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Bakgrund: Första kvartalet 2006 offentliggjordes företagsförvärv till ett värde av 
2 600 miljarder kronor och om trenden med företagsförvärv fortsätter året 
ut, kommer 2006 gå till historien som det mest aktiva inom företagsför-
säljningar någonsin. Det fundamentala i ett företagsförvärv är att generera 
mervärde genom olika former av synergier som potentiellt skapas mellan 
de sammanslagna bolagen eller att betala ett lägre pris än vad bolaget 
egentligen är värt. Företagsvärdering har därför fått ökad betydelse för att 
avgöra vad som är rätt pris för ett bolag i samband med ett företagsför-
värv. Värderingen av ett företag stämmer inte alltid överens med det pris 
ett företag betalar i samband med ett förvärv på grund av olika strategiska 
förhållanden som påverkar köpeskillingen. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera värderingsprocessen i samband 
med förvärv av onoterade bolag. Studien har även för avsikt att klargöra 
de förhållanden som gör att köpeskillingen skiljer sig från den räkenskapli-
ga värderingen.  

Metod: För att uppfylla syftet med uppsatsen har vi tillämpat en kvalitativ ansats 
baserad på tre förvärvsprocesser i Jönköpingsregionen. Insamlandet av 
empiriskt material har skett genom personliga intervjuer med Svensk Före-
tagsförmedling (SFF) i Jönköping samt kompletterande intervjuer via tele-
fon. 

Slutsats: Utifrån de räkenskapliga värderingsmetoderna som ligger till fundamental 
grund för en prissättning av de valda bolagen, kan slutsatsen dras om att i 
varje unikt fall måste värderaren uppmärksammas om de variationer de 
strategiska förhållanden varje enskilt förvärv utgör. Med hänsyn tagen till 
de strategiska förutsättningarna ska ett företag värderas till det högsta mo-
tiverade värdet. Studien påvisar att ett företags fundamentala värde enbart 
utgör ett riktmärke i en förhandlingssituation. De strategiska områdena 
goodwill, potentiella synergier och betalningssätt är exempel på förhållan-
den som utgör den förhandlingsbara delen av köpeskillingen.  
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Background: The first quarter of 2006, acquisitions at a value of 2 600 billion SEK were 
announced. If this trend holds for the entire year, 2006 will go to history 
as the most active year of acquisitions ever. The fundamentals of an acqui-
sition is to generate added value through different forms of synerigies that 
are potentially created from the combined companies or to pay a lower 
price than the company is actually worth. Company valuation has because 
of this increased in importance to determine what the correct price of a 
company is. The valuation of a company performed by a business broker 
is not always consistent with the price a company pays for another due to 
different strategic circumstances that affect the purchase price.  

Purpose: The purpose of this thesis is to analyse the valuation process in connec-
tion with acquisitions of unlisted companies. The study also aims to 
clearify the circumstances causing the purchase price to differ from the 
cashflow or book valuation.  

Method: To meet the purpose of this thesis, a qualitative approach based on three 
acquisition processes in the Jönköping region has been chosen. The col-
lection of empirical data has been made through personal interviews with 
Svensk Företagsförmedling (SFF) in Jönköping with complementing tele-
phone interviews. 

Conclusion: Based on the cashflow or book valuation, which is the foundation upon 
which the selected companies are priced, we can draw the conclusion that 
in every unique case the broker must be presented with several strategical 
variations the different acquistions presents. These strategic presumptions 
considered, a company should be valuated to its highest defendable value. 
The study also demonstrates that a company’s fundamental value alone 
only constitutes a guideline in coming negotiaions. The strategic categories 
goodwill, potential synergies and form of payment makes up the the nego-
tiable part of the purchase price.   
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1 Inledning 

Detta kapitel presenterar en bakgrund till uppsatsen, följt av en problemdiskussion som formulerar uppsat-
sens syfte. Därefter följer definitioner av begrepp och avslutningsvis avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Europa nådde enligt Bergin (2006) sin högsta nivå i antal förtetagsförvärv under åren 1999 
& 2000 för att sedan stagnera. Idag är marknadsläget annorlunda. Första kvartalet 2006 of-
fentliggjordes företagsförvärv till ett värde av 2 600 miljarder kronor och om trenden fort-
sätter året ut, kommer 2006 gå till historien som det mest aktiva inom företagsförsäljningar 
någonsin. Orsaken till denna uppgång i företagsförvärv grundar sig främst på att många av 
de europeiska länderna under senare år lidit av svaga ekonomier och låga aktiekurser som 
nu återhämtat sig (Bergin, 2006).   

Enligt KPMG (2006) ökade antalet företagsförvärv och företagsfusioner i svenska bolag 
som värderats till mindre än 750 miljoner kronor med 12 % jämfört med samma kvartal 
2005. Detta innebär att föregående års 169 företagsförvärv ackumulerat kommer att öka 
med cirka 10-20 % för helåret 2006. KPMG (2006) förklarar denna trend av ökat antal fö-
retagsförvärv med generationsskiften i de mindre och medelstora företagen samt ett ökan-
de intresse från riskkapitalbolag med internationella intressenter som ligger till grund för 
ökningen.  

Det finns olika motiv till att ett företag önskar förvärva ett annat bolag. Kleppestö (1993) 
menar att det fundamentala i ett företagsförvärv är att skapa mervärde genom olika former 
av synergier som skapas mellan de sammanslagna bolagen. Schweiger (2002) vidgar synsät-
tet på företagsförvärv och menar att mervärde även skapas när det förvärvande företaget 
betalar mindre för ett bolag än vad det egentligen är värt. Företagsvärdering har därför fått 
en betydande roll för att avgöra vad som är rätt pris för ett bolag i samband med ett före-
tagsförvärv. Johansson (1975) säger ”…för att kunna veta vad ett företag är värt idag behöver man 
veta vad som kommer att hända i framtiden…//…Det ter sig därför närmast som en övermänsklig upp-
gift att göra företagsvärderingar. Detta konstaterade tillåter dock inte slutsatsen att alla som sysslar med fö-
retagsvärdering är övermänniskor”.   

Idag finns ett flertal bolag i Sverige som specialiserat sig inom området företagsvärdering 
där man räknar på olika värderingsmodeller samt arbetar utifrån en så kallad Due Dilligence 
analys. Detta är en analys framtagen i samarbete med en advokatbyrå och en revisionsfirma 
som syftar till att analysera den ekonomiska och legala förehavandena mellan två inblan-
dande bolag i en förvärvsprocess för att ge understöd till värderingsmodellerna (Ross, Wes-
terfield & Jaffe, 2005). 

Värderingen av ett företag utförd av dessa aktörer stämmer inte alltid överens med det pris 
ett företag betalar i samband med ett förvärv (Rankine, 2001). Enligt Göran Kastman, af-
färschef på Swedbank i Jönköping, styr marknaden priset grundat på psykologiska faktorer 
vilket gör att priset kan avvika från vad som ursprungligen annonserats i samband med 
värderingen. Vidare förklarar Knabe (1989) att generationsskiften i ett onoterat företag får 
en allt större betydelse för priset i företagsförvärv. Entreprenörerna i dessa företag har i 
många fall inte någon given arvtagare som är villig att ta över verksamheten. Potentiella 
arvtagare i dessa företag gör andra vägval än att bevara företaget inom familjen. Knabe 
(1989) sammanfattar generationsskiftesproblematiken med att en företagsgrundare därför 
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ibland tvingas sälja ett bolag till ett lägre pris än vad som egentligen ska anses vara i enlighet 
med en företagsvärdering.  

KPMG (2001) utvecklar resonemanget runt entreprenörerna och dess syn på sin verksam-
het. Vidare menar KPMG att dagens entreprenörer har ett kortare tidsperspektiv en de ef-
terkrigstidsentreprenörer som grundade sina företag i tron om att de skulle leva, pensione-
ras och föra vidare dem inom familjen. Istället påverkar livsstil och fritidsintressen dagens 
entreprenörer som gör att företag säljs snabbare och till ett pris som inte alltid är förenlig 
med en teoretisk företagsvärdering 

För att bidra med en ökad förståelse i förvärvsprocessen, med fokus på företagsvärdering 
och i problematiken varför det köpeskillingen stundom avviker från den ursprungliga vär-
deringen, kommer denna uppsats koncentrera sig på onoterade svenska bolag med anknyt-
ning till Jönköpingsregionen. 

1.2 Problemdiskussion 

I samband med en förvärvsprocess görs i regel en värdering av det potentiella köpobjektet 
av båda inblandade parter. För att värdet av bolaget ska vara rättvisande måste värderingen 
vara objektiv, men är den alltid det? Hult (1998) menar att problematiken ligger i att före-
tagsvärderarna iklär sig rollen till vilken värderingen syftar. Om bolaget är ute för försälj-
ning eller om man vill använda företagsvärderingen till underlag för finansiering önskar fö-
retagets ägare att företaget värderas högt. Om man utför värderingen utifrån förvärvarens 
perspektiv vill man istället värdera företaget så lågt som möjligt (Willax, 1999). Utifrån des-
sa två olika synvinklar skapas förutsättningar till att värderingen på ett bolag kan variera. 
Nyllinge (1996) menar att det värde som beräknas fram av respektive bolags värderare ska 
motsvara det mervärde som potentiellt kan skapas för de bägge parterna i samband med en 
förvärvsprocess. 

I bakgrunden nämner vi att det ibland uppstår skillnader mellan värdering och det slutgilti-
ga priset. Enligt Rankine (2001) finns bara en rätt värdering för ett onoterat bolag och det 
är till det pris bolaget överlåtes. Den värdering som har utförts innan ett företagsköp ska 
därför bara anses som en vägledning vid en förhandling mellan de parter som är inblandade 
i en förvärvsprocess.   

Är det alltid den räkenskapliga värderingen som utgör köpeskillingen av ett bolag? I sam-
band med en enkätundersökning utförd av KPMG i samarbete med organisationen För-
värv och Fusioner 2001, framgår det att det att det är mycket svårt att bevisa det absoluta 
marknadsvärdet på företagets varumärke och goodwill för en potentiell köpare. Trots att 
det förekommer ett otal teoretiska räknemodeller för immateriella tillgångar är det svårt att 
arbeta fram ett absolut värde. Skillnaden som uppstår vid värdering med olika aktörer och 
problematiken att avgöra värdet på avkastning alternativt substans såväl som immateriella 
tillgångar kan således lämna utrymme till att köpeskillingen varierar. 

Generationsskiften i företag och entreprenörens syn på hur ett företags fortlevnad och dess 
privata livssituation ska se ut är några ytterligare aspekter som påverkar priset Knabe 
(1989). Affärschef Kastman instämmer med Rankine (2001) att det rätta priset man betalar 
för ett onoterat bolag är till det pris bolaget överlåtes. Han poängterar dock vikten av de 
psykologiska förhållandena som påverkar priset framför vikten av att applicera de teoretis-
ka modellerna som uppmärksammats av de inblandade aktörerna i en förvärvsprocess. 
KPMG (2006) vidgar resonemanget och menar att priset även kan påverkas av eventuella 
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synergier vid ett förvärv men uppföljning av samma företag visar att dessa förväntningar 
sällan uppfylls. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera värderingsprocessen i samband med förvärv av 
onoterade bolag. Studien har även för avsikt att klargöra de förhållanden som gör att köpe-
skillingen skiljer sig från den räkenskapliga värderingen.  

1.4 Definitioner av begrepp 

Denna sektion i uppsatsen behandlar vanligt förkommande begrepp. Definitionerna ska 
bidra med ökad förståelse samt minimera risken för missförstånd. 

Företagsförvärv – köp av ett annat företag i strategiskt syfte att uppnå potentiella synergi-
er (Johnson, Scholes & Whittington, 2005). 

Onoterat bolag –  ett bolag vars aktier byter ägare via en bank och inte genom en offentlig 
marknadsplats, till exempel Stockholms Fondbörs, som är aktuellt i ett noterat bolag 
(Björkman, 1997).  

1.5 Avgränsningar 

I denna uppsats har vi valt att begränsa oss till företagsförvärv av onoterade bolag i Jönkö-
pingsregionen som har blivit förmedlade genom Svensk Företagsförmedling (SFF).  Jönkö-
pingsregionen befinner sig i en tid med ökat antal förvärv som kan förklaras med hög kon-
centration av företag, högkonjunktur och generationsskiften.  

På grund av stor sekretess runt företagsförvärv har SFF låtit oss ta del av tre olika förvärv 
av onoterade bolag där vi har som utgångspunkt att finna förvärvsprocesser med olika ut-
fall. Betydelsen av detta urval för studiens resultat diskuteras i avdelningen 2.5 Kritik mot 
undersökningen.  
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2 Metod 

Detta kapitel beskriver och förklarar hur vi har samlat ihop den informationen som är nödvändig för att vi 
ska uppfylla uppsatsens syfte.  

Det finns flera olika metoder att använda för att uppfylla syftet med denna uppsats, kvalita-
tiv kontra kvantitativ undersökning och induktiv kontra deduktiv metod. Vi kommer att 
använda oss av en kvalitativ undersökning av ett förutbestämt antal förvärv och sedan tolka 
och analysera det insamlade intervjumaterialet och anteckningar. 

2.1 Kvalitativ kontra kvantitativ undersökning 

En kvantitativ ansats är enligt Holme & Solvang (1997), baserad på att omvandla informa-
tion till siffror för att kunna förklara det studerade ämnet. Siffrorna används sedan för att 
göra en statistisk analys. Undersökaren vänder sig till en stor mängd undersökningsobjekt 
och ställer ofta enkla frågor. Man får på så sätt en omfattande men inte så fundamental un-
dersökning. Undersökaren använder sig av enkäter eller frågeformulär med såväl förutbe-
stämda frågor som svarsalternativ, för att förenkla processen att omvandla siffrorna till data 
(Holme & Solvang, 1997).  

Enligt Trost (2005) handlar den kvalitativa ansatsen om att omvandla informationen till att 
kunna utskilja mönster och få en ökad förståelse om ämnet i fråga. Målet är att genom ana-
lys av dessa mönster finna detaljer om det analyserade objektet istället för att som vid den 
kvantitativa metoden dra allmänna slutsatser utifrån svaren. Att samla in information ge-
nom den kvalitativa metoden är mycket tidskrävande. I motsats till den kvantitativa meto-
den använder den undersökande istället sig av ett urval av undersökningsobjekt med målet 
att få en fundamental snarare än en allmän förståelse för ämnet (Holme & Solvang, 1997; 
Svenning, 2003).  

Det finns många sätt att utföra en kvalitativ undersökning men vanligast är genom inter-
vjuer eller observationer (Svenning, 2003). Undersökningen kan vara öppen och ostruktu-
rerad, utan förbestämda frågor eller svarsalternativ (Holme & Solvang, 1997).  

2.2 Induktiv kontra deduktiv undersökning 

Ansatsen till en undersökning kan vara antingen induktiv eller deduktiv. En induktiv ansats 
utgår ifrån empiri för att bygga upp en ny teori. Denna ansats används med fördel inom 
områden där tidigare forskning är knapp eller obefintlig (Holme & Solvang, 1997). 
 
En deduktiv ansats grundar sig i teorin. Man använder sig av en teori som testas och an-
tingen accepteras eller avvisas, tillämpas eller utvecklas. Metoden syftar till att testa och ut-
öka den teori varifrån den har sitt ursprung och på så sätt förklara eller förutsäga verklighe-
ten (Artsberg, 2003). 

2.3 Primär och sekundärdata  

Primärdata är data som samlas in specifikt för att svara på frågeställningen. Sekundärdata, 
det vill säga data som redan samlats in för svara på en annan frågeställning, kan därför inte 
användas lika effektivt som primärdata. Man kan heller inte avgöra relevansen av denna  
data eftersom den är insamlad vid tidigare forskning. Olika tillvägagångssätt för att samla in 
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primärdata är intervjuer, enkäter eller andra undersökningar. Sekundärdata finns att tillgå 
från många källor, såsom böcker, statistik, databaser och akademiska rapporter. 
 
Intervjutekniker 

De två mest generella tillvägagångssätten för att samla primärdata via intervjuer är den 
ostrukturerade och den strukturerade intervjun. En helt strukturerad intervju innebär att in-
tervjuaren ställer på förhand bestämda frågor och den intervjuade svarar enligt förutbe-
stämda svarsalternativ. Fördelen med denna typ av intervju är enkelheten i att jämföra svar 
från olika intervjuer (Lantz, 1993).  

Den alternativa intervjumetoden är den ostrukturerade. Denna intervjumetod går ut på att 
den intervjuande parten ställer mer öppna frågor som ofta leder till en diskussion och även 
eventuella följdfrågor. Dessa frågor är också i motsättning till de i den strukturerade inter-
vjun utformade för att vara mindre ledande, och intervjuobjektet får därmed möjlighet att 
svara utifrån sin egen uppfattning i frågan och ämnet. Denna metod gör det svårare att 
jämföra svar från olika intervjuer men ger ett mer allmänt svar (Lantz, 1993). 

2.4 Val av metod 

Valet av metod beror på syftet med uppsatsen (Trost, 2005). Vårt syfte är att undersöka 
värderingsprocessen samt utreda om de olika värderingsmodeller vi presenterar i teoriav-
snittet tillämpas i de olika företagen vid förvärv av ett onoterat bolag. Därför är en deduk-
tiv ansats bäst lämpad. Användandet av en induktiv ansats ratas då ämnet omgärdas av stor 
sekretess som gör empirisk data svår att tillgå. Uppsatsen får således en kvalitativ ansats 
som bidrar till att vi inte kan dra generella slutsatser av studien utan istället presentera olika 
förhållanden som påverkar värdet i en värderingsprocess. 

Innan en deduktiv ansats kan tillämpas måste information insamlas via primära och sekun-
dära källor.  

2.4.1 Primärdata 

För att få en ökad förståelse i förvärvsprocessen har vi valt att vända oss till företagsmäkla-
re inom fusioner och förvärv. Dessa personer har en möjlighet att ge bra information, ef-
tersom de har representerat både köpare såväl som säljare i förvärvsprocesser. Informatio-
nen vi erhållit av dessa personer ligger till grund för det empiriska materialet i uppsatsen. 
Mäklarna har även väglett oss om företagsförvärv som är av speciell betydelse och därmed 
mer intressanta för oss att undersöka. Dessa utvalda företag kommer vi att beskriva genom 
information från förvärvs- och värderingsrapporter skapade i samband med förvärvspro-
cessen.  

Vi valde att använda oss av en blandning av den ostrukturerade och den strukturerade in-
tervjumetoden för att få svar på våra frågor, samtidigt som vi ville lämna öppet för diskus-
sion med intervjuobjektet. Intervjuobjekten valdes ut utifrån: 

• att intervjua en person för att få kontakt med ett verklighetsbaserat exempel 

• att intervjua en person med syfte beskriva arbetsgången i ett företagsförvärv 

• att intervjua en person med syfte att förklara vilka värderingsmodeller som tilläm-
pas vid värderingen i samband med ett företagsförvärv 
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• att intervjua en person med syfte att beskriva potentiella synergier i ett företagsför-
värv 

• att intervjua en person med syfte att få klarhet i vilka förhållanden som gör att kö-
peskillingen kan avvika från den räkenskapliga värderingen 

I arbetet med vår uppsats har vi totalt genomfört intervjuer vid sex olika tillfällen.  Tre har 
varit personliga och de tre övriga har varit kompletterande intervjuer via telefon.  

Presentation av de valda intervjuobjekten  

Henrik Jonasson, konsult. Anställd på KPMG-kontoret i Jönköping med huvudsaklig arbets-
uppgift på Transactions Services (TS). TS är KPMGs avdelning för rådgivande analystjäns-
ter i samband med förvärv, försäljning och fusioner. Jonasson kontaktades via telefon för 
att skapa access till företag i regionen som tidigare varit delaktig i en förvärvssprocess. 

Göran Kastman, affärschef. Anställd på Swedbank Företagsförmedling i Jönköping. Kastman 
arbetar som kontaktperson vid förmedling av företag och kontaktades för att få en över-
siktlig bild av förvärvsprocessen. Kastman hänvisade oss till SFF. 

Lars af Ekenstam, auktoriserad företagsmäklare. Delägare i Svensk Företagsförmedling 
(SFF) i Jönköping. SFF är en ledande aktör i Sverige och Norden på företagsöverlåtelser. 
Ekenstam arbetar med främst med strategiska frågor i samband med företagsför-
värv/företagsförsäljningar och kontaktades för att ge svar på eventuella synergieffekter som 
kunde påverka köpeskillingen. I samband med intervjutillfällena fann vi att Ekenstam kun-
de bistå med mycket användbar information som sedermera ligger till grund för majoriteten 
av vårt empiriska material. Ekenstam har även kontaktats per telefon vid behov för att få 
kompletterande uppgifter. 

Magnus Sörling, konsult. Anställd på Svensk Företagsförmedling (SFF) i Jönköping. Sörling 
arbetar främst med värderingsmodeller i samband med företagsför-
värv/företagsförsäljningar. Sörling kontaktades främst för att ge svar på vilka värderings-
modeller som var mest användbara och relevanta vid värdering av onoterade bolag. Sörling 
gav, likt Lars af Ekenstam, mycket användbar information som använts i vårt empiriska 
material. Sörling har även kontaktats per telefon vid behov för att få kompletterande upp-
gifter. 

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata som är användbar för att uppfylla vårt syfte och för att beskriva de teorier 
och koncept som vi använder oss av i det teoretiska ramverket har huvudsakligen hämtats 
från facklitteratur inom områdena strategi, företagsvärdering och finansiering. Ytterligare 
information har hämtats ur artiklar från Internet. För att få en ökad förståelse i ämnet har 
vi även använt oss av akademiska rapporter med hjälp av relevanta sökord i LIBRIS.  
 
Nyckelord i sökprocessen efter relevant teori var ursprungligen förhållandevis allmänna. 
Vanliga sökord som användes var förvärv, värdering och acquisitions. Allt eftersom uppsatsen 
fortlöpte blev våra sökord mer specifika för att uppfylla syftet med vår rapport. Exempel 
på sökord blev istället avkastningsbaserad värdering, substansvärdering och synergieffekter.  
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2.5 Kritik mot undersökningen 

I arbetet med uppsatsen har vi i de finansiella teoriavsnitten förlitat oss på en huvudsaklig 
källa vilket har bidragit till att teorin i viss mening saknar objektvitet. Författaren av boken 
är forskare inom området Investment Valuation och materialet ska därför ses som en sam-
manställd presentation av flera olika finansiella teorier.  

Vidare har vi fört en diskussion om att mycket av den insamlade teorin är funnen i ameri-
kansk litteratur. Viss amerikansk teori är inte applicerbar under svenska förhållanden vilket 
har medfört att vi har anpassat vår teori efter svenska förutsättningar med kompletterande 
material. Bättre svensk forskning i värderingsprocessen hade underlättad genomförandet av 
vår studie.   

Huvudproblemet i vårt arbete med studien är att få tillgång till information från verkliga 
förvärvsprocesser på grund av den starka sekretess som omgärdar området. Till en början 
var ambitionen med uppsatsen att finna minst tio olika förvärv av onoterade bolag och där-
igenom ha möjlighet att dra förhållandevis generella slutsatser av studien. Under arbetets 
fortlöpande fann vi dock svårigheter att få access till företag som varit delaktiga i förvärvs-
processer. Vi valde utifrån detta, i samråd med SFF, istället tre olika företag som avviker 
från varandra i den mening att de påvisar olika köpeskillingar i förhållande till den räken-
skapliga värderingen. Istället för att kunna dra generella slutsatser kan vi utifrån detta istäl-
let påvisa olika förhållanden som påverkar värdet av ett företag i en förvärvsprocess. 

I arbetet med de tre olika företagen fingerade vi efter önskemål från SFF vår insamlade 
data. Beräkningar som har utförts i samband med de olika värderingsmodellerna har base-
rats på siffror multiplicerade med en procentsats för att bibehålla full sekretess men samti-
digt få ett rättvisande resultat. 

2.5.1 Reliabilitet och validitet 

Målet med en undersökning är alltid att finna så pålitlig information som möjligt, det vill 
säga en hög reliabilitet. Detta resultat uppnås genom att använda olika oberoende data. Om 
sedan dessa data ger ett liknande eller samma resultat, kan undersökningen anses pålitlig 
(Holme & Solvang, 1997).  

Med endast fyra intervjuobjekt blev reliabiliteten lidande. En ytterligare aspekt som avgör 
bedömningen av undersökningens reliabilitet är den förkommande subjektiviteten hos de 
intervjuobjekt som utfrågades. Varje representant från mäklarfirmorna svarar utifrån ut-
gångspunkten att deras bolag är den bästa aktören på marknaden. För att avhjälpa detta 
problem hade det varit att föredra att få information från representanter i bolagen inblan-
dade i förvärvsprocessen.  

Validitet förklaras av Holme & Solvang (1997) som förmågan att mäta det man vill mäta, 
vilket i en undersökning innebär korrelationen mellan teori och empiri. Svenning (2003) 
menar att det är enklare att skapa en korrelation vid en kvalitativ studie. För att uppnå hög 
validitet måste den insamlade data vara i linje med undersökningens syfte och samtidigt 
stämma överens med omvärlden.  

Om detta uppfylls kan undersökaren dra korrekta slutsatser utifrån empirin (Svenning, 
2003). För att uppnå en hög vailidiet i samband med våra intervjuer har vi varit väl pålästa 
om de teorier som behandlas i en förvärvsprocess, och har utifrån detta utformat våra in-
tervjufrågor. I samband med intervjuerna har vi även varit noggranna med att presentera 
uppsatsens frågeställning och syfte för intervjuobjektet.  
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Svaren i samband med vårt metodval med delvis ostrukturerade intervjuer gav oss informa-
tion som vi ansåg vara irrelevant för studiens syfte och har därför utelämnats i empirin för 
att säkerställa uppsatsens validitet. 
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3 Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel presenterar och beskriver de teorier som är användbara för att undersöka och analysera den 
inhämtade empiri som ska uppfylla uppsatsens syfte. Olika värderingsmodeller, nyckeltal och koncept för-
klaras med hjälp av exempel för bidra till ökad förståelse.  

3.1 Introduktion till värdering 

Enligt KPMG (2006) är värderingsprocessen ett centralt moment vid ett företagsförvärv. 
Ett pris baserat på de finansiella och strategiska förhållandena som existerar kring och i ett 
företag måste beaktas i värderingen. Det är omdiskuterat huruvida man kan sätta ett kon-
tantvärde på synergieffekter, ändrad lednings- och företagsstruktur, alltså, den så kallade 
goodwillen. Riskerna förenade med företagsförvärv är förvärvarens förmåga att överskatta de 
potentiella synergier och ökade mervärdet som uppstår i den nya bolaget, och underskatta 
svårigheten att integrera de nya enheterna med varandra.  

Det förvärvande företaget är intresserat av att få förvärva till ett så lågt pris som möjligt, 
medan aktieägarna i målföretaget naturligtvis vill ha så bra betalt som möjligt (Willax, 
1999). För att bäst undvika en partisk värdering av ett företag anlitas i många fall en mäk-
larfirma som har i uppgift att utföra en oberoende och opartisk värdering av förvärvet 
(Damodaran, A., 2002). 

3.1.1 Värdering av noterade och onoterade företag 

Värdering av onoterade företag skiljer sig från värdering av noterade företag. Ett noterat 
företag omvärderas i stort sett varje handelsdag och har ett konsekvent uppdaterat pris per 
aktie, vilket är det pris marknaden är villig att betala för företaget. Aktiepriset är dock aldrig 
en garanti för en korrekt värdering. Onoterade företag är däremot svårare för en aktör att 
värdera i avsaknaden av marknadens fingervisning av ett verkligt värde. Ett onoterat före-
tag värderas endast vid behov som vid förvärv, fusion, konkurs eller generationskifte (Kna-
be, 1989). 

Noterade företag redovisar sina resultat på kvartalsbasis som bevakas av analytiker. Media 
med fokus på noterade bolag tillsammans med de krav som ställs från den ofta spridda 
ägarskaran gör informationen kring dessa företag mer lättillgänglig. Uppskattning om fram-
tida tillväxt bygger på historisk tillväxt, analytikers uppskattningar och fundamentala aspek-
ter. Företagen lämnar i samband med kvartalsrapporterna ut denna information som mark-
naden analyserar i finansiella värderingsmodeller som sedan avbildas i de offentligt handla-
de aktiernas börskurser (Damodaran, 2002). 

Analytiker gör däremot sällan utlåtanden om onoterade företags tillväxt. Istället bygger en 
sådan uppskattning på historiska vinstdata. Onoterade företag redovisar sina resultat på 
årsbasis och har statistiskt sett en tendens att vara yngre än de företag som återfinns på 
börsen. Detta innebär att det finns mindre data att tillgå vid analys. Avsaknaden av analyti-
kerutlåtande och historiska tillväxtdata medför att en uppskattning om tillväxt då måste 
bygga på de fundamentala aspekter som finns tillgängliga, såsom återinvesteringsgrad av 
vinst och räntabilitet på eget kapital (Damodaran, 2002). 
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Figur 3.1 Förväntad tillväxttakt. 

(Damodaran, 2002, sid. 675) 

Avkastningskravet i ett noterat till skillnad mot ett onoterat företag beräknas främst genom 
Capital Asset Pricing Model. Modellen mäter den risk som rörelser i aktiepriset utgör och av-
kastningskravet blir högre vid större prisvolatilitet. Det onoterade företagets avkastnings-
krav beräknas annorlunda eftersom risken med variationer i prissättningen inte går att upp-
skatta på samma sätt som i ett noterat företag. Istället görs kontinuerliga marknadsunder-
sökningar för att konsekvent kunna arbeta med ett så exakt avkastningskrav som möjligt 
(Damodaran, 2002). 

3.2 Räkenskapsvärdering 

En räkenskapsvärdering görs utifrån ett företags kassaflöde, balans- och resultaträkning. 
Vid denna typ av värdering tillämpas i huvudsak fyra olika metoder där användandet varie-
rar beroende på vilken typ av företag som ska värderas. Dessa metoder är Substansvärdering, 
Diskontering av kassaflöden, Relativvärdering, och Optionsvärdering (Damodaran, 2002). 

 

Figur 3.2 Karta över värderingsmodeller. 

 (Damodaran, 2002, sid. 947)  

3.2.1 Substansvärdering 

Substansen i ett företag utgörs av det kapital som finns investerat däri, och värderingen ut-
går från ett redovisningsperspektiv, och inte från risk eller framtida vinsttillväxt. En sub-
stansvärdering, även kallad Justerat Eget Kapital eller Justerat Substansvärde, utgår från balans-
räkningen och bygger på att man fastställer avyttringsvärdet på ett företags tillgångar mins-
kat med dess skulder.  
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Man kan även fastställa ett värde genom att beräkna hur stor kostnaden skulle bli att bygga 
upp ett identiskt företag från grunden. Anledningen till att vissa branscher värderas till sin 
substans är att deras tillgångar är av hög likviditet, det vill säga tillgångar som lätt kan om-
sättas på en andrahandsmarknad. Med dessa rörelsetillgångar värderade av marknaden me-
nas till exempel ett investmentbolags aktieportfölj, ett rederis flotta eller ett fastighetsbolags 
fastigheter. Substansvärderingen bygger inte bara på det justerade egna kapitalet, utan även 
de kostnader som kan uppkomma vid avveckling eller återuppbyggnad, samt de skattekon-
sekvenser och eventuella lånevillkor som måste justeras. Denna värderingsmetod används 
även vid konkurs eller annan utmätning av ett företags tillgångar (Damodaran, 2002). 

Justerat eget kapital 

Ett företags substansvärde motsvarar summan av värdet på eget kapital och bolagets obe-
skattade reserver. De obeskattade reserverna består av ännu ej beskattade tillgångar som 
värderas till marknadspris istället för bokfört värde vid beräkning av Justerat Eget Kapital 
(JEK), även kallat justerat substansvärde. Exempel på en obeskattad reserv kan vara en fastig-
het eller en aktieportfölj (Ax, Johansson och Kullvén, 2002). 

 

Figur 3.3 Justerat eget kapital. 

(Ax et al., 2002, sid. 640) 

Exempel: Ett företags eget kapital uppgår till 20 MSEK och innehar obeskattade reserver om 4 
MSEK. Företagets skattekostnad är 28 procent. 

Justerat eget kapital = 20 + 4 * (1-0,28) = 22,88 MSEK 

Redovisnigsperspektiv 

Det är viktigt att klargöra skillnaden mellan de olika tillgångarna och skulderna som före-
kommer i ett företags balansräkning för att kunna göra en korrekt värdering av substansen 
(Artsberg, 2005). I den ekonomiska redovisningen delas tillgångar in i omsättningstillgångar 
och anläggningstillgångar, och skulder delas in i långfristiga- samt kortfristiga skulder (Andersson, 
Ekström & Gabrielsson, 2004).  

Artsberg (2005) menar att det finns två olika synsätt på hur en tillgång ska klassificeras. Det 
ena synsättet innebär att det är avsikten som ska styra om det ska klassas som en anlägg-
ningstillgång eller en omsättningstillgång. Det andra synsättet utgår från att en tillgång med 
en förfallotid på högst ett år ska klassas som omsättningstillgång, övriga tillgångar ska såle-
des utgöras av anläggningstillgångar.  

Exempel på tillgångar enligt Årsredovisnigslagen: 

Omsättningstillgångar: Varulager, kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar, kassa & bank 

Anläggningstillgångar: Immateriella, materiella och finansiella 
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Avsikten med en anläggningstillgång är enligt Andersson et. Al (2004) att tillgången ska an-
vändas i stadigvarande bruk under en längre tid i företaget och att en omsättningstillgång 
kontinuerligt ska anskaffas/omsätts. Artsberg (2005) utvecklar resonemanget med att för-
klara att en omsättningstillgång ska förvandlas/omsättas till andra tillgångar för att få klas-
sas som en omsättningstillgång. 

Värdering av balansräkningen 

Historiskt så har balansräkningen haft olika syften. Ett synsätt har varit den konventionella 
redovisningsmodellen som ser balansräkningen som en ”viloplats” innan tillgångar periodi-
seras och hänförs till resultaträkningen. Balansräkningen fungerar då som en resultatutre-
dingsbalans som ska jämföras med synen av balansräkningen som en förmögenhetsbalans. 
Tillgångens värde ska i denna balans representera den framtida nyttan vi förväntas få av 
tillgången och räknas fram genom att diskontera framtida kassaflöden. Det är svårt att dis-
kontera framtida kassaflöden då tillgångarna måste separeras och beräkna nyttan för varje 
enskild tillgång. Detta är mycket svårt då många kombinerade tillgångar gemensamt bidrar 
till ett mervärde (Artsberg, 2005). 

Värderingen har under åren utvecklats och man använder sig idag av flera olika värde-
ringsmodeller och principer för att få en korrekt redovisning av substansen (Artsberg, 
2005). Tabell 3.1 presenterar dem vanligaste värderingsprinciperna för olika typer av till-
gångar. 

Tabell 3.1 Värderingsprinciper av tillgångar. 

 Värderingsprincip 

Anläggningstillgång  

Immateriella anläggningstillgångar Anskaffning värde 

Materiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärde-avskrivning – ev. upp/nedskrivning 

Finansiella anläggningstillgångar Marknadsvärden 

Omsättningstillgångar  

Varulager Lägsta värdets princip (LVP) el. återanskaffningsvärde 

Kortfristiga fordringar Nuvärde 

Kortfristiga placeringar Nuvärde 

Kassa & Bank Aktuella nominella värden 

 

Värdering av immateriell tillgång 

Problem som föreligger vid substansvärdering är hur man ska prissätta svårvärderade till-
gångar såsom immateriella tillgångar som vars värde inte kan härledas till någon direkt in-
täktskälla (Damodaran, 2002). 

Vid förvärv av ett företag värderas och prissätts de materiella och immateriella tillgångarna. 
Biprodukter i det förvärvade företaget som driver prissättningen över den materiella värde-
ringen, såsom patent, varumärke, kompetens och andra immateriella tillgångar, klassificeras 
som goodwill. Goodwillen är med andra ord de strategiskt komparativa fördelarna hos ett fö-
retag som prismässigt sett utgör skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet 
på företaget. Bokföringsmässiga avskrivningar på goodwill sker över dess förväntade livs-
längd (Damodaran, 2002). 
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3.2.2 Avkastningsbaserad värdering 

I exempelvis ett IT-konsultföretag utgör inte de materiella tillgångarna det största värdet, 
utan oftast drivs prissättningen av framtida förväntningar på tillväxt samt värdet av human-
kapital såsom erfarenhet och kunskap. Olikt ett rederi, ett investment- eller fastighetsbolag 
saknar ett IT-konsultföretag substantiellt marknadsvärde. En värdering av substansen i ett 
sådant företag skulle därför ge en skev bild av företagets verkliga marknadsvärde. Istället 
för att tillämpa en substansvärdering, passar en avkastningsbaserad värdering bättre med 
fokus på andra faktorer än just tillgångarna såsom fritt kassaflöde, tillväxt och diskonte-
ringsränta (Damodaran, 2002). 

Räntabilitet på eget kapital (rE) 

Den lönsamhet ett företag genererar mäts i olika nyckeltal, bland annat i form av Räntabilitet 
på eget kapital (rE). Detta nyckeltal visar vilken avkastning företaget ger på ägarnas investe-
rade kapital och beräknas på hur mycket företagets rörelseresultat efter skatt har förräntat 
sig i förhållande till det bokförda egna kapitalet. Måttet är känsligt vid små förändringar i 
kapitalomsättningshastighet och vinstmarginal och används i stor utsträckning för att jäm-
föra lönsamhet mellan olika företag (Ax. Et al., 2002). 

Måttet framräknas enligt nedan: 

 

Figur 3.4 Räntabilitet på eget kapital. 

(Ax et al., 2002, sid. 82) 

Exempel: Ett företag genererar en vinst efter skatt på 2 MSEK med ett eget kapital motsvarande 20 
MSEK. 

Räntabilitet på eget kapital (rE) = 2/20 = 10 % 

 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Ägarna i ett företag har ett visst avkastningskrav på det egna kapitalet. Avkastningskravet är 
förenat med den risk som föreligger i marknadsportföljen i förhållande till företagets aktie. 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) beräknar detta avkastningskrav genom att ta hänsyn till 
tre faktorer; riskfri ränta, riskpremie och den enskilda aktiens betavärde. 

Med riskfri placering menas en investering vars avkastning är garanterad under invester-
ingsperioden, exempelvis den så kallade riskfria ränta en statsskuldsväxel avkastar. Risk-
premien definieras som den förväntade avkastningen på den samlade marknadsportföljen 
med avdrag för den riskfria räntan. Den systematiska risken anges i en akties betavärde och 
mäter hur den enskilda aktiens värde varierar i förhållande till värdet på den samlade mark-
nadsportföljen. Det vill säga hur mycket mer (eller mindre) en akties pris rör sig i förhållan-
de till förändringar i marknadsportföljen (Wramsby & Österlund, 2004). 
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Ägarnas avkastningskrav uträknat genom CAPM: 

 

Figur 3.5 Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

E(rm)= marknadsportföljens förväntade avkastning β = aktiens betavärde 

E(r) = ägarnas förväntade avkastning rf = räntan på den riskfria investeringen 

[E(rm) - rf ] = riskpremien  

(Wramsby & Österlund, 2004, sid. 253)  

  

Exempel: Den riskfria räntan uppgår till 3,00 procent på en statsobligation med tolv månaders löptid. 
Den förväntade avkastningen på marknadsportföljen motsvarar 10,00 procent och ett företags aktie har ett 
betavärde motsvarande 1,21. 

Riskpremie: [E(rm) - rf ] = 10,00% - 3,00 % = 7,00 % 

Avkastningskrav: E(r) = 3,00 % + 1,21 * 7,00 % = 11,47% 

Diskonteringsränta (WACC) 

Företagets fria kassflöde diskonteras till en diskonteringsränta; WACC (Weighted Average 
Cost of Capital), som enkelt översatt är företagets vägda genomsnitt av kapitalkostnaden. 
Genom att väga in effekten av de räntebärande skulderna efter skatt tillsammans med av-
kastningskravet på eget kapital, erhålls ett genomsnittligt räntekrav. Diskonteringsräntan 
ska täcka verksamhetens räntekostnader och tillgodose sina ägares avkastningskrav. Dis-
konteringsräntan uträknas exklusive räntefria finansieringar och rörelsefrämmande kapital; 
exempelvis finansiella värdepappersplaceringar (Ax et al., 2002). 

Den uträknade diskonteringsräntan påvisar även risken i företagets kapitalstruktur. Ju högre 
diskonteringsränta ett företag har, desto högre risk och vice versa (Wramsby & Österlund, 
2004). 

Diskonteringsräntan uträknas enligt följande: 

 

Figur 3.6 Diskonteringsränta (WACC). 

rwacc = företagets diskonteringsränta Tc = företagets skattesats 

rs = ränta på långfristiga skulder S = långfristiga räntebärande skulder 

rE = ägarnas avkastningskrav (CAPM) E = eget kapital 

 (Wramsby & Österlund, 2004, sid. 312) 
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Exempel: I ett företags balansräkning uppgår de långfristiga räntebärande skulder (S) till 10 MSEK 

och eget kapital (E) till 20 MSEK. Skuldräntan (rs) är 5 procent och ägarna har ett avkastningskrav 
(rE) motsvarande 10 procent. Företaget betalar 28 procent i skatt (Tc). 

Diskonteringsränta (rwacc) = (10/(10+20)) * 0,05 * (1-0,28) + (20/(10+20)) * 0,10 = 7,87 % 

 

Diskonterade kassaflöden 

Det finns olika typer av fritt kassaflöde och de vanligast förekommande vid värdering av ett 
företag är: 

FCFF är Free Cash-flow to Firm, vilket ser till det totala fria kassaflödet i företaget. 

GGM är en förkortning av Gordon Growth Model (alt. Dividend Gowth model), och ser endast 
till utdelningsströmmarna (Damodaran, 2002). 

Diskonterade kassaflödesmetoden tillämpas genom beräkning av ett nuvärde av samtliga 
framtida kassaflöden som ett företag förutsätts generera, diskonterade till den genomsnittli-
ga kapitalkostnaden; WACC-räntan. Metoden är applicerbar på företag av alla storleksord-
ningar och branscher, men måste infria vissa förutsättningar såsom ett positivt kassaflöde 
och en stabil genomsnittlig kapitalkostnad för den analyserade perioden (Damodaran, 
2002). 

Vid tillämpande av denna metod är utgångspunkten det så kallade fria kassaflödet. Det fria 
kassaflödet är kassaflöde före ränteutgifter och utdelningar som i resultaträkningen (Tabell 
3.2) oftast benämns Rörelseresultat efter avskrivningar, alltså, den del som är utdelningsbar till 
aktieägare och långivare. Kassaflödet räknar bort bokföringsmässiga periodiseringar och 
innefattar de betalningsströmmar som uppstår under en bestämd tidsperiod (Damodaran, 
2002). 

Tabell 3.2 Fritt kassaflöde. 

Rörelseresultat efter avskrivningar                                                                                    
- beräknade skattebetalningar för obelånad rörelse 
+ i resultaträkningen gjorda avskrivningar 

= Bruttokassaflöde 
- Investeringar i anläggningstillgångar 
- ökningen [+ minskningen] i kortfristiga nettotillgångar 
- ökningen [+ minskningen] i övriga nettotillgångar 

= Fritt kassaflöde 

 (Thomasson, Arvidsson, Lindquist, Larsson, Rohlin, 2005, sid. 345) 

 

FCFF 

En värdering av det fria kassaflödet är uppdelad i två steg; nuvärde av explicita betalnings-
strömmar summerat med ett slutvärde som ligger efter analysperiodens slut. Nuvärdet be-
räknas periodvis beroende på de förutsättningar som råder inom branschen och konjunktu-
ren, och slutvärdet som en evighetsfaktor (Damodaran, 2002). 
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Kassaflödesmetoden har fått kritik för sin oförmåga att hålla hög precision i analyser som 
sträcker sig över ett längre tidsperspektiv på grund av att olika uppskattningar om tillväxt 
och kapitalkostnad över periodens längd vilket gör modellen känslig (Damodaran, 2002). 

 

Figur 3.7 Diskonterat Fritt Kassaflöde. 

CF = kassaflöde för perioden t ∑ = summan av kassaflödesdiskonteringar 

TV = kassaflöde till oändligheten rwacc = företagets diskonteringsränta 

g = tillväxttakt T = antal perioder i beräkningen 

(Manduchi, A., 2006, sid. 2) 

Exempel: Ett företags kassflöde väntas de två kommande åren uppgå till 100 respektive 120 TSEK 
och diskonteras till 8 procents ränta. Från och med det tredje året till oändligheten väntas företagets kassa-
flöde uppgå till 80 TSEK med en enprocentig tillväxttakt. 

Nuvärde = 100/1,08 + 120/1,082 + (1/1,083) * 80/(0,10-0,04) = 1 103 TSEK 

Gordon Growth Model (GGM) 

Gordon Growth Model (även kallad Dividend Growth Model) är en enkel värderingsmodell 
som är användbar för att värdera företag som implicit har en stabil utdelningstillväxt. 
Nackdelen med denna modell är dess känslighet för förändringar i olika värden och företag 
med mycket hög tillväxttakt och låg kapitalkostnad tenderar att få ett negativt värde. Värde-
ringsmodellen utgår från nästa periods utdelning av det fria kassaflödet och divideras med 
ägarnas avkastningskrav minus tillväxttakten på utdelningarna (Damodaran, 2002). 

 

Figur 3.8 Gordon Growth Model (GGM). 

P0 = aktiepris rE = ägarnas avkastningskrav g = årlig tillväxttakt på utdelningar 

D1 = förväntad utdelning från det fria kassaflödet under nästkommande period 

 (Damodaran, 2002, sid. 323) 

 

Exempel: Ett företag väntas dela ut 20 SEK per aktie från det fria kassaflödet under nästkommande 
period med en förväntad tillväxttakt på 4 procent. Räntabiliteten på eget kapitalet beräknas vara 10 pro-
cent. Priset per aktie blir enligt Gordon Growth Model: 

P0 = 20/(0,10-0,04) = 333 SEK 
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EVA TM 

EVA TM (Economic Value Added ) är ett finansiellt prestationsmått som mäter om företaget 
genererar över- eller underavkastning i förhållande till det avkastningskrav ägarna har på 
det egna kapitalet. En överavkastning resulterar i ett positivt EVA TM–värde medan en un-
deravkastning utfaller negativt. Ett negativt EVATM–värde innebär med andra ord så kallat 
”förstört aktieägarvärde” då företaget misslyckats nå det gällande avkastningskravet (Ax et 
al., 2002). 

EVA TM beräknas alltid med hänsyn till skattekonsekvenser av den anledning att aktieägarna 
ser till det skattade resultatet. 

Olika företag väljer olika utformningar av sina resultat- och balansräkningar och kan därför 
vid beräkning av EVA TM behöva justera vissa poster; exempelvis avskrivningar, obeskatta-
de reserver och goodwill (Ax et al., 2002). 

Prestationsmåttet uträknas enligt följande: 

 

Figur 3.9 EVA TM. 

 

EVA TM-ränta = företagets diskonteringsränta Tc = företagets skattesats 

Sysselsatt kapital = Totalt kapital – räntefria skulder  

alternativt 

Sysselsatt kapital = Eget kapital – räntebärande skulder 

(Ax et al., 2002, sid. 648-9) 

Exempel: Ett företags resultat efter finansiella poster uppgår till 5 MSEK och uppbär räntekostnader 
motsvarande 0,2 MSEK. Eget kapital är 20 MSEK och de räntebärande skulderna utgör 1,5 MSEK. 
Skattesatsen i företaget är 28 procent och diskonteringsräntan är satt till 7,87 procent. 

Sysselsatt kapital = 20 – 1.5 = 18,5 MSEK 

EVA TM = (5 + 0,2) * (1-0,28) – 18,5 * 0,0787 = + 2,29 MSEK 

Slutsats: Som följd av ett positivt EVATM–värde har företaget i exemplet genererat en överavkastning i 
förhållande till aktieägarnas avkastningskrav. 

3.2.3 Relativvärdering 

I motsats till tidigare nämnda värderingsmetoder bygger en relativvärdering på jämföranden 
av värdering mellan likartade företag inom en viss bransch med hjälp av olika multiplar, det 
vill säga nyckeltal. Användningen av relativvärdering är enkel och lättöverskådlig i jämförel-
se med en kassaflödesanalys. Avsikten med denna värderingsmetod är att mäta hur ett före-
tag står sig i relation till sina konkurrenter på olika sätt. De resultat en relativvärdering pre-
senterar avspeglar marknadens generella värdering och framtidstro (Damodaran, 2002). 
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Damodaran (2002) argumenterar för att det finns nackdelar med denna typ av värdering. 
Dess enkelhet kan lätt leda till inkonsekventa uppskattningar då metoderna inte alltid tar 
hänsyn till tillväxt, riskfaktor och kassaflödespotential. En relativvärdering avspeglar till stor 
del humöret på marknaden och har ofta en förmåga att ofta åsidosätta fundamentala vär-
den för att ta större hänsyn till en rådande trend, något som kan leda till över- och under-
värdering. Även en viss risk för subjektivitet föreligger vid relativvärdering då den kan byg-
gas på en rad valfria nyckeltal, vilket i sin tur kan få effekt på det uppskattade värdet av ett 
företag (Damodaran, 2002). 

Soliditet 

Ett företags soliditet visar till hur stor del de finansierar sina tillgångar med eget kapital, det 
vill säga dess finansiella balans. Riktmärket för en bra balans är att eget kapital uppgår till 
50 procent av de totala tillgångarna. En soliditet lägre än 50 procent tyder ofta på kost-
samma tillgångar i verksamheten och är vanligt i branscher såsom stål- och massaindustrin. 
Ett företags soliditet räknas ut genom att ställa andelen eget kapital i relation till tillgångarna 
(Andersson et al. 2004). 

 

Figur 3.10 Soliditet. 

(Andersson et al. 2004) 

Exempel: Ett företag totala tillgångat uppgår till 12 miljoner SEK och eget kapital till 4,6 miljoner 
SEK. Soliditeten i företaget uppgår till 4 600 000 /12 000 000 = 38,4% 

 

P/e-talvärdering 

P/e-tal är en förkortning av engelskans Price per earnings-ratio, där P motsvarar priset på före-
taget och e som representerar de senaste tolv månadernas resultat. P/e-talet är ett mått på 
hur ett företag värderas vid en viss tidpunkt i förhållande till det uppvisade resultatet, det 
vill säga hur många gånger årets vinst måste realiseras för att stå i motsvarighet till nuva-
rande pris på företaget (aktierna). P/e-talet kan även räknas ut med Gordon Growth Model 
genom att dela utdelningen (D) med vinsten efter skatt (e) (Wramsby & Österlund, 2004). 

Det framräknade nyckeltalet är användbart för att jämföra hur ett företag generellt sett vär-
deras i förhållande till andra bolag inom samma sektor eller andra bolag i allmänhet. P/e-
talet kan även användas som multipel vid värdering av mindre bolag där priset bestäms ge-
nom att företaget ska betala av sig självt inom ett visst antal år. Den specifika P/e-
multipeln varierar beroende på bransch, storlek på företag och konjunktur. Ju högre förhål-
landet mellan vinst och pris är, desto mer är en investerare villig att betala för varje vinst-
krona. Ett högt P/e-tal innebär en hög risk med höga förväntningar på framtida vinsttill-
växt (Damodaran, 2002). 

Den grundläggande svagheten med denna typ av värdering är att modellen enbart ser till 
det innevarande året. P/e-tal i tillväxtbranscher som till exempel under IT-bubblan, är ofta 
mycket högre än det som avspeglas i marknaden som helhet till följd för att förväntningar-
na på ökad vinst är höga i förhållande till en låg vinst (Ross et al., 2005). 
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Figur 3.11 P/E-talvärdeing. 

P = pris per aktie e = resultat per aktie 

rE = räntabilitet på eget kapital g = tillväxttakt 

Div = utdelning per aktie  

 (Wramsby & Österlund, 2004, sid. 54) 

Exempel: Aktiepriset i ett företag är 333 SEK och årets vinst efter skatt uppgår till 40 SEK per ak-
tie. 

P/e = 333/40 = 8,33 SEK 

och en uträkning av företagets P/e-tal genom Gordon Growth Model medför: 

(20/40)/(0,10-0,04) = 0,5/0,06 = 8,33 SEK 

 

P/Sales-tal  

P/Sales-tal (Price per sales-ratio) mäter priset på ett företag i förhållande till dess försäljning 
(omsättning), och är ett nyckeltal som flitigt används bland konsultföretag, råvaruföretag 
och verkstadsindustri. Detta mått är intressant för ett företag som ska förvärva ett annat 
företag då det, i all enkelhet, visar vad den utökade marknadsandelen kostat företaget (Da-
modaran, 2002). 

Exempel: Ett företags aktie värderas till 333 SEK och har en omsättning per aktie motsvarande 30 
SEK. P/Sales = 333/30 = 11.10 SEK 

 

P/Customer-tal 

P/Customer-tal, eller pris per kund på svenska, mäter ration mellan priset företaget och an-
talet kunder. Nyckeltalet används inom branscher såsom teleoperatörer, IT och banker, och 
påvisar hur mycket mer eller mindre ett visst företag värderas per kund i förhållande till 
sina konkurrenter (Damodaran, 2002). 

Exempel: Ett företags aktie värderas till 333 SEK och har 60 kunder per aktie.                  
P/Customer = 333/60 = 5.55 SEK 

3.3 Strategisk bedömning 

Förutom räkenskapsvärdering baserad på modeller med direkta uträkningar för att få vär-
det på bolaget finns det utomliggande förhållanden som påverkar köpeskillingen. Dessa 
förhållanden analyseras och bedöms utifrån goodwill, omvärldsanalys (SWOT), potentiella synergi-
er och olika betalningsalternativ (Andersson et al., 2004). 
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3.3.1 Goodwill 

Vid förvärv av ett företag värderas och prissätts de materiella och immateriella tillgångarna. 
Biprodukter i det förvärvade företaget som driver prissättningen över den materiella värde-
ringen, såsom patent, varumärke, kompetens och andra immateriella tillgångar, klassificeras 
som goodwill. Goodwillen är med andra ord de strategiskt komparativa fördelarna hos ett fö-
retag som prismässigt sett utgör skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet 
på företaget. Bokföringsmässiga avskrivningar på goodwill sker över dess förväntade livs-
längd (Damodaran, 2002). 

Enligt Ernst & Young (2006) ska man vid företagsförvärv ta hänsyn till olika typer av 
goodwill. Marknadsrelaterade immateriella tillgångar utgörs i huvudsak av varumärke och 
Internet-domännamn. Kundrelaterade fördelar såsom kundrelationer, kontakter, kundbas 
och orderstock är även viktiga aspekter att ta in i värderingen. Eventuella kontraktsbaserade 
immateriella tillgångar innefattande licens- och royaltyavtal, leasingkontrakt, samt teknolo-
gibaserade tillgångar som till exempel patent och databaser ska räknas in i ekvationen. 

3.3.2 SWOT 

En SWOT-analys går ut på att sammanställa de krafter som påverkar företaget inifrån och 
utifrån och är användbar vid uppskattning av ett företags strategiska värde. 

Styrkor är de interna kompetenser som leder till att göra företaget framgångsrikt, till exem-
pel, kvalitet, resurser, strategi och starkt varumärke. Förekomsten av dessa faktorer leder till 
ett högre värde på ett företag. 

Svagheter är å andra sidan interna faktorer som sänker företagets värde, såsom låg kvalitet, 
ineffektivitet och okunnighet.  

Styrkor och Svagheter är faktorer som endast kan förändras av företagets egna insatser. 

Möjligheter är externa faktorer i företagets miljö som inte påverkas av företagets beslut. 
Faktorer såsom svag konkurrens, nya marknader och det ekonomiska klimatet, stärker vär-
deringen av ett företag. 

Hot uppstår också utanför företaget och kan ha olika stor effekt på företagets prestation 
och därmed värdering. Olika hot är till exempel ökad skattesats, hård konkurrens och sjun-
kande marknader. 

Värderingen är också beroende på hur bra ett företag använder sina styrkor, är medvetna 
om dess svagheter, utnyttjar sina möjligheter och kontinuerligt uppdaterar sig om eventuel-
la hot (Armstrong, Kotler, Saunders & Wong, 2001). 

3.3.3 Synergieffekt  

Larsson (1990) håller med Kleppestö (1986) att det fundamentala med ett företagsförvärv är 
att utnyttja dem positiva och undvika de negativa effekter som uppkommer i samband med 
ett företagsförvärv, de så kallade synergierna. Synergi härstammar från grekiskans ”sun” 
och ”ergon”  som sammanslaget betyder  ”att arbeta tillsammans” Larsson (1990). Synergi 
innebär i samband med ett företagsförvärv därmed möjligheten att kombinera två olika fö-
retags verksamheter för att gemensamt uppnå ett högre mervärde än vad som skulle kunna 
uppnås var för sig (Cooke T.E, 1986).  
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(V(AB) > V(A)+V(B)) 

Figur 3.12 Synergieffekt. 
Larsson (1990) menar att många författare presenterar olika begrepp på olika typer av sy-
nergier som uppkommer i samband med ett samgående eller ett förvärv av ett företag.  
Ross et. al (2002) till exempel menar att synergieffekter uppkommer genom ökad vinst, kost-
nadsredcuering, reducerade skattekostnader och lägre kapitalkostnader. Larsson (1990) väljer att ut-
veckla synsättet på synergier genom sammanfatta dem i fyra områden; marknadssynergier,  
operationella synergier, ledningssynergier och finansiella synergier. 

• Marknadssynergier bidrar till att uppnå högre kundpriser och/eller lägre inköpspriser 
genom en stark förhandlingssituation som kan vara resultatet av uppnådd mono-
polställning efter ett företagsförvärv 

• Operationella synergier leder till lägre produktions- och marknadsföringskostnader till 
följd av ökad storlek på verksamheten, ökad kunskap och/eller genom att kombi-
nera olika verksamheter vilket kan vara mer kostnadseffektivt än att utföra verk-
samheterna var för sig 

• Ledningssynergier syftar till att utnyttja nytänkande och kompletterande ledarstilar 
samt utnyttja  nyvunnen kunskap i beslutsprocesser. 

• Finansiella synergier bidrar till att reducera kapitalkostnaden, större möjlighet till att al-
lokera kapital samt minimera finansiella risker genom spridning och utnyttjande av 
stark finansiell ställning.  

3.3.4 Betalningsalternativ 

Det maximala priset i samband med ett företagsförvärv påverkas av hur likviden för trans-
aktionen erläggs. Säljaren kan önska en viss betalningsform som får genomslag på priset. 
Valet för köparen å andra sidan kan få effekter på företagets likviditet och soliditet som se-
dermera får konsekvenser för företagsvärdet och företagets kapitalkostnader. Vanligaste 
sättet att erlägga köpeskilling är genom kontanter, aktier eller en kombination av de både al-
ternativen (Knabe, 1989). 

Köpeskillingen erläggs med kontanter och aktier utifrån den företagsvärdering som är ut-
förd baserad på substansvärderingen, avkastningsvärderingen, relativvärderingen och den 
strategiska värderingen. I en situation där parterna är oense om nuvärdet av företaget finns 
möjligheten att teckna en klausul i köpeavtalet om en så kallad tilläggsköpeskilling, det vill 
säga en extra betalning utöver erlagd köpeskilling. Tilläggsköpeskillingen tillfaller säljaren 
om bolaget genererat bättre vinster tiden efter överlåtelsen och som skulle ha motiverat ett 
högre nuvärde i samband med den ursprungliga värderingen. Detta är ett alternativ i situa-
tioner där säljaren fortsätter ha en ledande position i företaget. Riskmomentet i en sådan 
klausul är att köparen har möjlighet att påverka det kommande utfallet vilket är vanligt i 
koncernbolag där vinsten i bolaget kan fördelas ut i koncernens olika redovisningsenheter 
(Knabe, 1989). 

Enligt Knabe (1989) är det viktigt för köparen att presentera modeller för säljaren som be-
skriver att eventuella expansionsinvesteringar, som genererar bättre vinster, inte ska påver-
ka priset för bolaget. En tilläggsköpeskilling ska i en sådan situation inte tillfalla säljaren. 
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Apportemission 

En finansiering av ett företagsförvärv kan ske genom en så kallad apportemission vilket in-
nebär att köparen betalar säljaren med egna aktier. En apportemission bygger på en mark-
nadsvärdering av aktierna i det köpande företaget och analyseras för att se om en sådan af-
fär är lönsam. Analysen sker utifrån tre olika steg; 1) värdering av företaget 2) beräkning av 
det maximala antalet aktier som kan skiftas i samband med förvärvet 3) bedömning hur 
förvärvet påverkar det köpande företagets börskurs (Knabe, 1989). 

Värdering av ett onoterat bolag sker genom de olika värderingsmodellerna och ett noterat 
bolag värderas utifrån börskursen, det vill säga investerarnas förväntningar. En aktiekurs 
som ligger lägre än det beräknande värdet per aktie utifrån värderingsmodellerna ska anses 
mindre fördelaktigt än betalning med kontanta medel (Knabe, 1989). 

Vid en apportemission frånser man priset som förhandlingsinstrument och ersätter det 
med utbytesrelationen, (UR) det vill säga antalet aktier i det köpande företaget som ska 
lämnas som betalning mot en aktie i förvärvsobjektet. I bolag som är marknadsnoterade re-
lateras bolagens respektive börskurs. Denna relation ger priset som köparen ska betala för 
säljobjektet (Knabe, 1989) 

 

 

Figur 3.13 Apportemission. 

K = Överlåtelsekursen alt. priset MPa = Marknadspriset/aktie för förvärvarens aktier 

UR = Antalet aktier i a som lämnas utbyte mot en 
aktie i b 

MPb = Marknadspriset/ aktie för säljarens aktier 

(Knabe 1989, sid. 29) 

Om K = 1 ökar inte säljarens förmögenhet. Utifrån detta resultat finns ingen anledning att 
genomföra köpet med aktier. För att köpet med aktier ska vara godtagbart och lönsamt för 
säljaren måste köparen erlägga en premie. En premie innebär att K > 1 (Knabe 1989). 

Trots att K > 1 kan även köparens aktieägare dra nytta av en sådan affärsuppgörelse trots 
att man har betalt ett överpris. Detta grundas främst på att bolagen har värderats till olika 
P/E-tal.  Teoretiskt kan bolag med höga P/E-tal genom förvärv av bolag med lägre P/E-
tal höja sitt eget börsvärde trots att betalning med aktier har erlagts. I ett bolag med ett 
oförändrat P/E-tal efter betalning innebär detta att kursen stiger för det marknadsnoterade 
bolaget (Knabe, 1989). Vidarer menar Knabe (1989) dock att en marknadsdriven börs inte 
lämnar P/E-talet opåverkat i köparens bolag om det förvärvade bolaget inte visar en posi-
tiv resultatutveckling utan P/E-talet bör rimligtvis sjunka till ett genomsnitt av de både bo-
lagen. Följden av detta innebär att utrymmet för att betala överkurs för säljarföretagets ak-
tier reduceras vilket i sin tur skulle öka värdet för förvärvarens aktieägare. Det vill säga, 
man förvärvar ett bolag med färre antal aktier som betalning.
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4 Empiri 

Detta kapitel presenterar resultaten av den empiriska undersökningen. Det imperiska materialet kommer 
från intervjuer och har fingerats för att bibehålla den sekretess som omger området. 

4.1 Värderingen 

I den finansiella teorin existerar flera olika värderingsmodeller. Företagsmäklare bland 
andra Svensk Företagsförmedling, Swedbank och KPMG tillämpar en rad olika värderingsmodel-
ler där valet är beroende av vad det är för slags företag som ska värderas, uppköpskandida-
tens finansiella status, vad syftet med värderingen är och vilket tidsperspektiv som är aktu-
ellt i investeringen. Utöver finansiella värderingsmodeller tillämpas även jämförelsevärde-
ring för att mäta företaget mot den rådande trenden på marknaden och inom branschen 
(Kastman, personlig kommunikation, 2006-10-11). 

Enligt Kastman är utbudet på företagsmäklare som bistår i Due Dilligence-processeser litet i 
Sverige i förhållande till andra länder såsom USA. Han hävdar att endast en dryg tiondel av 
de företagsförvärv som äger rum är i samarbete med professionella mäklarfirmor och res-
ten sköts på annat sätt via till exempel revisorer. I USA är läget tvärtom och marknaden för 
konsultföretag som arbetar med företagsförvärv är stor i förhållande till antalet förvärv som 
görs (Kastman, personlig kommunikation, 2006-10-11). 

Alla värderingsmodeller är inte applicerbara vid värdering av ett företag som varken visar 
vinst, har positivt kassaflöde eller lämnar utdelning. P/e-talet blir negativt vid förlust, likaså 
resultatet av en fri kassaflödesvärdering och Gordon Growth Model vid negativt kassaflö-
de. Som tidigare behandlats i teori kapitlet är substansvärdering tillämplig vid värdering av 
företag med tillgångar som är lätta att omsätta och vid utmätningar såsom konkurs. För ett 
företag som varken besitter några större materiella tillgångar, genererar vinst eller positivt 
kassaflöde finns det alternativa tillvägagångssätt för att beräkna ett marknadsvärde. Till ex-
empel där långt framskridna prognoser ligger till grund för beräkning av marknadsvärdet 
(Kastman, personlig kommunikation, 2006-10-11). 

Beroende på om företaget som värderaren är intresserad av är noterat eller onoterat tilläm-
pas olika värderingsmodeller. Ett onoterat företag har till skillnad från ett noterat företag 
ofta en samlad och aktiv ägarkrets vilket kan få konsekvenser vid värderingen. Värderingen 
påverkas av det goodwill vissa nyckelpersoner i det onoterade bolaget genererar och hur ett 
ägarskifte skulle komma att påverka goodwillen i framtiden. Ett ägarskifte kan även innebä-
ra förändringar i finansiell struktur och strategiska synergieffekter (Ekenstam, personlig 
kommunikation, 2006-11-29). 

Ett företag som är onoterat har inte samma möjlighet till ett av marknaden konsekvent 
uppdaterat aktievärde. Betavärdet i CAPM-modellen bygger på värdevariationen på ett fö-
retags aktier i förhållande till rörelsen i den samlade marknadsportföljen och blir därför 
svårt, eller nästintill omöjligt att fastställa. Den riskfria räntan och marknadsportföljens för-
väntade avkastning förblir densamma och ska tas hänsyn till vid fastställande av ett avkast-
ningskrav (Sörling, personlig kommunikation 2006-11-22). 

CAPM slopas därför och istället beräknas avkastningskravet med en branschspecifik risk-
premie. Denna riskpremie förvandlas istället till en marknadspremie vilken årligen beräknas 
från resultatet av olika marknadsundersökningar. Bedömningen baseras på bland annat 
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prisutveckling i branschen och storlek på omsättning (Sörling, personlig kommunikation 
2006-11-22). 

4.2 Företagen 

Den empiriska delen behandlar tre verkliga fall som skiljer sig från varandra; Spik-Ola, 
Gurkan och Alvedon. Spik-Ola utmärker sig genom att den ursprungliga värderingen 
stämmer väl överens med det köpeskillingen. De två andra fallen; Gurkan och Alvedon, ka-
raktäriseras av kraftiga avvikelser mellan räkenskapsvärderingen och köpeskillingen. I fallet 
Gurkan värderas företaget mycket högre än vad marknaden är villig att betala. Alvedon, 
däremot, är ett exempel på hur vissa förhållanden bidrar till ett pris som är påtagligt högre 
än den räkenskapliga värderingen. 

Samtliga tre fall är verklighetsbaserade, men siffror och data har fingerats för att bibehålla 
full sekretess. 

4.2.1 Spik-Ola 

Spik-Ola är ett onoterat, ägarlett företag lokaliserat i Småland, som huvudsakligen tillverkar 
komponenter till bilindustrin. Företaget har sin styrka i att kunna erbjuda kundanpassade 
lösningar, vanligen små serier. I Sverige finns ett antal konkurrenter med liknande produk-
tionsmöjligheter, men Spik-Ola differentierar sig genom att kunna erbjuda en unik bipro-
dukt.  

Verksamheten har 50 anställda och omsatte 42 600 TSEK 2005. Företaget arbetar till 80 
procent med återkommande kunder och 10 procent av försäljningen utgörs av export. 
Spik-Olas två största kunder står för 50 procent av försäljningen och företaget förlitar sig 
helt på gamla kunder.  

Trots minskad omsättning de senaste åren, har företaget visat en resultatförbättring som 
kan hänföras till minskade kostnader. Rörelseresultatet efter skatt uppgick 2005 till 5 400 
TSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13 procent. Under åren 2002 till 2005 har 
Spik-Ola investerat totalt 2 548 TSEK i maskiner och inventarier. Avskrivningarna har, un-
der samma period, minskat från 2 000 TSEK till 1 000 TSEK. Det justerade egna kapitalet 
uppgår till 28 000 TSEK år 2005, vilket motsvarar en soliditet på 60 procent. Kassan upp-
går till 18 TSEK och företaget har inga långfristiga skulder. Spik-Ola har i sin balansräkning 
ett bokfört värde av en fastighet motsvarande 4 000 TSEK. 

Räkenskapvärdering 

Substansvärdering 

Det justerade substansvärdet i Spik-Ola är framräknat genom eget kapital adderat med obe-
skattade reserver justerade med skatt. Det bokförda värdet av företagets obeskattade reser-
ver, det vill säga, fastigheten justeras med 1 000 procent efter hänsyn har tagits till lokaler-
nas skick, läge, användningsområde samt den historiska prisutvecklingen på fastighets-
marknaden. Marknadsvärdet bör därmed ligga på 44 000 TSEK.  

Justerat substansvärde inklusive goodwillpost:             
28 000 + (44 000-4 000) x (1-0,30) = 56 000 TSEK 

Avkastningsbaserad värdering 
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Ett onoterat företag värderas endast vid behov såsom förvärv, fusioner, konkurs och gene-
rationsskifte. CAPM-modellen fastställer ägarnas avkastningskrav i börsnoterade bolag med 
hänsyn till den risk ägarna utsätts för vid prisrörelser i aktien. För att framställa ett avkast-
ningskrav för ett onoterat företag såsom Spik-Ola, används en branschspecifik riskpremie 
som adderas till den riskfria räntan. Riskpremien fastställs genom analys av branschkon-
junktur, storlek på företaget och historisk resultatutveckling. 

Ägarnas avkastningskrav på Spik-Ola: 

rf (SSV 1207 SOX) = 3,26 % riskpremie(spikbranschen) = 10,74 % � 14% 

Spik-Ola’s finansiella ställning är stark sett till en soliditet på 60 procent, vilket påvisar före-
tagets förmåga att klara kortfristiga betalningar och att tillfredsställa investeringsbehov över 
ett längre tidsperspektiv. Kassan uppgår till 18 000 TSEK och företaget har inga långfristi-
ga räntebärande skulder. Nuläget kräver inte några större investeringsbehov vilket gör det 
möjligt för Spik-Ola att lämna större utdelningar. 

Spik-Ola har enligt EVATM genererat en överavkastning, men för att få en rättvis bild av 
dessa övervärden justeras företagets höga soliditet från 60 till 40 procent, vilket innebär att 
bolaget därmed har möjlighet att betala ut en överlikviditet motsvarande 18 000 TSEK till 
aktieägarna. 

Relativvärdering 

P/e-talvärderingen utgår från ett årligt resultat på 7 000 TSEK. Metoden är enkel men an-
vändbar vid jämförelse med andra liknande företag. Värderaren har analyserat tidigare före-
tagsöverlåtelser inom samma bransch och därigenom kunnat fastställa att företaget ska 
kunna återbetala sin köpeskilling inom tre till fem år. Spik-Olas resultat justeras med alla 
rörelsefrämmande kostnader och intäkter, och framtiden baseras på relativt säkra intäkter 
och kostnader. 

Detta innebär att en rimlig P/e-multipel motsvarande fyra gånger årsvinsten ger bolaget ett 
värde på 28 000 TSEK. Om utdelningen av överlikviditeten på 18 000 TSEK tillfaller kö-
paren i form av utdelning motiverar detta ett värde på Spik-Ola på 43 000 TSEK.  

Strategisk värdering 

Som komplement till räkenskapsvärderingen som baseras på bokförda värden för att räkna 
fram värdet på Spik-Ola, utförde värderaren (SFF) även en strategisk värdering vilket gav 
mer uppskattade värden baserade på SWOT-analys, potentiella synergier och alternativa be-
talningssätt. Utöver denna värdering är även en jämförelse med ett branschsnitt gjord. 
Branschsnittet är framtaget efter en undersökning av 25 liknande företag i Sverige, och re-
presenteras i Figur 4.1 av cirkeln. Resultatet av denna värdering gav värderaren premien ut-
över räkenskapsvärdering, den så kallade goodwillen. 

SWOT-analys 

Spik-Olas styrkor återfinns i den starka finansiella ställningen och dess unika biprodukt till-
sammans med de kundanpassade lösningarna. Dessa faktorer bidrar till god likviditet, soli-
ditet och lönsamhet som i sin tur ger företaget handlingsfrihet i beslutsprocesser. 

Svagheterna ligger i Spik-Olas arbete med nyförvärv av kunder på grund av avsaknad av 
marknadsföring. En liten kundbas får kraftiga ekonomiska konsekvenser vid eventuella 
kundbortfall. Tillväxten under senare år har varit lägre än branschsnittet och bolaget är be-
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roende av att öka sin omsättning då kostnadsbesparingar ej längre är ett alternativ. Vid ett 
ägarskifte kan strukturkapitalet, det vill säga kunskapen i det ägarledda företaget gå förlorad 
eftersom ägaren själv sitter i företagsledningen.  

Möjligheter finns till ökad produktion som ett resultat av tidigare gjorda investeringar. 
Inga nya investeringsbehov är därför nödvändiga i nuläget. En aktiv marknadsavdelning 
skulle kunna skapa tillväxt och sprida företagets risker genom en bredare kundbas. 

Hotet av stigande råvarupriser för komponenter i företagets produkter samt stigande elpri-
ser påverkar resultatet negativt. 

SWOT-analysen bygger på en sammanfattning av åtta punkter vars olika värden bygger på 
hur dessa kriterier uppfylls, viktat mot kriteriets betydelse för företaget. Ett bra betyg på 
Spik-Olas strukturkapital har således högre betydelse än ett bra betyg på produktportfölj. Cir-
keln representerar ett branschsnitt och visar därmed Spik-Ola’s ställning jämfört med andra 
liknande svenska bolag. De punkter på vilka Spik-Ola presterar över branschsnittet är de 
områdern som kan skapa potentiella synergier vid ett förvärv. Figur 4.1 presenterar resulta-
tet från SFFs SWOT-analys.  

 

Figur 4.1 SWOT-analys Spik-Ola. 

Synergier 

Potentiella synergier återfinns i Spik-Olas starka finansiella ställning. Företagets goda likvidi-
tet, soliditet och lönsamhet skulle kunna finansiera förvärvarens påtänkta investeringar. 
Spik-Olas unika biprodukt skulle innebära ökad segmentering för förvärvaren och därmed 
ökad kundkrets och försäljning och därmed uppnå operationell synergi. Förvärvaren har 
möjlighet att utnyttja sin marknadsavdelning för att nå nya kundgrupper som Spik-Ola tidi-
gare förbisett, även detta en operationell synergieffekt. Spik-Ola är inget unikt företag i sin 
bransch vilket medför en minskning av värdet på synergier med förvärvaren. 

Spik-Olas ägare vill sälja samtliga sina aktier och därmed hela företaget med alla dess åta-
ganden. En inkråmsöverlåtelse blir då därför inte aktuell. Köpeskillingen avläggs delvis 
kontant och delvis i form av en tilläggsköpeskilling som utfaller över fem år under förut-
sättning att ägaren förblir i företaget under perioden. Det uppköpande företaget kan där-
med utnyttja den bibehållna kompetensen och skapa ledningssynergier i samband med för-
värvet. 
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Utfall 

En eventuell inkråmsöverlåtelse av Spik-Ola uppgår till ett värde av 35 496 TSEK. Då er-
håller köparen enbart företagets anläggningstillgångar såsom maskinpark, inventarier och 
fastighet, samt de omsättningstillgångar som utgörs av företagets varulager. Alternativt kan 
hela bolaget överlåtas i form av att köparen betalar för samtliga aktier istället för bara in-
kråmet.  

Siffrorna nedan bygger på SFFs beräkningar. 

 (TSEK) Bokförda värden 

Fastighet 4 058 

Maskin och inventarier 2 488 

Lager 7 658 

  Totalt 14 204 

Goodwill 21 292 

Totalt inkråmsvärde 35 496 

 

Alternativ beräkning    

(TSEK) Bokförda värden Övervärden Marknadsvärde 

Fastighet 4 058 40 000 44 058 

Maskiner och inventarier 2 488  2 488 

Lager 7 658  7 658 

Totalt 14 204 40 000 54 204 

  - Goodwill   -18 708 

Totalt inkråmsvärde   35 496 

 

Justerat eget kapital  28 682 

Övervärde fastighet 40 000  

Minusgoodwill -18 708  

Justerat övervärde på fastighet 21 292  

   

Skatt på försäljning av fastighet -5 962  

Övervärde efter skatt 15 318 15 318 

   

Totalt aktievärde  44 000 

 

Företagets justerade substans värderades till 44 000 TSEK med en köprekommendation 
om 44 000 - 46 000 TSEK. Vid köp av samtliga aktier i Spik-Ola uppgår köpeskillingen till 
45 000 TSEK 

Spik-Ola värderades till den egna justerade substansen eftersom den modellen var kraftigt 
överlägsen en kassaflödesbaserad modell. Substansvärdet bestod i huvudsak av en utdel-
ningsbar överlikviditet samt en ordentligt uppvärderad fastighet, medan kassaflödet enbart 
motsvarade tre fjärdedelar av den justerade substansen. 
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4.2.2 Gurkan 

Gurkan är ett litet, onoterat företag lokaliserat i Småland, som huvudsakligen odlar gurkor 
till dagligvaruhandeln. Grönsaksmarknaden i Sverige är känslig för konkurrens från europe-
iska grönsaksodlare men bolaget har konkurrensfördel genom sin stora odlingsanläggning 
som lätt kan anpassas till olika grödor utifrån marknadens efterfrågan. Närheten till en billig 
energikälla för uppvärmning av anläggningen är en annan konkurrensfördel som reducerar 
energikostnaderna för bolaget och bidrar till goda vinster i relation till andra aktörer på 
marknaden. 

Verksamheten har 19 anställda och omsatte under 2005 20 000 TSEK. Energikostnaderna 
motsvarar 30 procent av Gurkans omsättning och är låga för branschen. Företaget påvisar 
därför god lönsamhet. 

Rörelseresultat efter skatt uppgick 2005 till 6 000 TSEK, vilket motsvarar en rörelsemargi-
nal på 30 procent. Kassan uppgår till 4 000 TSEK och företaget har inga långfristiga skul-
der. Gurkan har i sin balansräkning ett bokfört värde av odlingsanläggningen på 4 000 
TSEK. 

Räkenskapvärdering 

Substansvärdering 

Det justerade substansvärdet i Gurkan är framräknat av värderaren genom eget kapital ad-
derat med obeskattade reserver justerade med skatt. Det bokförda värdet av företagets obe-
skattade reserver, det vill säga, mark och fastighet justeras med 250 procent med hänsyn ta-
gen till geografiskt läge och historisk prisutvecklingen på fastighetsmarknaden. Marknads-
värdet bör därmed ligga på 12 575 TSEK.  

Justerat substansvärde: 4 000 + (12 575 - 4 000) x (1 - 0,30) = 10 000 TSEK 

Det justerade egna kapitalet uppgår till 10 000 TSEK år 2005, vilket motsvarar en soliditet 
på 50 procent. 

Avkastningsbaserad värdering 

Gurkans ägare har ett högt avkastningskrav som är förenat med den höga risk som förelig-
ger i grönsaksbranschen med dess känslighet för parasiter och klimatförhållanden. Den 
branschspecifika riskpremien som adderas till den treprocentiga riskfria räntan motsvarar 
15 procent och ett avkastningskrav om 18 procent. 

Soliditeten på 50 procent i Gurkan visar en stark finansiell ställning och en god förmåga att 
klara sina kortfristiga betalningar och att tillfredsställa investeringsbehov över ett längre 
tidsperspektiv. Kassan motsvarar 4 000 TSEK och företaget har inga långfristiga räntebä-
rande skulder. 

Gurkan har varit en stabilt växande direktutdelare och historiskt sett har utdelningarna vux-
it i genomsnitt med 5 procent per år. Företaget har gått bra och mycket talar för att Gurkan 
kommer att fortsätta sin stabila tillväxt. Årets utdelning väntas bli 3 000 TSEK. 

De kommande fyra åren väntas 50 procent av vinsten delas ut och därefter kommer en 35-
procentig utdelning tillämpas till oändligheten. 
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Strategisk värdering 

Förutom räkenskapsvärderingen och jämförelsen med branschsnittet utförde värderaren  
(SFF) även en strategisk värdering av Gurkan. Denna värdering gav uppskattade värden ba-
serade på SWOT, synergier och betalningssätt, som komplement till de framräknade värde-
na i räkenskapsvärderingen, som tillsammans utgör den slutgiltiga värderingen.  

SWOT-analys 

Styrkor återfunna i Gurkans verksamhet är den ekonomiska och finansiella ställningen och 
deras möjlighet att anpassa sin odlingsanläggning efter rådande marknadsförhållanden. 
Gurkan kan även dra fördel av dess närhet till billig värmeenergi som är nödvändig vid od-
ling i svenskt klimat och som därmed minskar en stor del av företagets kostnader. Dessa 
faktorer bidrar till god likviditet, soliditet och lönsamhet. 

Svagheterna ligger i Gurkans dåliga försäljning. Denna beror på dåligt fokus på marknads-
föring och svårigheter med distribution. Vidare har företaget en svagt utvecklad affärsstra-
tegi. 

Möjligheter finns i en övergång till ekologisk odling där Gurkan har fördel eftersom det i 
företaget gjorts tidigare investeringar för detta användande. Inga nya investeringsbehov är 
därför nödvändiga i nuläget.  

Hotet av stark konkurrens från europeiska aktörer förstärks då Gurkan inte har någon spe-
cifik fördel att erbjuda sina kunder.  

SWOT-analysen bygger på en sammanfattning av åtta punkter vars olika värden bygger på 
hur dessa kriterier uppfylls, viktat mot kriteriets betydelse för företaget, Ett bra betyg på lo-
kaler och utrustning i Gurkan har således högre betydelse än ett bra betyg på affärsidé. SWOT-
analysen påvisar även inom de områden vilka Gurkan presterar bättre än branschsnittet. Fi-
gur 4.2 presenterar resultatet från SFFs SWOT-analys.  

.  

 

Figur 4.2 SWOT-analys Gurkan. 
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Synergier 

De axlar på vilka resultatet avviker från branschsnittet, bedömt av SFF, är områden som 
genom synergier kan öka respektive minska värdet på företaget vid ett förvärv. Det höga 
värdet inom området konkurrens innebär en negativ effekt på värderingen då Gurkan tving-
as bedriva sin verksamhet gentemot stark konkurrens, främst ifrån europeiska aktörer. 
Gurkans möjlighet att, efter omfattande investeringar och närhet till en billig energikälla, 
anpassa sin anläggning till odling av högt efterfrågade grödor ger dem högsta betyg i krite-
riet lokaler och utrustning. Även storleken på lokalen bidrar till det höga betyget. Hög likvidi-
tet, soliditet och lönsamhet hänförda till låga energikostnader leder till ett högt betyg inom 
finansiering och ekonomi. Dessa ovannämnda faktorer är viktiga faktorer eftersom de potenti-
ellt skapar mervärde i samband med uppköparens nuvarande verksamhet. 

Utfall 

Värderingen bygger på diskonterade kassaflöden.                 

Alla siffror i TSEK om ej annat anges 

År 1 2 3 4 5 ���� ∞ 

Vinst 6 000 6 300 6 615 6 946 7 293 

Utdelning 3 000 3 150 3 308 3 473 2 553 

Nuvärde 2 542 2 262 2 013 1 791 8 583 

 

Tillväxt 5,00 % Utdelningstakt   1 ���� 4 50,00 % 

Diskonteringsfaktor 18,00 % Utdelningstakt   5 ���� ∞ 35,00 % 

 

Förvärvskalkyl - Säljare 

Nuvärde av framtida utdelningar 17 191 

P/e 2,87 

 

Förvärvskalkyl - Köpare 

Anläggningstillgång  22 000 m2 

Branschvärdering 549 SEK per m2 

Företagsvärde 12 078 

P/e 2,01 

 

Även om det fanns synergier att uppnå vid ett förvärv så var inte dessa nog för att motivera 
den kalkylerade värderingen säljaren kom fram till då köparens värdering skiljde sig avse-
värt. I branschen används ett kvadratmeterpris på växthuset för värdering av denna typ av 
företag. Kvadratmeterpriset gav en så låg värdering att vid ägarnas fortsatta drivande skulle 
företaget återbetala sig självt på två till tre år.  

 

Differens - 29,74 % 
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4.2.3 Alvedon 

Alvedon är ett medelstort, onoterat och ägarlett svenskt företag inom färgbranschen. Före-
tagets största fördel är den dominanta ställningen på den nordiska marknaden. Företaget 
har ett antal konkurrenter men ingen med lika goda produktionsmöjligheter.  

Alvedon har under sina ägares ledning skötts utmärkt, med ständigt uppdaterade inventari-
er. Verksamheten har drygt 100 anställda och omsatte 104 000 TSEK under 2005. Av före-
tagets totala produktion går cirka 70 procent på export till andra nordiska länder. Rörelse-
resultat efter skatt uppgick 2005 till 7 400 TSEK, vilket motsvarar en låg rörelsemarginal på 
7,1 procent. Det justerade egna kapitalet uppgår till 50 000 TSEK år 2005, vilket motsvarar 
en soliditet på 33,33 procent.  

I fallet Alvedon spelade synergierna som skulle uppnås av det förvärvande företaget, Ipren, 
stor roll för värderingen och köpeskillingen. Alvedons dominanta ställning i Norden gör 
dem till en attraktiv uppköpskandidat för företag som vill ta sig in på denna marknad. 

Räkenskapvärdering 

Alvedon värderades enligt en återuppbyggnadskalkyl. Återuppbyggnadskalkylen bygger på 
de implicita kostnader ett återskapande av företaget med identisk substans skulle innebära 
för Ipren. 

Återuppbyggnadskalkyl  

  

Kostnad Belopp 

Forskning och utveckling 24 000 000 SEK 

Anläggningstillgångar 48 900 000 SEK 

Övriga etableringskostnader 24 400 000 SEK 

Goodwill 68 700 000 SEK 

  

SUMMA 166 000 000 SEK 

Kostnad per aktie 166,00 SEK/aktie 

  

 

Strategisk värdering 

Som komplement till räkenskapsvärderingen som baserades på bokförda värden för att få 
fram värdet på Alvedon, utförde värderaren (SFF) även en strategisk värdering. En strate-
gisk värdering baseras på SWOT, synergier och betalningssätt. Resultatet av denna värde-
ring utgöe den så kallade goodwillen. 

SWOT-analys 

Styrkor för Alvedon återfinns i deras dominanta ställning på den nordiska marknaden, 
samt företagets konkurrenskraftiga produktionsmöjligheter som är ett resultat av stora in-
vesteringar inom forskning och utveckling samt ett starkt strukturkapital.  Detta är en bra 
grund för framtida hög tillväxt.  

Svagheterna ligger i företagets höga skuldsättningsgrad som ger dem en låg soliditet. En 
låg soliditet kan innebära problem för Alvedon. Om företaget inte lyckas uppnå den plane-
rade försäljningen, kan svårigheter uppstå med betalning av skulder. Även Alvedons svaga 
rörelsemarginal leder till en reducerad handlingskraft.  
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Möjligheter finns till ökad produktion då Alvedon tidigare har genomgått upprepade för-
nyelser av både lokaler och utrustning som lett till utökade produktionsmöjligheter. 

Hoten är i första hand Alvedons konkurrenter, som med en stark utveckling inom tekno-
logi och strategiförbättringar tar stora andelar på den nordiska marknaden. 

SWOT-analysen bygger på en sammanfattning av ett åtta punkter vars olika värden bygger 
på hur dessa kriterier uppfylls, viktat mot kriteriets betydelse för företaget. Det höga bety-
get för marknadsposition har således högre betydelse än ett bra betyg på produkt & distribution. 
Figur 4.3 presenterar resultatet från SFFs SWOT-analys.  

.  

 

Figur 4.3 SWOT-analys Alvedon. 

Synergier 

De axlar på vilka resultatet avviker från branschsnittet är områden som genom synergier 
kan öka respektive minska värdet vid ett förvärv. Den viktigaste faktorn för Alvedon är fö-
retagets marknadsposition vilken är dominerande på den nordiska marknaden. Vid ett förvärv 
av Alvedon når Ipren nya kundgrupper utan stora marknadsföringskostnader,  såkallade 
operationella synergier samt potentiellt öka försäljningen i Ipren, såkallad vinsthöjande sy-
nergier. Utifrån SWOT-analysen kan hotet av Alvedons konkurrenter vändas till fördel för 
säljaren genom att köparen reducerar antalet aktörer och skapar sig en form av monopol-
ställning. Denna situation bidrar till högre kundpriser och lägre inköpspriser på grund av 
deras starka förhandlingsposition, en så kallad marknadssynergi. 

Företagets konkurrenskraftiga produktionsmöjligheter kan också bidra till så kallade opera-
tionella synergier vid ett förvärv och därmed göra det nybildade bolaget mer kostnadseffek-
tivt, det vill säga, producera högre volymer till lägre kostnader.   

Ipren drar även nytta av så kallade ledningssynergier genom att utnyttja Alvedons starka 
strukturkapital. Detta stärker förvärvarens förmåga att fatta rätt beslut i olika beslutsproces-
ser med erfarenhet från olika situationer som företagen ställts inför tidigare.  
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Utfall 

Trots hög skuldsättningsgrad väger höga synergier in i värderingen. 

Alla siffror i TSEK om ej annat anges 

Komponent Alvedon Komponent Ipren 

Riskfri ränta (SSV 1207 SOX) 3,26 % Riskfri ränta (utländsk statsobligation) 4,00 % 

Marknadspremie (färgbranschen) 17,50 % Förväntad avkastning (utländsk börs) 8,50 % 

  β-värde (Ipremannen) 1,91 

Avkastningskrav (marknad) 20,86 % Avkastningskrav (CAPM) 12,60 % 

    

Kapitalstruktur  Kapitalstruktur  

Skulder 100 000  Skulder 1 200 000 

Eget kapital 50 000 Eget kapital 768 000 

Soliditet 33,33 % Soliditet 39,02 % 

Räntabilitet på skulder 7,50 % Räntabilitet på skulder 7,00 % 

Skattesats 28,00 % Skattesats 30,00 % 

rwacc 10,52 % rwacc 7,90 % 

    

Rörelseresultat efter skatt 7 400 Rörelseresultat efter skatt 88 900 

Återinvesteringsgrad 20,00 % Återinvesteringsgrad 5,00 % 

Räntabilitet på Eget kapital 14,80 % Räntabilitet på Eget kapital 11,58 % 

Tillväxttakt 2,96 % Tillväxttakt 0,58 % 

    

Fritt kassaflöde 7 150 Fritt kassaflöde 78 000 

    

Nuvärde Alvedon 94 576 Nuvärde Ipren 1 064 969 

Antal aktier 1 000 000 st. Antal aktier 11 682 344 st. 

Aktiekurs 94,58 SEK Aktiekurs 91,16 SEK 

    

Betalningssätt 

Ipren har tre olika finansieringsalternativ; kontantbetalning, betalning via apportemission 
eller en kombination av bägge alternativ. En kontantbetalning kommer att resultera i ett 
negativt kassaflöde för innevarande period, medan en finansiering via apportemission inte 
påverkar nyckeltalen eller kassaflödet i samma omfattning. En apportemission ökar priset 
på förvärvet eftersom aktiebetalning är mer riskabel än en kontantbetalning. Säljaren utsetts 
då för en större risk och bör därmed få bättre betalt. 

Finansiering Andel Kostnad Premie 

Kontant 100,00 % 166 000 000 SEK 75,52 % 

    

Kontant 40,00 %   66 400 000 SEK  

Apportemission 60,00 % 107 471 315 SEK  

Summa 100 % 173 873 315 SEK 83,84 % 

    

Apportemission 100,00 % 179 118 859 SEK 89,39 % 
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Uträkningen nedan visar att för varje aktie i Alvedon erbjuder Ipren en egen aktie samt 
56,32 SEK i kontanter. 

 

 

 

 

Alvedons diskonterade kassaflöden visade sig enbart motsvara halva köpeskillingen. Värde-
ringen gjordes därför med hänsyn tagen till en så kallad återuppbyggnadskalkyl, som likt fal-
let Spik-Ola är en substansvärdering. Resultatet av återuppbyggnadskalkylen beräknades 
uppgå till nära det dubbla värdet av kassaflödet. Betalningen för Alvedon finansierades 
kontant till 40 procent och med Iprens egna aktier till 60 procent. Premien, som utgör 
skillnaden i kontantvärde och apportemissionsvärde, beräknades på den diskonteringsränta 
som Ipren vid tidpunkten tillämpade vid nuvärdesberäkningar. Valet av finansieringen av 
förvärvet bidrog därmed till att den köpeskillingen blev nära en dubblering av de nuvärdes-
beräknade kassaflödena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktievärden Kontantvärden 

MPa 107 471 315 SEK 66 400 000 SEK 

MPb 173 873 315 SEK  

UR 1 178 922 aktier 56,32 SEK/aktie 

K 1,00  
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5 Analys 

Detta kapitel analyserar vilka värderingsalternativ som används i förvärvsprocessen framräknat av värde-
raren i de olika företagen. Fokus ligger på att upptäcka vilka omständigheter som bidrar till en skillnad 
mellan räkenskapsvärdering och köpeskillingen.  

Utifrån empirin kan vi konstatera att man vid värderingen av samtliga bolag använder sig av 
olika värderingsmodeller, både från ett räkenskapligt och ett strategiskt perspektiv. Det 
värde som är framräknat för bolaget är ett värde som representerar värdet för båda säljaren 
och köparen används som grund i en förhandlig för att nå det köpeskilling. Värdet baseras 
på en räkenskaplig värdering och ska därför endast ses som ett riktmärke och inte ett pris. 

Förhållanden som bidrar till att priset skiljer sig från den räkenskapliga värderingen bygger 
på strategiska fördelar som respektive bolag kan dra nytta av i framtiden. De undersökta 
företagen visar också att sättet att finansiera ett förvärv kan ha en effekt på det pris som 
man slutligen betalar för ett bolag, den så kallade köpeskillingen. 

Problemet med den strategiska värderingen i transaktionsprocessen är den intressekonflikt 
som uppstår mellan köparen och säljaren. Köparen vill förvärva bolaget till ett så lågt pris 
som möjligt, medan säljaren vill sälja till ett så högt pris som möjligt (Kleppestö, 1993). Det 
är i den strategiska värderingen skillnader oftast uppstår, eftersom som man gör uppskatt-
ningar utifrån företagets egna intressen. I en räkenskapsvärdering skiljer sig inte utfallet av 
värderingen från aktörer representerade på båda sidor i en förvärvsprocess eftersom man 
använder sig av samma data och modeller. 

5.1 Analys av Spik-Ola 

Räkenskaper 

Resultat från studien av Spik-Ola påvisade en räkenskaplig värdering väl överensstämman-
de med köpeskillingen. Värderingen motiverade en köpeskilling på 44 000 – 46 000 TSEK 
och aktierna såldes för 45 000 TSEK. 

Värderaren väljer att värdera substansen framför kassaflödet av den anledning att de ökan-
de kostnaderna och stagnationen i organisk tillväxt ej utgör tillräckliga argument för att till-
lämpa en analys av diskonterade kassaflöden. Den minskande lönsamheten kommer att 
över ett längre tidsperspektiv implicit ha en negativ inverkan på nuvärdet av framtida betal-
ningsströmmar som tillfaller företaget och ägarna, det vill säga det fria kassaflödet. De obe-
skattade anläggningstillgångarna, i form av en kraftigt undervärderad fastighet, skrivs upp 
och resulterar i ökade värden i balansräkningen. En värdering av den justerade substansen i 
företaget anses därför utvisa en rättvisare värdering än en avkastningsbaserad värdering. 

Valet mellan substansvärdering och avkastningsbaserad värdering medför att det alternativ 
som är mest attraktivt för säljaren blir det som tillämpas vid prissättningen. Valet av sub-
stansvärdering i Spik-Olas fall innebär det högsta mervärdet för säljaren, och, att den av-
kastningsbaserade metoden endast utgör en fingervisning av det näst bästa alternativet. 

Om valet av räkenskapsvärderingsmodell hade varit annorlunda, skulle priset ha blivit lägre. 
Multipelvärdet, framräknat genom P/e-talet, gav tillsammans med de utskiftningsbara med-
len i Spik-Olas balansräkning ett värde som var på ungefär samma nivå med den justerade 
substansen. Eftersom företaget inte har några investeringsbehov, finns möjligheten att skif-
ta ut överavkastningen till ägarna. Värdet av de utdelningsbara medlen enligt EVATM är 
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dock ingen garanti för fortsatt framtida överavkastningar, och därmed bör extrautdelningen 
ses som en finansiell engångsföreteelse i ett företag vars prestationer annars ska vara värda 
endast två tredjedelar av sitt substansvärde.  

Strategi 

Värderaren ansåg att företagets strukturkapital, finansiella ställning och kundanpassade 
produktportfölj skulle motivera ett högre pris än det värde som räkenskapsmodellerna på-
visar eftersom de skapar operationella och finansiella syneriger. De omständigheter som 
potentiellt har en negativ inverkan på det slutgiltiga priset är enligt värderaren dålig tillväxt, 
företagets svagt formulerade affärsidé och dess råvarupriskänslighet.  

De positiva omständigheterna som bidrar med synergier har en möjlighet att öka Spik-Olas 
värde i första hand för att de skapar en tillväxtökning i det förvärvande bolaget som de inte 
skulle kunna uppnå lika snabbt med organisk tillväxt. Organisk tillväxt är den tillväxt ett fö-
retag uppnår utan förvärv av andra företag (Davidsson & Delmar, 2002). Tillväxt leder till 
att det uppköpande bolaget blir mer konkurrenskraftigt. 

Samtidigt värderas de förhållande som har negativ inverkan på det förvärvande bolaget. I 
Spik-Olas fall handlar det om företagets dåliga tillväxt som blir ett stort problem när det 
inte finns något utrymme för vidare kostnadsbesparing. Med krympande marginaler är bo-
laget beroende av att öka sin omsättning för att bibehålla sin finansiella status. 

I frågan om ägarskifte väljs en aktieöverlåtelse framför inkråmsöverlåtelse. En inkråms-
överlåtelse skulle resultera i att den nuvarande ägaren av Spik-Ola skulle få behålla de delar 
av företaget som inte innefattas av inkråmet, något som i detta fall inte var ett alternativ. 

Enligt värderaren finns det två alternativa övertagande vid ett förvärv av Spik-Ola. Som ut-
gångspunkt har värderaren bedömt företagets likviditet och soliditet för att bedöma lämp-
ligheten i en aktieförsäljning eller inkråmsöverlåtelse. Beroende på vilket betalningssätt som 
tillämpas vid förvärvet, motiverar värderaren en prisdifferens. Betalningen sker delvis kon-
tant och delvis i form av en tilläggsköpeskilling som således inverkar på priset. Tilläggskö-
peskillingen grundas på de incitament den nya ägaren av Spik-Ola måste sätta upp för att få 
nyckelkompetensen att förbli verksam i företaget under ytterliggare några år. 

5.2 Analys av Gurkan 

Räkenskaper 

Resultat från studien av Gurkan påvisade en räkenskaplig värdering kraftigt avvikande från 
det slutgiltiga priset. Värderingen motiverade en köpeskilling på 17 191 TSEK medan kö-
paren argumenterade för ett värde på företaget på maximalt 12 078 TSEK. 

Med en historiskt stabil utveckling av utdelningarna från det fria kassaflödet till stöd, väljer 
värderaren att implicit värdera framtida utdelningar till aktieägarna. Tillväxtmöjligheterna är 
goda fastän avkastningskravet i Gurkan är högt, och även så i branschen som helhet, vilket 
gör att de framtida utdelningarna kraftigt diskonteras. 

Den starka rörelsemarginalen på 30 procent framhäver Gurkan som ett attraktivt företag 
med hög potential. Balansräkningen är en kvittens på företagets styrka med en soliditet på 
50 procent, vilket bekräftar Gurkans förmåga att möta kortfristiga fodringar och göra inve-
steringar. Uppskrivningen av de obeskattade reserverna resulterar i en värdeökning av an-
läggningstillgångar som ökar substansvärdet oerhört. 
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En värdering baserad på nuvärdet av de framtida utdelningarna med Gordon Growth Model 
ger ett nuvärde på 17 191 TSEK. Värdering av de diskonterade utdelningarna är överlägsen 
i jämförelse med det justerade substansvärdet, som endast uppgår till 10 000 TSEK på vär-
deringsdagen. 

Med hänsyn tagen till framtida utdelningsgrad, tillväxt och potential, trots det höga avkast-
ningskravet, argumenterar värderaren för ett pris baserat på en avkastningskastningsbaserad 
värderingsmodell. Ett tillämpande av substansvärdering skulle därmed ge en missvisande 
bild av implicit realiserbara värden med anledning av att substansen endast utgör cirka 60 
procent av det högsta motiverbara värdet på företaget. 

Strategi 

De strategiska faktorer som påverkar Gurkans pris är baserade utifrån en SWOT-analys. 
Dessa faktorer är analyserade och presenterade av värderaren och motiverar en eventuell 
upp- alternativt nedvärdering från den räkenskapliga värderingen utifrån företagets förmåga 
att skapa synergier eller inte. Värderaren menar att hänsyn måste tas till framtida avkastning 
eller substans vid en oberoende värdering av Gurkan.  

Vidare tas hänsyn till Gurkans styrkor som i första hand är företagets tillgång till billig 
energi, vilket i branschen är en stor konkurrensfördel. Detta är grunden för en operationell 
synergi som köparen borde ta hänsyn till i sin värdering enligt säljaren. På andra sidan av 
förvärvsprocessen argumenterar köparen, med liknande verksamhet, för tillämpandet av en 
värdering byggd på kvadratmeterpris, enligt branschpraxis.  

Med denna metod som enda underlag för värderingen av företaget framgår att köparens 
bud är betydligt lägre än vad som tidigare räknats fram av säljaren. Denna branschpraxis tar 
inte hänsyn till vare sig företagets nuvarande ekonomiska situation eller dess framtida vins-
ter. Motiveringen är att en odling kan användas till olika ändamål beroende på den styrande 
marknadens efterfrågan. Nästkommande säsonger kanske uppvisar en sjunkande efterfrå-
gan på gurkor, något som skulle försvåra företagets möjligheter att uppnå en uthållig resul-
tatnivå. Företaget kan exempelvis använda sin anläggning till att odla tomater istället för 
gurkor för att hålla sin rörelse vid balans. Kvadratmetervärderingen tillämpas alltså som 
följd av osäkerheten kring olika grödor, den stora variationen i finansiella resultat och nyck-
eltal samt bristen i att skapa potentiella synergier för förvärvaren. 

Förvärvsprocessen av Gurkan grundar sig i ett så kallat säljmotiv, det vill säga att odlingens 
ägare hade ambitionen att sälja företaget då ingen naturlig efterträdare fanns. Det gör att 
även om värderingen är jämförbar med värderingen i en förvärvsprocess grundat i ett 
köpmotiv så får köparen en starkare förhandlingsposition, och kan därmed förhandla om 
ett kvadratmeterpris istället för det beräknade värdet. 
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5.3 Analys av Alvedon 

Räkenskaper 

Resultat från studien av Alvedon påvisade en räkenskaplig värdering kraftigt avvikande från 
det slutgiltiga priset. En avkastningsbaserad värdering motiverade en köpeskilling på 94 500 
TSEK medan köparens reservationspris uppgick till nästan det dubbla värdet, 173 873 
TSEK. 

Alvedons explicit stabila kassaflöden i samband med de synbara effekterna av en aggressiv 
återinvesteringstakt av tidigare gjorda vinster har gett upphov till hög potential för god 
framtida tillväxt. Företagets styrkor ligger i tillväxt och affärsidé, men svagheter återfinns i 
en förhållandevis låg soliditet, vilket hämmar utveckling och försämrar förutsättningarna till 
att kunna möta kortsiktiga åtaganden. Diskonteringsräntan talar för en hög risk förenad 
med Alvedons verksamhet och ställer därmed ett högt avkastningskrav i syfte att tillfreds-
ställa sina intressenter. 

Sett till substantiella faktorer, från en köpares perspektiv, kan en återuppbyggnadskalkyl 
ställas upp för att ge en indikation om exakt hur mycket ett identiskt företag skulle kosta att 
bygga upp helt från grunden. Dessa faktorer är kraftigt överstigande värdet av Alvedons 
diskonterade framtida kassaflöden, och är från säljarens sida ett argument till ett högre pris 
än vad företagets framtida avkastning antas vara värd. Valet av värderingsmodell föll på 
värdet av en replikation av Alvedon, det vill säga återuppbyggnadskostnaden och alterna-
tivkostnaden i tidsförlust för köparen. 

Strategi 

Förvärvsprocessen i Alvedon grundade sig inte på ett säljmotiv, det vill säga ägarna av Al-
vedon hade ingen ambition att sälja bolaget utan processen initierades istället genom att bo-
lagets uppvaktades av Ipren och fick således ett köpmotiv. Ipren hade med sin egen värde-
ring identifierat dem potentiella synergierna som förvärvet kunde leda till. Utifrån detta 
presenterade Ipren ett bud på Alvedon som låg till grund för fortsatt förhandling. 

Att bli uppvaktad av en köpare ledde således i fallet Alvedon till att företaget fick ett över-
tag i förhandlingsprocessen. Den räkenskapliga värderingen fick mindre betydelse eftersom 
mer fokus låg i att presentera potentiella synergier som Ipren kunde utnyttja i samband 
med förvärvet. Säljarens värderare identifierade de operationella och marknadssynergierna 
som de viktigaste för Alvedon. Dessa är synergier som för det förvärvande bolaget skulle 
generera högre vinster och lägre kostnader genom en effektivare produktion. Strukturkapi-
talet hade också stor vikt i förhandlingen, värderaren ansåg att den unika kompetensen 
skulle bidra i vidare forskning, utveckling och framtida beslutsprocesser.  

I valet mellan en kraftigt minskad likviditet och överpris påvisar köparen att riskspridning-
en i den egna kapitalstrukturen är värd att betala mer för. En lägre risk för köparen vid en 
apportemission innebär dock en högre risk för säljaren. Till skillnad från ett kontantköp har 
ett köp som finansieras med börshandlade aktier en viss prisvolatilitet och utgör ingen ga-
ranti för att man vid likvidering av sitt innehav betalas ett förutbestämt belopp. Kontantris-
ken ligger i transaktioner mellan länder där makroekonomiska faktorer kan ha inverkan, så-
som ränte- och valutaförändringar. Denna betalningsstrategi är därför en omständighet 
som med stor vikt inverkar på priset. 

Betalningen för Alvedon finansieras kontant till 40 procent och med egna aktier till 60 pro-
cent. Omständigheterna kring betalningen med Iprens egna aktier ökar risken i transaktio-
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nen för säljaren av Alvedon, men i kompensation för den föreliggande risken ställdes en ex-
trapremie ut i addition till värdet av köpeskillingen som motsvarande marknadens avkast-
ningskrav på aktierna i Ipren. Premien som utgör skillnaden i kontantvärde och apport-
emissionsvärde beräknas på den diskonteringsränta som Ipren tillämpar vid nuvärdesbe-
räkning av sina fria kassaflöden. Finansieringen av förvärvet ökar därmed köpeskillingen 
från 166,00 SEK/aktie till 173,87 SEK/aktie. Iprens återuppbyggnadskalkyl av Alvedon 
motiverar ett värde motsvarande en dubblering i jämförelse med vad en kassaflödesbaserad 
värdering genererar.  
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6 Slutsats 

Detta kapitel sammanfattar resultatet av analysen, besvarar frågorna i problemdiskussionen och svarar på 
syftet med uppsatsen. 

Utifrån de räkenskapliga värderingsmetoderna som ligger till fundamental grund för en 
prissättning av de valda bolagen, kan slutsatsen dras att värderaren i varje unikt fall bjuds på 
variationer beroende på det strategiska inflytandet varje enskilt förvärv utgör. 

Med hänsyn tagen till de strategiska förutsättningarna som råder ska ett företag värderas till 
det högsta motiverade värdet. I vår studie har de två huvudsakliga värderingsmetoderna; 
substansvärdering och kassaflödesvärdering, använts som utgångspunkt för analys. Om ex-
empelvis Spik-Ola hade köpts till ett pris baserat på kassaflödet och inte den egna substan-
sen, skulle detta innebära en tämligen förmånlig affär för köparen då denne följdaktligen 
skulle ha fått en kraftig substansrabatt med möjlighet att omgående likvidera fastigheten 
och därmed få ut ett belopp motsvarande substansvärdet. 

Vissa branscher har som praxis att tillämpa multipelvärdering, vilken inte ska påverkas av 
värdet på vare sig uppbyggd substans eller framtida diskonterad avkastning. Argumenten 
som talar för en multipelvärdering är grundade på den växlande efterfrågan på marknaden 
för olika varor, framtagbara i denna miljö. Beroende på de kraftigt varierande finansiella 
förutsättningarna för de olika varorna i kombination med den höga marknadsrisken menar 
källorna i studien att den verkliga substansen är svårförmedlad och att avkastningskraven 
inte går att tillgodose. Alltså är multipelvärdering det bättre alternativet för branschen.  

Studien påvisar även att ett företags fundamentala värde enbart utgör ett riktmärke i en 
förhandlingssituation. De strategiska bitarna såsom goodwill, potentiella synergier och be-
talningsalternativ utgör den förhandlingsbara delen av köpeskillingen. Även de risker som 
förenas i en transaktion i form av olika finansieringsalternativ, exempelvis apportemission 
eller tilläggsköpeskilling, kan utgöra grund för vidare analys och utvärdering. Olika utfall 
kan bygga ytterligare argument i en prisförhandling. 

I fallet Spik-Ola framgick det att räkenskapsvärdering och slutpriset inte skiljde sig åt 
nämnvärt. Från detta kan vi konstatera att den strategiska bedömningen inte hade så stor 
inverkan i förvärvsprocessen. Den är dock av yttersta vikt för båda parter i en förvärvspro-
cess för att kunna säkerställa sin förhandlingsposition. I Spik-Olas fall togs säljarens upp-
skattning av positiva potentiella synergier ut av köparens bedömning av de negativa 

Strategiskt sett skilde sig Alvedon från de två andra fallen då det fanns ett köpmotiv bakom 
förvärvsprocessen. Detta motiv leder till att synergierna blir allt viktigare i förhandlingen 
om den slutgiltiga köpeskillingen. Gurkans och Spik-Olas förvärvsprocesser med bakom-
liggande säljmotiv visade emellertid att räkenskapsvärdering stämmer väl överens med kö-
peskillingen. I Gurkans fall ser vi dock att det finns undantag genom användandet av ett 
kvadratmeterspris som alternativ värdering.  

Vi kan även konstatera i fallet Alvedon, där både uppköpskandidat och uppvaktare ska 
värderas, att skillnaden mellan värdering av ett onoterat respektive noterat företag inte skil-
jer sig åt nämnvärt. Den stora skillnaden är hur avkastningskravet framräknas. I ett noterat 
företag varierar detta dagligen genom marknadens prissättning och framräknas genom 
CAPM-modellen, medan det onoterade företagets avkastningskrav består av en bransch-
specifik riskpremie som framräknas på årsbasis. 
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Vår uppsats visar med de olika fallen att varje part i processen kan vara av olika stor bety-
delse. Fallet Spik-Ola visar att värderaren har stor inverkan i förvärvsprocessen med en kö-
peskilling som stämmer väl överens med den räkenskapliga värderingen. Fallet Alvedon 
påvisar säljarens möjlighet att med bakomliggande köpmotiv och förmåga att kunna påvisa 
goda möjligheter till synergier påverka priset. Avslutningsvis bevisar fallet Gurkan att inget 
bolag är värt mer än någon är villigt betala för det. 
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Bilaga 1 
Intervju 1       

2006-10-11 

Swedbank Företagsförmedling    

Intervjuobjekt: Göran Kastman 

Titel:    Affärschef 

 

Intervjufrågor 

 

• Definiera företagsförvärv. 
 

• Varför uppstår skillnader mellan ursprunglig värdering och det slutgiltiga priset i 
samband med ett företagsförvärv? 

 

• Hur ser trenden med förvärv i små och medelstora företag ut just nu, i allmänhet 
och i synnerhet i Jönköpingsregionen? 

 

• Hur går processen för förvärv till? 
 

• Använder företagare sig av företagsmäklare eller sina egna revisorer? 
 

• Vilka olika värderingsmodeller används? 
 

• Vilka faktorer anser du är avgörande för prissättningen? 
 

• Hur ser du på framtiden inom förvärv? 
 

• Har du möjlighet att ge information om företagsförvärv i Jönköping som vi kan 
använda i uppsatsen? 
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Bilaga 2 
Intervju 2       

2006-11-09 

Svensk Företagsförmedling    

Intervjuobjekt: Lars af Ekenstam 

Titel:     Auktoriserad företagsmäklare  

Intervjuobjekt: Magnus Sörling 

Titel:     Konsult 

Intervjufrågor 

• Beskriv Svensk Företagsförmedlings verksamhet. 
 

• Kan ni förklara överlåtelseprocessens steg lite mer ingående? 
 

• Förvärvas det mer i vissa branscher? I sådana fall, vilka? 
 

• Vilka krafter styr förvärvstrenden? 
 

• Något speciellt som utmärker förvärv i Jönköpingsregionen? 
 

• Finns det tillgänglig statistik? 
 

• Vad tittar ni specifikt på hos köpare respektive säljare? 
 

• Vilka olika värderingsmodeller använder ni främst? 
 

• Hur ofta stämmer den räkenskapliga värderingen överens med verkliga slutpriset?  
 

• Om det finns skillnader, vad ger upphov till dessa?  
 

• Hur värderar ni immateriella tillgångar? 
 

• Hur ser framtiden ut på förvärvsfronten?  
 

• Finns det möjlighet att få ta del av förvärvsmaterial från verkliga fall? 
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Bilaga 3 
Intervju 3       

2006-11-29 

Svensk Företagsförmedling    

Intervjuobjekt: Lars af Ekenstam 

Titel:    Auktoriserad företagsmäklare  

Intervjuobjekt: Magnus Sörling 

Titel:    Konsult 

 

Intervjufrågor 

 

• Berätta mer om strategiska aspekter kring våra tre fallföretag. 
 

• Berätta mer om synergieffekter. 
 

• Vad baserar ni era SWOT-analyser på? 
 

• Vilka finansieringsalternativ är vanligast? 
 

• Räknar ni nominellt eller reellt ’Weighted Average Cost of Capital’? 
 

• Vilka tillväxtsiffror baseras era antaganden på? 
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Bilaga 4 
Intervju 4 - telefonintervju     

2006-10-06 

KPMG    

Intervjuobjekt: Henrik Jonasson 

Titel:    Konsult 
 

Intervjufrågor 

 

• Hur ser accessen ut runt företagsförvärv i Jönköpingsregionen? 
 

• Hur ser förvärvstrenden ut nu i Jönköping? Jobbar ni med förvärv i Gnosjöregio-
nen? 

 

• Finns det någon branschorganisation att vända sig till för mer information? 
 

 

Vidare för vi en egen diskussion som eventuellt kan leda till nyttig information till vår upp-
sats. 
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Bilaga 5 
Intervju 5 – kompletterande telefonintervju    

2006-11-22 

Svensk Företagsförmedling   

Intervjuobjekt: Magnus Sörling 

Titel:    Konsult 

 

Intervjufrågor 

 

• Hur beräknar ni avkastningskravet på eget kapital när ni ser till onoterade företag 
utan några applicerbara betavärden i CAPM-modellen? 

 

 

Vidare för vi en egen diskussion som eventuellt kan leda till nyttig information till vår upp-
sats. 
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Bilaga 6 
Intervju 6 – kompletterande telefonintervju     

2006-11-23 

Svensk Företagsförmedling   

Intervjuobjekt: Lars af Ekenstam 

Titel:    Auktoriserad företagsmäklare 
 

Intervjufrågor 

 

• Finns det marknadsundersökningar som kan hjälpa oss få fram riskpremien i de 
olika branscherna vi valt att undersöka? 

 

 

Vidare för vi en egen diskussion som eventuellt kan leda till nyttig information till vår upp-
sats. 

 

 

 

 

 

 


