Sammanfattningsvis menar värderare 1 att hans erfa-

renhet är att avkastningsvärdemetoden fungerar för både stora och små bolag, men ju mindre 

bolaget är desto mer jämförande värdering tillämpas. 

  

Värderare 2 

Värderare 2 anser att företagets storlek inte påverkar valet av värderingsmetod. 

  

Värderare 3 

Värderare 3 anser att storleken påverkar valet av värderingsmetod. Han menar att vid värde-

ring av ett större självgående företag med kanske 10-20 anställda skulle han tillämpa kassa-

flödesvärdering. Han förklarar att för att kunna tillämpa kassaflödesvärdering måste företaget 

upp lite i storlek och därmed inte vara kopplat till ägarens intjäningsförmåga, medan på 

mindre bolag föredrar han substansvärdemetoden. Han menar att i de mindre bolagen hänger 

allt i princip på ägaren och när ägaren slutar kommer företaget inte automatiskt ha någon in-

tjäning framöver, därför kan kassaflödesvärdering bli problematiskt att använda. 

  

Värderare 4 

Värderare 4 hävdar att mäklarmodellen är den enklaste värderingsmetoden att tillämpa på 

mindre företag. Vid värdering av större företag blir värdering mer komplex och därför tilläm-

par han exempelvis avkastningsvärdering. 

  

Värderare 5 

Värderare 5 anser att storleken inte påverkar valet av värderingsmetod. 
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Värderare 6 

Värderare 6 hävdar att storleken inte påverkar valet av värderingsmetod, han menar att det 

inte är stor skillnad på att värdera ett litet eller ett stort bolag. Det som skiljer är att det kan 

vara mer komplext samt att processen kan bli längre vid värdering av ett stort företag.   

  

4.8 Humankapital och varumärke 

Värderare 1 

Värderare 1 förklarar att han försöker få med alla aspekter och menar att humankapital och 

varumärke på något sätt hamnar i resultaträkningen, exempelvis kan varumärket leda till 

ökade intäkter. Han menar att han tar relativt stor hänsyn till humankapital, speciellt i tjänste-

företag. I dessa företag måste han ta hänsyn till nyckelpersoner och hur de påverkar värdet 

eftersom de inte finns i balansräkningen. 

  

Värderare 2 

Värderare 2 anser att det är svårt att värdera ett varumärke. Hur varumärket värderas,  

beror på hur välkänt varumärket är. Till exempel kan det vara svårt att värdera varumärket för 

en liten lokal firma, där värderas till exempel kundbasen istället. Utgångspunkten är att vär-

dera det viktiga i företag, det vill säga det företaget tjänar pengar på, exempelvis är en revis-

ionsbyrå ingenting värt utan personalens kompetens. 

 

Värderare 3 

Värderare 3 anser att han kassaflödesvärdering tar hänsyn till humankapital och varumärke. 

Till exempel beräknar han vad humankapitalet och varumärket kommer genererar för det 

framtida kassaflödet. Han förklarar att vid substansvärdemetoden tas ingen hänsyn till hu-

mankapitalet. Dock menar han att humankapitalet har ett värde, men om personalen säger 

upp sig är deras värde noll. 

 

Värderare 4 

Värderare 4 menar att han indirekt tar hänsyn till humankapital och varumärke i mäklarmo-

dellen. Han förklarar att om ett företags varumärke är starkt, så tjänar företaget pengar på det 

och på så sätt räknas det med i modellen eftersom modellen tar hänsyn till vinsten. Är företa-
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get starkt beroende av sitt humankapital kan han sänka värdet på företaget, på grund av osä-

kerhetsfaktorn, eftersom humankapitalet kan avsluta sin anställning när som helst. Tappar ett 

företag några bra medarbetare kan företaget få minskad omsättning. 

 

Värderare 5 

Värderare 5 förklarar att kassaflödet tar hänsyn till både humankapital och varumärke, så 

länge de genererar kassaflöde. Han uttrycker att “genererar det inget kassaflöde, så har det 

inget värde”. Dock menar han att det kan finnas tillgångar som inte genererat något kassa-

flöde historiskt sett, men om tillgångarna kommer generera kassaflöde framöver ska de tas 

med i prognoserna. 

 

Värderare 6 

Värderare 6 menar att han tar viss hänsyn till humankapital och varumärke. Han beskriver att 

han räknar med humankapitalet och varumärket i kalkylräntan eftersom det har med risk att 

göra. Han anser dock att det kan vara svårt att få betalt för humankapitalet eftersom de kan 

avsluta sin anställning. Avslutningsvis uttrycker han “Det är ju ändå personalen som drar in 

intäkterna, så det bör väga tyngre än vad det gör”. 

 

4.9 Okända faktorer  

Värderare 1 

Värderare 1 anser att det inte är någon fler faktor som påverkar valet av värderingsmetod.  

  

Värderare 2 

Värderare 2 anser att det inte är några flera faktorer som påverkar valet av metod dock menar 

hon att det är viktigt att ta hänsyn till företagets kundstockar.  

 

Värderare 3 

Värderare 3 anser att det inte är några fler faktorer som påverkar. Även om företaget har till 

exempel en stor kundstock så tar kassaflödet hänsyn till det. Han menar att han främst utgår 

från storleken och säkerställer att företagets intjäningsförmåga inte är alltför kopplad till en 

eller två personer. 

  

Värderare 4 

Värderare 4 anser att det inte är några fler faktorer som påverkar valet av värderingsmetod. 
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Värderare 5 

Värderare 5 menar att uppdragsgivaren kan ha önskemål och på så sätt kan det påverka valet 

av värderingsmetod. Han förklarar även att riskkapitalbranschen har egna riktlinjer, där mul-

tipelvärdering är den metod som ska användas enligt deras riktlinjer. 

  

Värderare 6 

Värderare 6 beskriver en faktor som kan påverka valet av värderingsmetod. Till exempel om 

han värderar ett familjeägt företag och en skilsmässa uppstår. Det kan då finnas kompanjon-

avtal mellan dem, där de har skrivit hur bolaget ska värderas och vilken metod som ska till-

lämpas. 
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5. Analys 

Nedan presenteras analysen, den är uppdelad utifrån de kategorier som beskrivits tidigare, 

det vill säga; Val av värderingsmetod, bransch, värderaren, informationstillgång, storlek, 

mognadsgrad, okända faktorer och humankapital och varumärke.   

 

5.1 Val av metod 

Efter att data har samlats in och bearbetats har vi sett motiv till varför värderarna använder 

olika metoder. Värderare 1, 2 och 6 använder sig av avkastningsvärdemetoden på grund att de 

kan räkna både framåt och bakåt i tiden och på så sätt kan de beräkna en framtida avkastning. 

De förklarar dock att det kan vara problematiskt att förutsäga framtiden och detta kan jämfö-

ras med Hult (1998) som beskriver att det är svårt att förutsäga ett företags framtida utveckl-

ing och därmed avkastning. Även värderare 4 påtalar denna även brist och det är anledningen 

till varför han inte använder denna metod. Han anser att man inte kan säga något om framti-

den, det är bara spekulationer och gissningar. Vi ser således likheter med empirin och teorin. 

Värderare 6 framhåller en annan brist, nämligen att det är svårt att använda avkastningsvärde-

metoden till bolag som går dåligt eftersom de inte har någon avkastning, vilket innebär att fö-

retaget inte har något värde enligt avkastningsvärdemetoden.  

 

Värderare 1 och 2 värderar företag relativt lika, båda använder metoderna avkastningsvärde-

metoden och jämförande värdering. Värderare 1 använder jämförande värdering i form av 

multiplar på grund av att han menar att marknadsaktörerna använder sig av denna metod och 

att den är lätt att kommunicera med. Detta kan kopplas samman med Flöstrand (2006) som 

menar att en viss metods popularitet kan påverka värderarens val av metod. Även värderare 4, 

5 och 6 använder sig av multipelvärdering. Utifrån empirin har vi  även kunnat identifiera en 

skillnad mellan värderare 1 och 2. Värderare 2 använder endast jämförande värdering vid vär-

dering av fastighetsbolag, medan värderare 1 tillämpar metoden även på andra företag utöver 

fastighetsbranschen. Båda värderarna använder jämförande värdering för att ha något att för-

hålla sig till samt att jämföra värdet med liknande företag. Dock menar värderare 1 och 2 pre-

cis som Hult (1998) och Norin (2016) att det är svårt att finna jämförbara företag och att det 

är viktigt att justera för skillnader.  
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De insamlade uppgifterna visar att värderare 1, 4 och 5 använder sig av substansvärdemeto-

den för att få fram ett slaktvärde om ett företag går dåligt. Värderare 3 och 6 använder sub-

stansvärdemetoden även när ett slaktvärde inte ska beräknas. Vi kan således urskilja skillna-

der till varför värderarna tillämpar substansvärdemetoden. Värderare 2 använder inte denna 

metod eftersom hon anser att den inte är trovärdig och att den är för enkel. Norin (2016) å 

andra sidan menar att metoden är bra på grund av dess enkelhet eftersom man inte behöver 

göra några antaganden eller gissningar. Värderare 4 framhåller de brister som Norin (2016) 

beskriver, nämligen att metoden är statisk som endast visar hur tillgångarna används i dagslä-

get och inte deras framtida möjligheter. Det råder således likheter och skillnader mellan teori 

och empiri.  

 

Det har framkommit motiv till varför kassaflödesvärdering tillämpas. Värderare 4 använder 

metoden på grund av att bankerna gärna vill se en kassaflödesvärdering vid lån till förvärvet. 

Även värderare 3 och 5 använder kassaflödesvärdering på grund av att de anser att metoden 

tar hänsyn till flest parametrar och kan göras så förfinad och genomarbetad som möjligt. 

Detta kan sammankopplas med Norin (2016) som beskriver att kassaflödesvärdering kan ses 

som den mest kompletta metoden eftersom den tar hänsyn till flera parametrar. Vi reflekterar 

över likheten och ställer oss frågan om det beror på att de båda arbetar på en revisionsbyrå. 

Kan det vara så att revisionsbyråer värdera relativt lika? Dock ser vi en skillnad, nämligen att 

värderare 3 tillämpar substansvärdemetoden i högre grad.  

 

Alla förutom värderare 3 använder flera metoder vid en värdering, detta på grund av att han 

anser att metoderna mäter helt olika saker och att de inte går att kombinera. De andra värde-

rarna använder ofta flera metoder för att säkra upp sin värdering, vanligtvis med jämförande 

värdering. Detta kan likställas med Norin (2016), Ghosh och Sri Asit (2010), Dittman, Maug 

och Kemper (2002) som menar att det är vanligt att man använder flera metoder vid sin vär-

dering.  

 

Genom analysen kan vi se skillnader gällande vilken värderingsmetod värderarna använder 

och denna skillnad påtalar även Hochberg (1993), Hult (1998) och Norin (2016). De menar 

att det inte finns någon enhetlig praxis, regler eller vetenskaplig grund att utgå ifrån när vär-

derarna väljer värderingsmetod, vilket vi tror är orsaken till varför värderarna använder olika 
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värderingsmetoder. Även motiven till varför värderarna använder en viss metod skiljer sig åt 

mellan respondenterna.  

 

5.2 Bransch  

I studien undersöktes huruvida faktorn bransch påverkar valet av metod. Värderare 4 och 6 

anser att branschen kan påverka valet av metod, värderare 4 förklarar att han värderar exem-

pelvis städbranschen utifrån antal kontrakt. Olbert (1992) förklarar att substansvärdemetoden 

lämpar sig till företag som har mycket substans exempelvis skog, fastighet och investment,  

vilket även värderare 6 framhåller. Han anser att en substansvärdering passar bättre till ett in-

dustriföretag än ett tjänsteföretag, eftersom industriföretaget har mycket tillgångar och på så 

sätt mycket substans. Han förklarar att substansvärdemetoden inte lämpar sig vid värdering 

av tjänsteföretag eftersom värdet ofta sitter i humankapitalet och inte i tillgångarna i ett tjäns-

teföretag. Detta styrks av Öhrlings (2014) som hävdar att värdering med hjälp av substansvär-

demetoden kan bli missvisande eftersom metoden inte tar hänsyn till humankapitalet. Även 

Olbert (1992) menar att metoden inte lämpar sig till bolag inom tjänste-, handels- eller verk-

stadsbranschen, vilket värderare 6 också antyder.  

 

5.3 Värderaren 

De flesta värderarna föredrar en eller två metod framför andra metoder. Detta kan kopplas 

samman med Öhrlings (2014) som hävdar att det kan finnas metoder som värderaren före-

drar, valet av värderingsmetod är såldes subjektivt. Värderare 1, 2, 3 och 4 väljer värderings-

metod själva och påverkas inte av företaget de arbetar på, dock menar värderare 2 att hon kan 

påverkas av en kollega om hon ber om råd vid val av metod. Värderare 5 anser att hans val av 

metod påverkas av företaget han arbetar för, vilket stämmer överens med värderare 6 till en 

viss del. Värderare 6 väljer metod själv, dock menar han att företaget han arbetar på kan på-

verka eftersom det är företaget som har lärt honom värderingsmetoderna. Även här ser vi att 

det inte finns någon enhetlig praxis som tidigare nämnts, utan värderarna väljer i hög grad 

själva vilken metod de tycker lämpar sig.  

 

5.4 Informationstillgång 

Den insamlade empirin gällande hur faktorn informationstillgång påverkar skiljer sig åt mel-

lan respondenterna. Värderare 2, 5 och 6 anser att informationstillgången inte påverkar valet 

av metod eftersom de inte gör en värdering om det inte finns tillräckligt med information. 
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Medan värderare 4 anser att en värdering kan genomföras trots att informationstillgången är 

knapp, dock blir värderingen översiktlig och resultatet bör beaktas. Värderare 1 och 3 hävdar 

att valet av metod påverkas av den information som finns tillgänglig, vilket stämmer i enlig-

het med Öhrlings (2014) som menar att värderingen påverkas av den tid och information vär-

deraren har. Värderare 1 menar att han tenderar att välja jämförande värdering när det råder 

tidsbrist och informationen är knapp, eftersom avkastningsvärdemetoden kräver mer inform-

ation. Värderare 3 utgår från balansräkningen när det finns lite information, det vill säga att 

han använder sig av substansvärdemetoden. Vi ser således skillnader mellan respondenterna i 

frågan om de anser att informationstillgången påverkar deras val av värderingsmetod eller 

inte. 

 

5.5 Mognadsgrad 

Angående mognadsgraden ser vi både likheter och skillnader i enlighet med litteraturen. 

Tolleryd och Frykman (2000) menar att mognadsgraden påverkar vilken värderingsmetod 

som bör tillämpas, vilket även värderare 1, 4, 5 och 6 framhåller. Värderare 1 förklarar att om 

företaget är nystartat har han för lite att utgå från för att tillämpa avkastningsvärdemetoden. 

Han använder istället en multipelvärdering som utgår ifrån hur det ser ut inom branschen, 

detta kan likställas med en strategisk analys som Nilsson, Isaksson och Martikainen, (2002) 

beskriver. Avkastningsvärdemetoden tillämpas inte heller av värderare 4 och 6 på nystartade 

företag.  

 

Tolleryd och Frykman (2000) hävdar att kassaflödesvärdering lämpar sig bättre till mogna fö-

retag, detta är dock inget som belyses av våra respondenter. Värderarna 3 och 5 anser att 

kassaflödesvärdering kan tillämpas oavsett om företaget är nystartat eller har varit verksamt 

under en längre tid. Vi finner således en skillnad mellan Tolleryd och Frykman (2000) och 

värderare 3 och 5. Värderare 3 menar snarare att det är antalet anställda som påverkar vilken 

metod som lämpar sig. Värderare 2 anser däremot att mognadsgraden inte påverkar valet av 

metod.  

 

5.6 Storlek 

Efter att datan kodats och bearbetats kan vi se hur storleken inverkar på valet av metod. Nils-

son, Isaksson och Martikainen (2002) beskriver att företagets storlek medför att vissa meto-
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der passar bättre än andra, de hävdar att substansvärdemetoden tillämpar sig bäst vid små pri-

vata företag. Hult (1993) hävdar att kassaflödesvärdering lämpar sig till stora företag. Både 

Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) och Hult (1993) kan likställas med värderare 3 som 

använder substansvärdemetoden på mindre företag och kassaflödesmetoden på större företag. 

Värderare 3 förklarar att om företaget har fler anställda, runt 10-20 personer och är mer själv-

gående använder han sig av kassaflödesvärdering. Han menar att för att kunna tillämpa kassa-

flödesvärdering måste företaget upp i storlek och inte vara kopplat till ägarens intjäningsför-

måga. Värderare 3 hävdar att i mindre bolag hänger i princip allt på ägaren och när ägaren 

slutar kommer företaget inte automatiskt ha någon intjäning framöver därför kan kassaflödes-

värdering vara problematiskt att använda. Det medför att han tillämpar substansvärdemetoden 

på mindre företag.  

 

Hult (1998) framhåller att avkastningsvärdemetoden är problematiskt att använda på små fö-

retag och bör tillämpas vid värdering av större företag, vilket visar likheter med värderare 4 

som tenderar att använda avkastningsvärdemetoden till större företag. Värderare 1 anser sna-

rare att avkastningsvärdemetoden kan tillämpas oavsett storlek, vilket är skillnad gentemot 

Hult (1998). Däremot menar värderare 1 att han tenderar att tillämpa jämförande värdering 

vid små företag. Värderare 2, 5 och 6 anser däremot att storleken inte påverkar deras val av 

värderingsmetod.  

 

5.7 Humankapital och varumärke 

I frågan om humankapitalets och varumärkets betydelse för val av värderingsmetod kan vi se 

skillnader mellan teorin och den insamlade datan. Guy (2009) och Gamerschlag (2013) anser 

att värderingsmetoderna brister i att de inte tar hänsyn till humankapitalet. Mizik och Jacob-

son (2009) beskriver en annan brist, nämligen att metoderna inte tar hänsyn till varumärke. 

Detta skiljer sig dock från vad värderare 1, 3 och 5 anser, de påstår att de tar hänsyn till hu-

mankapital och varumärke. Värderare 1 hävdar att humankapitalet och varumärket speglar sig 

i resultaträkningen, exempelvis kan varumärket leda till ökade intäkter. Värderare 3 och 5 an-

ser å andra sidan att humankapitalet och varumärket räknas med i det framtida kassaflödet. 

Värderare 6 beskriver att han tar med humankapital och varumärket till viss del i sin beräk-

ning. Respondenterna anser att metoderna tar relativt stor hänsyn till humankapitalet och va-

rumärket vilket skiljer sig från Guy (2009), Gamerschlag (2013) och  Mizik och Jacobson 
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(2009) som hävdar att metoderna är bristfälliga eftersom de inte tar hänsyn till humankapital 

och varumärke.  

 

5.8 Okända faktorer  

Till sist studerade vi om det fanns andra faktorer som påverkar valet av metod som vi inte har 

varit medvetna om. Värderare 6 nämner en faktor som kan påverka valet av värderingsmetod, 

han förklarar att om det är ett familjeägt företag och en skilsmässa uppstår kan det finnas ett 

kompanjonavtal. Det innebär att de har skrivit ett avtal om hur bolaget ska värderas och vil-

ken metod som ska tillämpas. Värderare 4 och 5 framhåller samma okända faktor som värde-

rare 6, nämligen att uppdragsgivaren kan ha specifika önskemål gällande metodval. Värde-

rare 1, 2 och 3 anser att det inte är några flera faktorer som påverkar deras val av värderings-

metod.  

 

  



 

 

 

44 
 

6. Slutsatser 

Utifrån vår studie om värderarnas val av värderingsmetod har vi kommit fram till ett antal 

slutsatser. Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som påverkar och hur de påver-

kar värderarens val av värderingsmetod. Syftet var även att förstå hur värderare resonerar vid 

val av värderingsmetod eftersom det inte finns någon praxis eller en allmängiltig metod att 

förhålla sig till. Utifrån syftet konstruerades följande forskningsfråga:  

 

- Vad påverkar värderarens val av värderingsmetod? 

 

Efter att ha analyserat empirin från intervjuerna kan vi konstatera att val av värderingsmetod 

skiljer sig i hög grad. Värderarna tillämpar olika metoder beroende på vilken de tycker läm-

par sig bäst. Det kan vara orsaker som att det går att räkna framåt och bakåt i tiden eller att 

metoden tar hänsyn till flera parametrar och kan göras genomarbetad. Det finns dock likheter 

mellan revisorerna som främst använder sig av kassaflödesvärdering på grund av att de anser 

att det är den mest teoretiskt rätta metoden. Däremot ser vi inga samband mellan företags-

mäklarna, där kan vi till och med urskilja skillnader inom ett och samma företag. Vi kan där-

med konstatera att det inte finns någon enhetlig praxis eller dominerande metod vid värdering 

av företag vid förvärv. Utifrån empirin kan vi även konstatera att jämförande värdering inte 

används som en enskild värderingsmetod utan används snarare som en kompletterande metod 

för att säkra upp värderingen. 

 

Med utgångspunkt från analysen kan vi dra slutsatser om vilka faktorer som påverkar valet av 

metod och som därmed avgör vilken metod som bör tillämpas. Vi kan konstatera att substans-

värdemetoden bör tillämpas vid värdering av små företag eller om företaget har mycket sub-

stans till exempel en industri. Metoden lämpar sig även vid värdering när informationstill-

gången är knapp eftersom värderingen endast utgår från balansräkningen. Substansvärdeme-

toden kan även tillämpas för att få fram ett slaktvärde när ett företag går dåligt. Metoden läm-

par sig dock inte till tjänsteföretag eftersom den inte tar hänsyn till humankapital, då bör istäl-

let avkastningsvärdemetoden eller kassaflödesmetoden tillämpas. Avkastningsvärdemetoden 

lämpar sig vid värdering av stabila företag, det vill säga företag som har haft en relativt jämn 

avkastning över tiden. För att kunna tillämpa metoden krävs god informationstillgång, ef-

tersom prognoser ska beräknas. Därför bör metoden inte användas på nystartade företag.  
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Utifrån den insamlade datan kan vi dra slutsatsen att kassaflödesvärdering kan tillämpas på 

nystartade företag, det beror på att prognoserna bygger på framtiden eftersom det är framti-

den som förvärvas. Dock är nystartade företag ofta mindre och utgångspunkten för kassaflö-

desvärdering är att tillämpa metoden på större företag. Det beror på att om företaget är större 

är inte intjäningsförmågan endast kopplad till ägaren vilket den kan vara i mindre företag. 

Metoden lämpar sig även vid värdering av tjänsteföretag, eftersom metoden tar hänsyn till 

humankapital. Kassaflödesvärdering tar även hänsyn till varumärket, med tanke på att beräk-

ningar genomförs på hur mycket varumärket kommer generera för det framtida kassaflödet. 

Vi drar därför slutsatsen att metoden kan vara fördelaktig att tillämpa om företaget har ett 

starkt varumärke. 

 

Slutligen kan vi dra slutsatsen att alla faktorer påverkar valet av metod, men i olika grad. Den 

faktor som påverkar mest är värderaren eftersom de själva väljer vilken metod som bör till-

lämpas. Valet baseras på värderarens egen erfarenhet och personliga preferenser. Även upp-

dragsgivaren påverkar i hög grad vilken metod värderaren ska tillämpa, uppdragsgivaren kan 

nämligen ha specifika önskemål eller avtal om vilken metod som ska tillämpas. Branschen 

påverkar till viss del, men det är framförallt typen av företag som påverkar, till exempel om 

värdet i företaget sitter i tillgångarna eller i humankapitalet. Även storlek och mognadsgrad 

påverkar, men inte i lika hög grad som värderaren eller uppdragsgivaren.  

 

6.1 Diskussion av studiens resultat  

Vi är medvetna om att vår studie är av empirisk karaktär, men bidraget kan ändock ha en 

praktisk relevans. I och med att det inte finns någon enhetlig praxis eller regler att förhålla sig 

till vid val av värderingsmetod kan ett företagsvärde variera beroende på vem som utför vär-

deringen. Därav kan vår studie ses som en rekommendation över vilka faktorer som bör beak-

tas vi val av värderingsmetod. Studien kan således få praktiskt relevans för de inom bran-

schen och ge vägledning vid val av värderingsmetod. Om värderarna har något att förhålla sig 

till kan det leda till en mer enhetlig värdering som medför att värdet inte varierar i samma ut-

sträckning beroende på vem som utför värderingen. Vi tror således att om det hade funnits 

något att utgå ifrån skulle värderaren som faktor inte påverka i lika hög grad som vår studie 

påvisar. Dock är vi medvetna om studiens brist i och med urvalets storlek och resultatet kan 



 

 

 

46 
 

ifrågasättas på grund av detta, den externa validiteten blir således svår att uppnå. Vi uppma-

nar därför till vidare forskning med fler respondenter för att finna starkare samband som kan 

ge ett större bidrag till vilken eller vilka metoder som bör tillämpas vid företagsvärdering.  
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8. Bilagor  

 

Bilaga 1. Intervjuguide 

  
Vi gör denna intervju i utbildningssyfte och om ni inte vill svara på någon av frågorna är det 

helt okej. Efter vi sammanställt intervjun har ni möjlighet att ta del av dokumentet och kan 

eventuellt redigera några av era svar om ni anser att de blivit misstolkade. 

 

Vi kommer inte att använda ert namn och endast nämna ert företag om det är okej med er. 

Syftet med arbetet är att beskriva vilka faktorer som påverkar värderarens val av värderings-

metod. Vi vill gärna spela in intervjun för att underlätta fortsatt arbete om det är okej med er. 

Observera att frågorna endast gäller onoterade bolag. 

 

Vi kommer genomföra semistrukturerade intervjuer vilket betyder att det finns utrymme för 

följdfrågor. 

  

Allmänna frågor: 

 Vad är din yrkestitel och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du arbetar med företagsvärdering? 

 Hur går en företagsvärdering till i stora drag på ert företag? 

  

Värderingsmetod: 

 Hur beskriver du begreppet ett företags värde? 

 Vilka eller vilken värderingsmetod använder ni er av? 

 Varför använder ni er av just denna/dessa metoder? (Se följdfrågor under respektive me-

tod) 

 Hur vanligt är det att använda flera metoder vid en värdering? (om ja, varför?) 

 Hur vet du vilken värderingsmetod ni ska använda?- hur tänker/resonerar man? 

  

Bransch: 

 Hur påverkar branschen val av värderingsmetod? 

 Hur anpassas metoderna beroende på branschen? 

 Används vissa metoder mer än andra i vissa branscher? Till exempel skiljer det sig något 

hur man väljer metod inom tjänsteföretag och industriföretag? 

  

Värderaren: 

 Föredrar ni vissa metoder mer framför andra? -Vilka och varför? 

 Hur mycket påverkar företaget du jobbar på valet av metod, hur mycket kan ni själva 

styra? 

 Hur objektiv anser ni att en företagsvärdering är? 

  

 

 



 

 

 

 
 

Informationstillgång: 

 Beroende på om man har mycket eller lite information om företaget man ska värdera, hur 

påverkar det valet av metod? 

 Hur påverkar tiden ni har på er att utföra en värdering valet av metod? Till exempel hur 

påverkar tidsbrist? (Till exempel om ägaren dör) 

 

Mognadsgrad: 

 Hur påverkar företagets mognadsgrad val av värderingsmetod? 

 Används någon specifik metod beroende på om företaget är nystartat eller har bedrivit sin 

verksamhet länge? 

 På vilket sätt påverkar företagets ålder? 

 

Storlek: 

 Hur påverkar företagets storlek val av värderingsmetod? 

 

Övrigt: 

 Vilken eller vilka metoder anser ni är bäst vid en värdering av ett onoterat företag? 

 Hur tar man hänsyn till immateriella tillgångar såsom humankapital och varumärke? 

 Finns det flera faktorer som påverkar ert val av metod? Om ja, vilka? 

 Får ni samma företags värde oberoende på vilken metod som används? Om inte, hur tar 

man hänsyn till det? Vilket värde väljer man då? 

 Hur vet man att det värdet man kommer fram till är sannoliks enlig och motsvarar det 

”sanna” värdet? 

  

Följdfrågor till de olika metoderna, beroende på vilka metoder värderaren använder sig av: 

  

Avkastning: 

 Varför använder ni denna metod? 

 Till vilka företag/bransch används denna metod? 

 Hur gör/tänker man vid skapandet av prognoser av framtida avkastning? 

 På vilket sätt tillämpas metoden olika beroende på om företaget är stort eller litet? 

 

Substans: 

 Varför använder ni denna metod? 

 Till vilka företag/bransch används denna metod? 

 Hur tar man hänsyn till immateriella tillgångar som humankapital? 

  

Kassaflödesvärdering: 

 Varför använder ni denna metod? 

 Till vilka företag/bransch används denna metod? 

 

Jämförande värdering: 

 Varför använder ni den metoden? 

 Till vilka företag/bransch används denna metod? 



 

 

 

 
 

 Hur går man tillväga för att hitta jämförbara företag? 

 Hur tar man hänsyn till skillnader i jämförbara företag? 

 

 Tack för er tid och er medverkan! 


