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Sammanfattning: 

Internets framfart under 1990-talet och början av 2000-talet ledde till en ny typ av 

företag, It-investment bolag, som kallades inkubatorer. Dessa bolag utvecklades snabbt 

då riskkapitalbranschen växte vilket gjorde att det började investeras stora pengar i 

inkubatorer med ofta outvecklade affärsplaner och ingen direkt verksamhet. Denna typ 

av bolag var en stor orsak till en av århundradets värsta börsbubblor som orsakade It-

kraschen i början av 2000-talet. Den senaste tiden har det varit mycket diskussioner 

kring de nya stora aktörerna inom It-branschen där det amerikanska företaget Facebook 

värderas högst av dem, av vissa analytiker upp till femtio miljarder dollar. Vi har valt att 

närmare studera hur revisorer och analytiker kommer fram till dessa höga värden på 

företagen samt vilka faktorer som är viktigast vid företagsbesiktningar.  

Vår problemformulering lyder: finns det några skillnader i förvärvsprocessen av 

nystartade It-företag jämfört med traditionella mogna bolag?  

Utifrån problemställningen syftar studien till att utreda hur värderings- och due 

diligence processer för nystartade It-företag skiljer sig jämfört med traditionella mogna 

företag vid samgåenden och förvärv. Med denna komplexa problemställning ansåg vi 

ett hermeneutiskt synsätt och en deduktiv ansats bäst lämpad. Den teoretiska 

referensramen är uppdelad i tre kategorier; due diligence, finansiell due diligence och 

slutligen värdering. Det börjar med en generell ansats för due diligence processen och 

senare urskiljs de finansiella och kommersiella delarna som beskrivs mer ingående. 

Värderingsavsnittet är inriktat mot It-företag samt en diskussion kring relevansen att 

jämföra olika värderingsmodeller med varandra. Vi har gjort en kvalitativ studie baserad 

på 9 stycken semistrukturerade intervjuer med individer verksamma inom due diligence 

och värdering.  

Empirin och analysen följer samma struktur som den teoretiska referensramen med en 

uppdelning enligt due diligence, finansiell due diligence och värdering. De svar vi 

erhållit visar att det finns tydliga skillnader mellan dessa bolag i både due diligence- och 

värderingsprocessen. De huvudsakliga skillnaderna i due diligence processen för 

nystartade It-företag är att fokus är på framtiden medan i de traditionella mogna har 

processen fokus på det historiska och nutida perspektivet. De faktorer som skiljer sig i 

värderingsprocessen av nystartade It-företag jämfört med traditionella mogna är; 

finansiell historik, prognosperioden, behov av alternativa värderingsmodeller, den höga 

risken och bristen på bra jämförelsebolag.  

De slutsatser vi gjort är att de huvudsakliga skillnaderna i förvärvsprocessen av 

nystartade It-företag jämfört med traditionella mogna företag är; noggrannare besiktning 

av immateriella tillgångar och rättigheter, större fokus på framtiden samt ett behov av 

pålitligare värderingsmodeller. Det är viktigt att det finns ett framtidsperspektiv 

eftersom vi anser att prognoserna har stor betydelse i nystartade It-företag. 

Nyckelord: Due diligence, företagsvärdering, förvärvsprocessen, Merger & Aquisitions 
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Vi författare vill ta möjligheten att tacka de personer som bidragit till att denna 

undersökning har blivit möjlig. Ett stort tack riktar vi till vår handledare Stefan 

Sundgren som bistått med viktiga råd under arbetets gång.  

Vi vill även passa på att tacka de respondenter som ställt upp på intervjuer trots att 

deras schema varit väldigt pressat. 

Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till de personer som står oss nära. 
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1. Inledning 

I detta kapitel diskuteras bakgrunden till studien utifrån relevanta teorier och artiklar. 

Vi beskriver även vårt ämnesval där ämnets aktualitet och komplexitet nämns. 

Avslutningsvis beskrivs avgränsningar, problemformulering samt studiens syfte. 

1.1 Ämnesval 

”Tio år efter It-kraschen värderas nystartade internetbolag åter till flera miljarder 

dollar. Några kommer att bli besvikna den här gången också, men landskapet har 

förändrats och nu skapas nya formidabla framgångssagor.” 

(Citat av Jonas Elofsson, 2011) 

Det har varit mycket diskussioner den senaste tiden kring de fem stora nya aktörerna 

inom It-branschen på den amerikanska marknaden; Facebook, Groupon, Zynga, 

Linkedin och Twitter. Alla dessa kan liknas vid fenomen med värderingar på flera 

miljarder dollar, Facebook värderas till femtio miljarder dollar vilket är högst av dem, 

även fast de inte genererar speciellt stora intäkter. Artikeln It-yran 2.0 höjer ett 

varningens tecken för att risken för en upprepning av 2000-talets It-boom och senare 

krasch kanske inte är allt för långt borta. Risken enligt artikeln är framförallt om 

förväntningarna fortsätter öka på grund av dessa framgångssagor och att riskkapitalister 

fortsätter att pumpa in pengar i liknande bolag med endast dessa fenomen som 

referenspunkter. (Elofsson, 2011) Detta gör oss väldigt nyfikna på vad som berättigar 

dessa höga värderingar, vad de grundas på och även om de kan förklaras genom 

teoretiska modeller.    

Vi har valt att undersöka hur värderingsprocessen av nystartade It-företag går till när det 

egentligen inte finns några stora vinster eller faktiska tillgångar som berättigar deras 

marknadsvärde. Frågan är vad som ligger bakom de högt ställda förväntningarna på 

företagen, vilka faktorer och analyser används och om dessa skiljer sig jämfört med 

traditionella företag i en mogen miljö. Vårt angreppssätt på problemet är att studera 

förvärvsprocessen vid ett samgående och förvärv där man först granskar företagets 

samtliga delar i en due diligence som sedan genererar input till den slutliga värderingen. 

I due diligence processen har vi valt att fokusera på den finansiella och kommersiella 

delen av processen. Med detta angreppssätt hoppas vi kunna hitta faktorer som visar hur 

förvärvsprocessen för dessa It-fenomen går till och om den är tillförlitlig. Vi tycker 

ämnet är väldigt intressant och framförallt relevant med tanke på några av de stora It-

företagens höga marknadsvärden just nu.  

1.2 Problembakgrund 

Under perioden från år 1760 till 1840 skedde den industriella revolutionen och det var 

Storbritannien som var den främsta föregångaren. Industriell revolution innebar en 

övergång från en jordbruksbaserad samhällsekonomi till en ekonomi baserad på 

storskalig industriproduktion. Uttrycket den industriella revolutionen spreds under 

1880-talet till omvärlden genom Albert Toynbees beskrivningar av förändringen som 

Storbritannien genomgått. Övergången till masstillverkning av produkter med hjälp av 

fabriker och maskiner istället för med muskelkraft karaktäriserade industrialiseringen. 

Det nya fabrikssystemet drev utvecklingen av järnvägar, ångbåtar och vattenkraften 

(vattenhjulet) för energi och transport av maskiner och råvaror. Ett helt nytt och mycket 

mer effektivt kommunikationssätt skapades också som den elektriska telegrafen och 
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telefonen. Under 1820-talet började effekterna av den industriella revolutionen spridas 

inom västvärlden vilket skapade fler industrisamhällen. (Schön, 2011) Den industriella 

revolutionen utgör grunden för masstillverkning av produkter och sedan början av 1900-

talet och framåt har industriföretag varit stommen i den svenska ekonomin. Företagen 

SCA och Holmen, verksamma inom skogsindustrin, är typiska exempel på 

industriföretag som utvecklades starkt under början av 1900-talet. Skogsbolagen 

kännetecknas av stora kapitalintensiva anläggningar vilket innebär stora tillgångar och 

högt substansvärde. SKF och ABB är två andra exempel på svenska industriföretag med 

stora maskinparker, fabriker och fastigheter. Dessa typer av företag som funnits under 

många år och idag har uppnått ett uthålligt stadium med högt substansvärde definierar vi 

som mer traditionella.  

I en studie av Markman och Gartner definieras företag utifrån deras omsättningsökning. 

En normal till hög tillväxttakt anses motsvara en omsättningsökning mellan fem och 

tjugo procent medan en omsättningsökning från 500 till 30 000 procent definieras som 

extraordinär tillväxttakt. Artikeln diskuterar även förhållandet mellan 

omsättningsökning och tillväxttaktens förhållande med lönsamhet, där vi fann det 

intressant att de kom fram till slutsatsen att detta förhållande inte var betydande. 

(Markman & Gartner, 2002, s. 65) Denna artikel visar att det finns ett behov av att 

använda olika typer av värderingsmodeller för olika typer av företag. De företag som vi 

valt att inrikta oss på i vår undersökning är företag med en extraordinär tillväxttakt. 

Företag inom professionella tjänster och högteknologisk tillverkning är 

överrepresenterade bland tillväxtföretagen (Karlsson & Nyström, 2007, s. 47). Inom 

denna sektor befinner sig många av de företag som är verksamma inom It-branschen 

idag och därför har vi valt att undersöka den typen av tillväxtföretag. 

 

Dator- och kommunikationssektorerna förenades under mitten av 1900-talet och det 

bidrog till att den tidigare företagsinriktade tekniken blev tillgänglig även för 

privatpersoner. Det började med den första moderna stordatorindustrin under 1950- och 

1960-talet, följt av utvecklingen av den första persondatorn år 1975 och slutligen 

mjukvaruindustrins genombrott under 1980- och 1990-talet. Med den snabba 

utvecklingen och spridningen av Internet sedan mitten av 1990-talet växte en ny typ av 

tillväxtföretag fram. De första av dessa bolag var It-konsulter men 1996 startades Turn 

It som blev det första It-investmentbolaget. Denna typ av investmentbolag kallades för 

inkubatorer. De utvecklades snabbt då riskkapitalbranschen ökade vilket gjorde att det 

ibland investerades stora pengar i inkubatorer som hade outvecklade affärsplaner och 

ingen direkt verksamhet. Under slutet av 1990-talet och början på 2000-talet blev denna 

typ av bolag synonymt med It-branschen och de var en stor del av århundradets värsta 

börsbubblor som orsakade It-kraschen. (Jörnmark, 2011)  

 

Enligt flera analytiker startade It-kraschen med det svenska It-företaget boo.com och 

deras problem att inbringa mer pengar av sin huvudägare vilket senare ledde till 

ekonomiska problem med konkurs som resultat. Enligt dem var deras problem att de 

hade en dålig finansiell kontroll i företaget och många analytiker påpekar även bristerna 

i deras värdering, som var alldeles för hög, som en orsak till problemen. (Körner, 2011) 

En trolig förklaring till detta kan vara att värderingen av osäkerheten var alldeles för 

hög, det fanns inte tillräckligt med kunskap om marknad och avgörande faktorer vilket 

bidrog till en övervärdering av företaget. 

 

Internetföretagens nya struktur och dess relativt okända bransch har enligt en studie 

gjort traditionella värderingsmodeller som till exempel fritt kassaflöde och andra 
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vanliga modeller svårare att tillämpa på denna nya typ av företag. Studien visade att 

varje värderingsmodell som inte tar osäkerheten i beaktande, alltså de eventuellt stora 

vinster eller förluster som Internet kan ge upphov till, är bristfällig. När osäkerheten om 

till exempel förväntade höga vinster inte realiseras och det visar sig att värdet har 

missbedömts kan konsekvenserna istället bli förödande. (Gupta & Chevalier, 2002, 

s.187-188) Vi anser att denna artikel är intressant för vår studie eftersom denna 

osäkerhet belyser viktiga skillnader vid värderingsförfarandet.   

 

De modeller som kritiseras i artikeln för värdering av It-företag är diskonterade 

kassaflöden, economic value added och multiplar. Värderingsmodellen som baseras på 

diskonterade kassaflöden anser de har två svåruppskattade komponenter vilka är 

tidshorisonten och diskonteringsräntan. Eftersom dessa företag inte uppnått ett 

långvarigt stabilt tillstånd är det svårt att fastställa ett tillförlitligt slutvärde och 

diskonteringsränta eftersom det är stor osäkerhet gällande kapitalstruktur och risker. 

Economic value added modellens främsta brist är att den utgår från företagets tidigare 

prestationer och internetföretagen har ofta små eller inga vinster de första åren men ofta 

stora möjligheter att växa.  Multiplarnas största brist är att internet fortfarande är en 

tämligen ny marknad och det gör att det saknas tydliga riktmärken för 

konkurrenssituation och potentiell marknad. (Gupta & Chevalier, 2002, s. 187-194) 

Dessa brister i traditionella modeller höjer frågan om alternativa modeller eller 

möjligtvis justerade traditionella värderingsmodeller krävs för att fånga nystartade It-

företags värden. Det ska bli intressant att se hur de som arbetar med företagsvärdering 

ställer sig inför dessa påstådda svagheter i modellerna och om det är något som de 

uppmärksammat. 

 

För att förebygga övervärderingar av företag kan det vara bra att granska företagets 

situation och framtid. Denna typ av företagsbesiktning genomförs ofta vid ett 

företagsförvärv eller samgående mellan två företag och kallas för en due diligence 

process. Förvärvsprocessen består av fyra huvudfaser; informations-, besiktnings-, 

förvärvs- och slutfasen. Den som är mest relevant för vår undersökning och också den 

mest omfattande är besiktningsfasen och framförallt den finansiella delen (De Cleyn & 

Braet, 2007, s.43-49). Vi har valt att integrera den kommersiella besiktningen med den 

finansiella, detta för att de är starkt förknippade med varandra. (Picot, 2002,s.162) 

Traditionella mogna företag tror vi har tydligare och mer utförlig finansiell historik än 

nystartade It-företag vilket borde underlätta besiktningen och prognostiseringen av 

deras framtid eftersom de uppnått ett långvarigt och stabilt tillstånd. Vi tror även att It-

företagens största värde finns inom framtidsanalysen. 

Ett känt exempel på It-företag är Google som hade ett börsvärde på omkring 27 

miljarder dollar vid deras börsintroduktion 2004. (Berg, Neumann & Rietz, 2009, s. 

354) Ett svenskt exempel är företaget Skype som blev uppköpt av Microsoft 2011 för 

omkring 8,5 miljader dollar (Microsoft.com). Skype är ett internetföretag som erbjuder 

gratis telefoni och videokonferenser över internet. Förutom dessa två exempel 

spekuleras det mycket i Facebooks värde vid en eventuell börsintroduktion. Enligt 

nättidningen e24 förväntar analytiker ett börsvärde på omkring 350 miljarder kronor för 

den sociala nätverkssidan. Detta skulle betyda att värdet har femfaldigats sedan maj 

2009 och bara det senaste halvåret har värdet fördubblats vilket säger en hel del om 

vilka enormt höga värderingar dessa företag kan få. Värdena är endast spekulationer av 

analytiker och inte fastställda börsvärden men det visar ändå på en trend. (Augustsson, 

2011) 
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Med tanke på internetbubblan i början av 2000-talet och dagens extremt höga 

värderingar av It-företag börjar lätt funderingar kring om historien är på väg att 

upprepas igen. En artikel i affärsvärlden skriver om It-boomens återkomst och säger att 

It-företag är väldigt hett just nu, speciellt applikationer till mobiltelefoner och andra 

tjänster som till exempel Spotify har slagit stort den senaste tiden. De tror inte riktigt på 

en ny It-boom men de säger också att alla företag kan värderas fel och detta tycker vi 

visar på ett stort behov av en bra och pålitlig värderingsprocess. (Edenholm, 2011)  

1.3 Problemformulering 

Med historiken kring It-boomen och senare kraschen har vi bestämt oss för att närmare 

studera hur revisorer och analytiker kommer fram till dessa höga värden på företagen 

och vilka faktorer som är viktiga vid besiktningar av nystartade It- företag utifrån nedan 

problemformulering: 

Finns det några skillnader i förvärvsprocessen av nystartade It-företag jämfört med 

traditionella mogna bolag? 

1.4 Syfte 

Utreda hur värderings- och due diligence processer skiljer sig för nystartade It-företag 

jämfört med traditionella mogna företag vid samgåenden och förvärv. 

Delsyften:  

– Öka förståelsen för due diligence samt skapa en generell bild över processen. 

– Belysa vilka faktorer som skiljer sig vid besiktningsfasen av nystartade It-företag 

jämfört med traditionella mer mogna. 

– Belysa vilka faktorer som skiljer sig vid värderingen av nystartade It-företag jämfört 

med traditionella mer mogna. 
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1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att enbart inrikta oss på en generell ansats för due 

diligence processen. Varför vi valt att avgränsa vår undersökning är på grund av att 

denna process är väldigt omfattande. Fokus i den teoretiska referensramen är därför på 

den finansiella due diligence processen där vi inkluderat den kommersiella processen. 

Varför vi valt att använda den finansiella processen är dels för att det är en av de 

vanligaste delarna samt att den känns relevant för vår undersökning. 

Vi har valt att se due diligence processen utifrån det säljande bolagets perspektiv. Med 

detta menas att vi gjort en avgränsning att inte analysera en så kallad vendor due 

diligence som vanligtvis görs av den säljande parten. 

1.6 Begreppsförklaring 

Nystartade It-företag: Facebook, Zynga, Linkedin, Groupon och Twitter vilket vi i 

studien definerar som ”the big-five”. 

Mogna företag: kännetecken på dessa företag är stora tillgångar som genererar ett högt 

substansvärde. SKF och ABB är två tydliga exempel på denna typ av företag med deras 

stora maskinparker, fabriker och fastigheter. 

Mergers and aquisitions(M & A): engelskans motsvarighet till samgåenden och förvärv. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

Detta kapitel beskriver de utgångspunkter som vi hade när studien började som vår 

förförståelse. Kapitlet fortsätter att redogöra för vår hermeneutiska kunskapssyn och 

efterföljande deduktiva angreppssätt. Det deduktiva angreppssättet valdes på grund av 

vår utgångpunkt från tidigare teorier. Avslutningsvis behandlas insamling av 

sekundärdata, val av teorier och källkritik. 

2.1 Förförståelse 

Båda författarna har studerat vid civilekonomprogrammet på Umeå Universitets 

Handelshögskola och är nu inne på den åttonde terminen. Vår huvudinriktning under 

utbildningen är redovisning men vi har båda läst finansiering på C-nivå också. Vår 

praktiska erfarenhet inom ämnet är att vi båda varit verksamma inom banksektorn men 

vi anser inte att de kunskaper som vi fått genom denna erfarenhet har särskilt stor 

betydelse för undersökningen.  

 

Holme och Solvang beskriver förförståelsen som den uppfattning individen skapat sig 

genom utbildningar, erfarenheter och andra vetenskapliga arbeten (Holme & Solvang, 

1997, s. 95). Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med olika 

värderingsmodeller och även due diligence processen men den senare väldigt 

övergripande. De värderingskurser som vi har läst har innefattat ett antal olika 

värderingsmodeller som vi har använt för att värdera framförallt aktievärden. Vi tycker 

det ska bli intressant att se hur våra teoretiska kunskaper av ämnet tillämpas i praktiken 

vid värdering av olika objekt. Vad gäller due diligence processen är vår förförståelse 

mer begränsad då vi endast berört detta stora ämne övergripande vid våra kurser. Vi är 

medvetna om att dessa kunskaper som vi kommit i kontakt med från vår utbildning har 

styrt oss till viss del i vårt sökande av tillämpliga teorier för att angripa detta problem. 

Vår förförståelse har också påverkat vårt urval eftersom vi hade insikt om att de större 

revisionsbyråerna var verksam inom vårt ämne och därför valde vi att använda dem i 

vår urvalsram. 

 

En annan viktig faktor vilket kan påverka ens objektivitet och syn på 

undersökningsobjektet är de fördomar vi forskare har (Holme & Solvang, 1997, s. 95). 

Vi har kommit i kontakt med dessa nystartade It-företag som vi valt att studera genom 

olika artiklar i media som kan ha påverkat vår syn på detta företag och generat 

fördomar. Vi anser däremot att dessa skriverier om höga värderingar av It-företag mer 

har ökat vårt intresse för undersökningen än att det skapat några förutfattade meningar. 

Bryman och Bell nämner också att attityder är något som kan påverka hur eller vad du 

som forskare uppfattar i forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2005, s.42). Attityden till 

problemet är något som vi tänkt mycket på eftersom flera av de artiklar vi läst om våra 

företag, nystartade It-företag, har handlat om de enormt höga värderingar företagen har 

och om det finns risk för en hype och möjliga övervärden. Vi har därför inte enbart tittat 

på värdering utan även på due diligence processen eftersom den utför en granskning av 

företaget.  

 

Vi går in i denna undersökning medveten om att det kan finnas subjektiva referensramar 

som färgar vår uppfattning men försöker och tror i och med vår medvetenhet att vi kan 

ha öppna sinnen (Holme & Solvang, 1997, s. 95). 
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2.2 Kunskapssyn 

Det finns två huvudsakliga vetenskapliga förhållningssätt och de är positivismen och 

hermeneutiken. Vi har valt att endast beskriva dessa och bortse från andra 

förhållningssätt som exempelvis empirinära ansatser och andra samtida förhållningssätt 

eftersom vi inte tycker att de passar i vår studie. (Patel & Davidson, 2003, s. 26-35) 

Positivismen menar på att det finns en objektiv verklighet och genom att studera 

begrepp och modeller som förenklade avbildningar av verkligheten kan du finna 

sanningen om verkligheten (Lundahl & Lundahl, 1992, s. 43-44). Problemet med denna 

metod var att forskare insåg omöjligheten att helt särskilja teori och verklighet. Forskare 

har alltid inre teorier kallad förförståelse vilket gör att observationer kan tolkas olika. 

(Patel & Davidson, 2003, s.26-28) För att uppnå ett positivistiskt synsätt bör forskaren 

gå in i undersökningen med samma objektivitet och opartiskhet som en fysiker 

använder vid vetenskaplig forskning (May, 2001, s. 19-21). Positivismen anser vi inte 

passar in på vårt problem då vi valt att genom ett antal semistrukturerade intervjuer och 

en kvalitativ ansats analysera ett problem som är väldigt komplext. Vår 

problemformulering tillåter oss inte att ha en förklarande utgångspunkt eftersom vi 

söker en ökad förståelse om vårt ämne och söker därför inte efter generaliserbara 

slutsatser.   

Hermeneutiken är positivismens motsats därför att då används tolkningslära vilket 

innebär att forskaren ska studera, tolka och förstå istället för att vara objektiv, osynlig 

och sträva efter generaliserbarhet. Hermeneutiken följs oftast av en kvalitativ ansats och 

den kräver att forskaren är mottaglig, saknar krav på objektivitet och involverad i 

undersökningen. Hermeneutiker säger sig kunna skapa sig en bättre förståelse av andra 

människor och vår livssituation genom att tolka och analysera människornas språk och 

handlingar och förstå dess innebörd. Forskaren skall i detta förhållningssätt titta på 

helheten av det studerade problemet och inte fokusera för mycket på dess delar utan 

med hjälp av sin förförståelse som verktyg angripa problemet inte bara utifrån 

forskarens perspektiv utan även intervjuobjektets. (Patel & Davidson, 2003, s. 29-31) 

Den hermeneutiska kunskapssynen anser vi passar mycket bättre in på vår undersökning 

eftersom den eftersträvar att med ett öppet och tolkande synsätt ge en ökad förståelse av 

ett problem. Denna kunskapssyn tillåter oss forskare att titta på helheten och utifrån det 

studera, tolka och observera människorna som vi valt att intervjua. På grund av vårt 

komplexa problem som inte tidigare är undersökt krävs det ett öppet synsätt istället för 

att kvantifiera problemet till mindre delar och därigenom objektivt analysera det. 

2.3 Angreppssätt 

Det finns två olika sätt att angripa ett problem dessa är varandras motsatser och det är 

den deduktiva ansatsen som inriktar sig mer på bevis medan den induktiva ansatsen 

inriktar sig mer på upptäcktens väg (Andersen, 1998, s.29).  

Den deduktiva ansatsen betyder att forskaren går från teori till empiri, de bygger sin 

studie på tidigare fastställda teorier och utifrån dessa drar det slutsatser om enskilda 

företeelser. De redan fastställda teorierna bestämmer då vilken information som 

forskaren samlar in, hur informationen ska analyseras och till sist hur de kopplar 

resultaten till teorin (Patel & Davidson, 2003, s. 23-25). Vi anser att detta angreppssätt 

stämmer bäst överens med vår studie för att vi valt att först formulera ett problem och 

sedan utifrån det sökt relevanta teorier för att skapa oss en ökad förståelse för ämnet och 
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som hjälp oss att formulera en intervjumall. Hermeneutiken följs oftast av en induktiv 

ansats men vi anser inte att vi kan uppfylla de kriterierna helt och hållet vilket gör att vi 

valt att använda oss av den deduktiva ansatsen (Jacobsen, 2002, s.37-38). 

Även den deduktiva ansatsen består av olika tolkningsprocesser av information som kan 

påverka vår objektivitet, den deduktiva innehåller fyra steg medan den induktiva 

innehåller tre. Dagens forskning har börjat gå från att tidigare enbart använda sig av 

rena induktiva eller deduktiva ansatser till att börja kalla ansatserna för mer eller mindre 

öppna, vilket betyder de gränser som forskaren sätter för sin datainsamling. (Jacobsen, 

2002, s.42-45) Vi har använt oss utav den deduktiva ansatsen i och med att vi har 

begränsat vår datainsamling med tidigare teorier och utifrån de teorierna formulerat 

frågor inom ämnet. Fast vi skulle ändå vilja säga att vi utifrån våra avgränsningar ändå 

försökt hålla en öppen ansats till vår datainsamling. 

 

 

  

 

 

Figur 1: Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2005, s.23) 

Det andra angreppssättet är motsatsen och kallas för induktiv ansats där forskaren 

utifrån empirin formulerar egna teorier. I denna ansats börjar forskaren att studera ett 

forskningsobjekt utan att ha förankrat det i några teorier och utifrån de observationer 

och information som forskaren erhållit formulera en egen teori. (Patel och Davidson, 

2003, s. 23-25) Vi tror att detta angreppssätt hade varit det bästa beroende på vår 

kvalitativa ansats men vi betraktar vår möjlighet att kunna generera nya teorier som 

liten eftersom vi har en tidsram att hålla. Syftet med vår studie är mer att belysa 

befintliga skillnader och likheter i enlighet med vår problemformulering än att generera 

nya teorier. Vi tror också att tidsbegränsningen gör att vi inte skulle kunna använda 

detta angreppssätt. Detta angreppssätt kräver att forskaren ska samla in tillräckligt med 

relevant och viktig information för att med säkerhet kunna formulera nya teorier som 

återger verkligheten förutsättningslöst och korrekt (Jacobsen, 2002, s.34-35). 

2.4 Insamling av sekundärdata 

Enligt Patel och Davidson utgör ofta litteratur grunden för att sammanställa och 

systematisera kunskaper inom ett problemområde till teorier och modeller men för att 

komma ner ordentligt på djupet krävs det vetenskapliga artiklar (Patel och Davidson, 

2003, s. 42). Vetenskapliga artiklar utgör den största delen i vår teoretiska referensram 

men vi har även blivit tvungen att använda oss av litteratur som kompletterande 

information till due diligence processen. Detta eftersom det var väldigt svårt att hitta 

vetenskapliga artiklar som behandlade den övergripande och finansiella due diligence 

processen. Kurslitteraturen som vi använt har vi lånat från universitetsbiblioteket i 

Umeå, studentbiblioteket i Örnsköldsvik samt även fjärrlån av e-böcker.  

När vi använt oss av fjärrlån av e-böcker har vi använt oss av Umeå 

Universitetsbibliotek. Vid sökningen har vi använt oss av olika nyckelord samt 

Teori Hypoteser Resultat Hypoteser 

bekräftas/ 

förkastas 

Teorin 

revideras 

Data-

insamlin
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kombinationer av dessa som exempelvis due diligence, checklist och finansiell due 

diligence. Vi har i princip enbart använt oss av litteratursökning genom It, allt ifrån 

sökning i bibliotekskataloger och databaser på Umeå Universitet till internetsökningar 

om möjliga företag att intervjua och tidningsartiklar som är relevanta för vårt ämne. 

Enligt Andersen är internet en mycket bra källa till litteratur och informationssökning 

(Andersen, 1998, s.75-78) 

För att verkligen kunna tränga ner på djupet har vi som vi tidigare nämnt använt oss av 

vetenskapliga artiklar och även försökt att välja artiklar som är granskade. Vi har hittat 

våra artiklar genom att använda söktjänsten på Umeå Universitets hemsida och ibland 

har vi också använt oss av Googles söktjänst som heter Google scholar. När vi använt 

oss av Google scholar har vi varit väldigt noggranna med att granska innehållet i 

artikeln och vem som har skrivit den. Vid sökningen av vetenskapliga artiklar har vi 

använt oss av en del nyckelord som hjälpt oss att hitta relevanta och aktuella artiklar. 

Några av de nyckelord som vi använde inom värdering är; valuation, equity valuation, 

valuation It-companies, cashflow valuation och valuation models. Det var väldigt svårt 

att hitta information om due diligence processen vilket gjorde att vi använt Peter 

Howson och Gerhard Picots litteratur som utgångspunkt och sedan sökt vetenskapliga 

artiklar utifrån de delar som de beskrivit. Detta arbetssätt gjorde att vi baserade 

litteratursökningen av vetenskapliga artiklar utifrån deras beskrivning av due diligence 

processen. För att utöka vår sökning använde vi oss genomgående av engelska sökord 

eftersom de flesta vetenskapliga artiklarna inom ämnet är skrivna på engelska. 

2.5 Val av teorier 

Vi har valt att använda oss av teorier inom ämnena due diligence och 

företagsvärderingar. Dessa två delar anser vi underlättar för oss forskare, förståelsen och 

analyserna av eventuella skillnader och likheter i processen av företagsbesiktning och 

företagsvärdering av de två olika typerna av företag. Varför vi valt att använda oss utav 

både due diligence och värdering är för att de företag som vi valt att undersöka som 

exempelvis Facebook ofta har väldigt begränsad finansiell historik, relativt små intäkter 

och liten substans därför anser vi att värderingsperspektivet inte är tillräckligt.  

Teorierna om due diligence anser vi kompletterar den bristande informationen med 

hjälp av ett granskande perspektiv på företaget och dess helhet. Användandet av 

värderingsperspektivet har varit mer inriktad på aktuella diskussioner om ämnet 

värdering generellt sett och även resultatet av att använda olika värderingsmodeller och 

där har vi utgått från en bra artikel av Penman. Vi har också försökt inrikta vår 

värderingsansats lite mer mot de It-företag som vi valt att använda i studien som 

kännetecknas av att de befinner sig i en form av uppstartsfas som ofta tenderar att ha en 

hög tillväxttakt. Due diligence ansatsen utgörs framförallt av ett förklarande perspektiv, 

vi försöker förklara hur processen ser ut och också inrikta den mer mot vår 

undersökning som framförallt behandlar finansiell och kommersiell due diligence. Vi 

har valt att använda Peter Howson och Gerhard Picot synsätt på processen eftersom de 

verkar väldigt kunniga inom ämnet och har skrivit böcker och vetenskapliga artiklar om 

due diligence.  
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2.6 Källkritik 

Det är viktigt för en forskare att kritiskt granska de källor som används i studien 

eftersom det stärker trovärdigheten om du har relevant och tillförlitlig information. 

(Lundahl & Skärvad, 1992, s.159-162) Vi har valt att granska vår litteratur utifrån 

Holme och Solvangs fyra faser av källgranskning vilket är observation, ursprung, 

tolkning och användbarhet (1997, s.130-138). Vår teoretiska referensram är baserad på 

e-böcker, litteratur samt granskade vetenskapliga artiklar. 

Observation är den första fasen och betyder att du först måste skapa en helhetsbild av 

tillgänglig information innan du kan välja de källor som har mest relevant och objektiv 

information (Holme & Solvang, 1997, s. 130-131). Vid litteratursökningen till den 

teoretiska referensramen användes Google scholar och Umeå universitets databaser. Vi 

anser att dessa resurser var tillräckliga för att skapa en helhetsbild kring ämnet för att 

därefter kunna välja ut information som ger oss ett bra underlag till vår analys.  

De vetenskapliga artiklarna var även kvalitetsmärkta med peer-reviewed, vilket betyder 

att artikeln är granskad av kollegor innan publicering. Ursprunget till källan betyder att 

det är viktigt att veta; vem som är upphovskälla, vilka står bakom, vilket syfte har 

studien och vilken betydelse har studien för forskningen (Holme & Solvang, 1997, 

s.131). Det faktum att våra artiklar varit granskade samt att vi själva har kollat upp 

kompletterande källor och även ursprungskällor vid artiklar där det förekommit 

diskussioner gör att ursprunget till källorna blivit ordentligt granskade.  

Det är väldigt ovanligt att en artikel passar ditt problem exakt och därför är det viktigt 

att flera källor används eftersom det minimerar risken för feltolkning (Holme & 

Solvang, 1997, s.134-135). Vi har försökt hitta många källor och läst på ordentligt om 

ämnet vilket gett oss en ökad förståelse och därmed bör risken för feltolkning också 

vara liten. Den sista av de fyra faserna är användbarheten i källan, det betyder hur väl 

källan hjälper oss som forskare att analsera vårt problem (Holme & Solvang, 1997, s. 

135). Lundholm och Skärvad beskriver granskningen av användbarheten eller 

sanningshalten utifrån objektivitet, intern bedömning, trovärdighet och om 

informationen verkar vinklad (Lundahl & Skärvad, 1992, s. 159-162). Vi känner att 

ingen av de artiklar som vi använt varit vinklade och vi har försökt att beskriva 

artiklarnas innehåll och syfte samt hur vi tolkat informationen. Vi har också försökt 

tänka på artiklarnas aktualitet eftersom vi har riktat oss mot It-branschen som är väldigt 

snabbrörlig. Den interna bedömningen och trovärdigheten kring Umeå universitets 

databaser samt den egna kritiska granskningen av artiklarna utifrån dessa fyra faser gör 

källmaterialet i vår uppsats trovärdig. En annan faktor som ökar tillförlitligheten är den 

granskning som vår handledare och de andra seminariegrupperna kontinuerligt gjort 

under hela arbetet. 

De Internetkällor som vi bestämt oss för att använda i uppsatsen är från välkända 

hemsidor som exempelvis Nationalencyklopedin och affärsvärldens hemsidor. Denna 

information har endast använts för bakomliggande fakta och för att visa på ämnets 

aktualitet.  
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel är uppdelat i tre kategorier; due diligence, finansiell due diligence och 

slutligen värdering. Kapitlet börjar med en generell ansats för due diligence processen 

och senare urskiljs den finansiella delen som beskrivs mer ingående. 

Värderingsavsmittet är inriktad mot It-företag samt en diskussion kring relevansen att 

jämföra olika värderingsmodeller med varandra. 

3.1 Introduktionsmodell 

Syftet med denna introducerande del till vår teoretiska referensram är att visa läsaren 

uppbyggnaden samt beskriva hur de olika delarna hör ihop. Vårt problem är väldigt 

komplext och det finns också relativt lite forskning inom detta ämnesområde. Därför 

ansåg vi en förklarande modell inehållande våra två ämnesområden due diligence och 

värdering nödvändig för att koppla samman dessa delar och förklara deras syfte utifrån 

förvärvsprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Förvärvsprocessen utifrån De Cleyn & Braet; (2007, s. 43-51) 

Denna förvärvsprocess finns med i alla typer av samgåenden och förvärv, den stora 

skillnaden är omfattningen på framförallt besiktningsfasen. Utifrån vårt problem har vi 

valt att fokusera vår teoretiska referensram på de två första faserna. I den första fasen 

ligger endast den initiala värderingen och den slutgiltiga värderingen görs efter att all 

information är insamlad i besiktningsfasen. Därför har vi valt att börja beskriva due 

diligence processen med fokus på den finansiella och kommersiella delen och därefter 

kommer värderingen. Vår besiktningsfas är endast inriktad på dessa två delar av due 

diligence processen eftersom vi ansåg dem viktigast för vår undersökning. Denna 

företagsgranskning tillsammans med värderingsaspekten tycker vi bör ge oss tillräckligt 

med information för att analysera vårt problem. 

Under denna fas görs en initial värdering av objektet baserad på officiell- och begränsad 

information. Denna första värdering ligger endast till grund för det initiala bud som är ett 

krav som måste vara uppfyllt innan man får gå in och granska företaget. 

Denna fas består av en granskning av företagets alla delar, som exempelvis legal, marknad, 

kommersiell och finansiell due diligence. Här bedöms rimligheten i den tidigare delgivna 

informationen samt ger input till den slutliga värderingen som är grunden för nästa fas. 

Detta är den viktigaste fasen eftersom det är här de båda parterna kommer överens och 

affären blir juridisk bindande. Partena kommer överens om en affär men ofta skrivs det ett 

villkorat köpavtal där köpare och säljare upprättar en kravlista för att köpet ska genomföras.   

I slutfasen övergår det villkorade avtalet från förvärvsfasen till ett slutligt köpeavtal. I denna 

fas slutförs betalningen av affären och ingen av parterna har möjlighet att backa ur affären. 

Detta slutgiltiga kontrakt ska skrivas under inom två månader efter avtalet i fas 3. 

Informationsfasen 

Besiktningsfasen 

Förvärvsfasen 

Slutfasen 
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3.2 Due diligence 

Vid de allra flesta köp är det vanligt att produkten eller varan granskas väl, för att det 

inte ska uppstå negativa överraskningar för köparen. Varan granskas för att se att den 

inte är skadad eller på något sätt påverkar dess funktionalitet. Denna process görs 

vanligtvis av en privatperson men denna process kan också göras av företag vid förvärv 

och fusioner. (Cassidy, 2010, s. 33) Vid förvärv eller fusioner av företag kallas denna 

process för due diligence eller företagsbesiktning. (Sevenius & Petterson, 2000, s. 30) 

 

Till skillnad från en vanlig köpprocess är utförandet av en due diligence extremt mycket 

mer avancerad. Vid en due diligence utförs en grundlig kontroll av hela företaget som är 

föremål för uppköp. Denna kontroll innefattar en granskning av företagets samtliga 

delar, alltifrån deras finansiella ställning till vad deras strategi är. (Wen, Wang & Wang, 

2004, s. 573) Syftet med att göra en due diligence är att lyfta fram alla delar som ingår i 

företaget och analysera dessa, detta för att öka informationen om företaget och 

minimera riskerna. När informationen ökar om företaget kan det förvärvande företaget 

på ett bättre sätt kontrollera de risker som är förknippade med företagets 

produkter/tjänster samt erhålla vetskap om externa risker. (Rhodes, Nelson & Berman, 

2003, s. 301) 

 
 
 

 

De Cleyn och Braet beskriver hur en förvärvsprocess mellan företag fungerar. Där 

beskriver de en fullständig due diligence samt de delar som ingår i själva besiktningen 

av företaget. De fyra delarna består av att dela med sig information som redan finns 

publicerad, med andra ord publik information. Om det förvärvande företaget anser att 

detta objekt verkar intressant ingår de ett avtal med de säljande företaget om bland annat 

tystnadsplikt, allt för att den information de erhåller inte läcker ut till allmänheten eller 

används i konkurrenssyfte. Sedan följer den mer granskande delen av företaget där 

köparen besiktigar verksamheten noggrannt. Om köparen väljer att gå vidare väntar fas 

tre där de skriver ett villkorat köpeavtal där de specificerar vilka krav de har på köpet. 

Den fjärde och sista fasen i processen är slutförandet av affären. (De Cleyn & Braet, 

2007, s. 43-49) 

 

De fyra faserna i förvärvsprocessen 

1. Informationsfasen; I denna fas delar de säljande företaget med sig av information 

som oftast redan finns hos allmänheten. Syftet med denna fas är att skapa intresse hos 

det förvärvande företaget. Den information som erhålls är oftast en kortare förklaring av 

företagets delar. Budet på företaget baseras oftast på en initial värdering av denna 

begränsade information. (De Cleyn & Braet, 2007, s. 43-49) 

2. Besiktningsfasen; Under denna fas ryms tre olika delfaser; grundläggande, strategiska 

samt den externa. I den strategiska delen av besiktningsfasen får det förvärvande 

företaget gå in och granska samtliga delar av det säljande företaget noggrannt. Under 

besiktningen tittar det förvärvande företaget djupare på finansiell information, juridisk, 

humankapital, marknad och marknadsföring, miljö och organisationen. (Picot, 2002, s. 

161) För att detta skall vara möjligt är det säljande företaget tvingad att skriva på ett 

avtal där de garanterar att den information de erhåller inte når allmänheten, även kallad 

ett sekretessavtal. (De Cleyn & Braet, 2007, s. 43-49) 
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3. Förvärvsfasen; Den fas där både köpare och säljare kommer överens om priset på 

företaget, detta görs med besiktningsfasen som underlag. Ett villkorat köpeavtal 

upprättas där både köpare och säljare bestämmer sig att slutföra affären mot att ett antal 

krav uppnås. (De Cleyn & Braet, 2007, s. 43-49) 

4. Slutfasen; Den sista delen i due diligence processen där de bestämmer sig för att 

upprätta ett köpeavtal. Här kommer de överens om priset, betalningen sker, det är i 

denna del affären slutförs. (De Cleyn & Braet, 2007, s. 43-49) 

3.2.1 Syftet med due diligence 

Marknadsplatsen för företagsförvärv växer och blir allt större tack vare att allt fler 

aktörer inträder med en stor mängd kapital som skall omsättas. Marknadsplatsen för 

förvärv inkluderar numera inte bara bolag som genom förvärv vill utöka verksamheten 

utan även hedgefonder och private-equity firmor. Genom att fler aktörer har kommit in 

på marknaden anser Vexler och Connor att marknaden snart är överhettad då efterfrågan 

på transaktioner inte kan möta utbudet. (Vexler & Connor, 2007, s. 80)  

Då allt fler aktörer vill omsätta deras kapital med hjälp av företagstransaktioner kan 

man se att de skippar steg för att skynda sig vidare i förvärvsprocessen, och vid en 

analys av varför transaktioner inte blir genomförda är vanliga orsaker övervärdering och 

överprissättning av bolagen. Enligt Vexler och Connor är detta grundat i att det finns en 

ökad stress att slutföra transaktioner på marknaden på grund av den ökade 

konkurrensen. På grund av detta kan det vara så att de inte utför en due diligence och 

därför inte kan avgöra om transaktionen kommer att löna sig med tanke på priset på 

bolaget. (Vexler & Connor, 2007, s. 80) 

Syftet med en due diligence är att försöka erhålla en bättre förståelse för bolaget samt 

att försöka erhålla information som kan användas vid en förhandling av priset och som 

stöd till värderingen av bolaget. Vanligtvis är det så att under due diligence processen 

kommer det fram delar som påverkar priset och de i de allra flesta processer används 

informationen till att förhandla ned priset på bolaget. (Parr, 2006, s. 232) Under 

processen är också syftet att identifiera de risker och möjligheter som är förknippade 

med verksamheten och på ett tillförlitligt sätt förstå dessa. (De Cleyn & Braet, 2007, 

s.44) Med andra ord identfierar due diligence processen allt det förvärvande bolaget 

behöver veta innan de bestämmer sig för att slutföra affären. Det hävdas att due 

diligence processen är det viktigaste redskapet för att hantera risker i förvärv, och därför 

är det av yttersta vikt att processen genomförs. (Vexler & Connor, 2007, s. 81) 

I den finansiella processen kan syftet liknas med det generella syftet för processen. 

Vexler och Connor anser också att syftet med den finansiella processen är att utreda 

målbolagets finansiella ställning samt att se om den initiala värderingen är rimlig sett ur 

köparens synpunkt. (Vexler & Connor, 2007, s. 81,) 
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3.2.2 Besiktning av företagets beståndsdelar 

Vid besiktningsfasen undersöks tre steg varav den granskande delen av beståndsdelarna 

ryms under den strategiska delen av processen. Vid de andra delarna analyseras faktorer 

som exempelvis externa faktorer som omger företaget, det vill säga delar de inte själv 

kan påverka.  

    

 

     

 

 

 

 

Figur 3: Due diligence processen (Picot, 2002, s.161) 

Den besiktigande delen av due diligence processen är svår att generalisera då företag är 

väldigt komplexa och skiljer sig mycket från varandra, därför kan även due diligence 

processen skilja sig beroende på vilket företag som besiktigas. Genom att studera 

besiktningsprocesser inom due diligence kan man se att vissa steg är återkommande 

inom de flesta besiktningar. Dessa återkommande steg inom processen är; finansiell, 

marknadsföring och marknad, juridisk, humankapital, organisationen samt miljö. (Picot, 

2002, s. 161) Företaget granskas noggrannt inom varje steg där en analys av varje 

beståndsdel görs för att se hur företaget presterar inom respektive område.  
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Finansiell besiktning 

Den finansiella delen är den mest omfattande besiktningen inom due diligence 

processen. Den associeras oftast med huvudsyftet av hela processen. Verktyg för de 

analyser är vanligtvis företagets årsredovisningar, där balansräkningen och 

resultaträkningen revideras samt all annan information som ingår. (Picot, 2002, s. 162-

166) En del som oftast kan glömmas bort är de immateriella tillgångarna men en 

granskning bör göras och då tittar det förvärvande företaget igenom vilka typer det 

finns, samt hur de skulle kunna använda dessa och på så sätt skapa synergieffekter för 

det egna företaget. Under denna del ryms det flera olika typer av tillgångar som 

klassificeras som immateriella. Ett förvärvande företag bör titta på dessa delar när de 

besiktigar immateriella tillgångar; Patent, varumärken, licenser, upphovsrätter samt 

specifik branschexpertis. (McNamara, 2002, s. 8-14) 

Marknads/Kommersiell besiktning 

Denna besiktning är starkt förknippad med den finansiella granskningen och ska 

fungera som en slags brygga mellan den mer tillbakablickande finansiella granskningen 

och fokusera mer på framtiden för att se hur mervärde kan skapas i framtiden. (Picot, 

2002, s. 166) I denna del görs en analys av de konkurrenter som finns för att få en större 

förståelse mot vilka typer av företag de konkurrerar med. En analys av vilka typer av 

synergieffekter detta förvärv görs också för att se hur förvärvet kan stärka de 

marknadspositioner det förvärvande företag redan har. (Nolop, 2007, s. 137) En 

marknadsanalys kan på flera sätt liknas med en så kallad SWOT analys. Där en 

omvärldsanalys av hot, möjligheter, styrkor samt svagheter hos företaget görs. (Dyson, 

2004, s. 632) Camp hävdar att företagets produkt eller tjänst bör genomgå en kontroll 

där variabler ställs upp i form av en ekvation för att se huruvida tjänster eller 

produkterkommer att bli framgångsrika eller inte. Denna ekvation är främst tillämplig 

inom förvärv där företaget är nystartat och kanske inte har genomgått den 

marknadsprövning som ett etablerat företags produkter eller tjänster gjort. (Camp, 2002, 

s. 68)  

  Q + I + S + M - P
2 

Denna formel står för olika beståndsdelar, Q står för quality, I för innovation, S för 

smarts, M för money samt P för pain. Formeln beskriver att produkten/tjänsten bör vara 

av hög kvalité, vara innovativ, smartness det vill säga förstår ledningen processen med 

att leverera produkten/tjänsten till kunderna, hur mycket kapital behövs samt vilken typ 

av risk är förknippad med produkten. (Camp, 2002, s. 68) 

Besiktning av humankapital 

Besiktning av det humana kapitalet kan vara en viktig del inom due diligence processen. 

Beroende på vilken typ av företag som besiktigas spelar humankapitalet mer eller 

mindre roll. Inom vissa branscher där främst högteknologiska företag finns kan värdet 

till stor del bestå av immateriella tillgångar och främst de anställda inom företaget. 

Därför är det av yttersta vikt att en fullständig genomgång av de anställda görs för att se 

hur deras syn på förvärvet eller fusionen är. (Chaudhuri & Tabrizi, 1999, s. 123-124) Ett 

vanligt förekommande fenomen inom främst riskkapitalbranschen är att allt fler 

analyserar och utvärderar personerna inom företagen och då främst den högsta 

ledningen. Detta görs främst för att flera riskkapitalister insett att nyckeln till ett 

framgångsrikt företagande är att fatta rätt beslut, detta görs oftast av ledningen inom 



[16] 
 

företaget. Detta gör denna del till en av de viktigaste delarna att besiktiga inom due 

diligence processen. (Camp, 2002, s. 25) 

Juridisk besiktning 

Den juridiska besiktningen granskar de kontrakt, avtal och överenskommelser som 

slutits av den juridiska personen, i vårt fall företaget. Detta inkluderar allt ifrån 

anställningskontrakt till avtal de har med diverse återförsäljare och kunder. 

Granskningen görs för att det förvärvande företaget inte får reda på avtal efter förvärvet 

som kan ha en signifikant effekt på deras företag och därmed ha en negativ inverkan på 

förvärvet. En granskning görs även om det finns några pågående rättstvister eller 

kommande stämmningar som eventuellt kan uppkomma på grund av det förvärvande 

företagets verksamhet. (Canon, 2001, s. 5A) Om det inom företaget finns patent 

granskas även dessa inom den juridiska besiktningen, det undersöks om patenten är 

skyddade på rätt sätt och i vilka delar av världen de är verksamma. Det görs även en 

undersökning för att se om det förvärvande företaget följer lagar och stadgar, vilket i sin 

tur kan leda till eventuella böter och stämningar om lagarna inte följts. (Nelson, 2006, s. 

10) Vid en sammanslagning eller ett förvärv av ett företag granskas även den 

skattemässiga situationen. Här handlar det dels om vilken skatt det förvärvande 

företaget betalar, finns det möjlighet att betala mindre skatt? En granskning görs även 

om företaget betalar för lite skatt och därmed riskerar att få någon juridisk reprimand i 

form av exempelvis böter. Slutligen görs en granskning för att se vilka skatteeffekter 

förvärvet eller fusionen kan skapa. (Bing, 1996, s. 171-173) 

Miljöbesiktning 

Den besiktning som sker i denna fas är främst att se vilken miljöpåverkan det 

förvärvande företaget har. Finns det risker inom exempelvis produktionen som kan vara 

skadlig för miljön vilket kan generera en stämning med en efterföljande rättsprocess. 

Denna process beror väldigt mycket på vilken typ av bransch företaget är inom, en stor 

skillnad kan dras mellan exempelvis IT-företag och företag inom oljesektorn. En 

miljöbesiktning bör vara mer noggrann om det är ett oljeföretag som de förvärvar på 

grund av risker för stämningar eller böter som hänförligt till oljeindustrin. 

Miljöbesiktningen görs för att erhålla de miljömässiga faktorer som kan påverka 

verksamheten. (Picot, 2002, s. 176-178) 

Besiktning av organisationen 

Vid förvärv eller fusion av ett annat företag kan det vara svårt att veta hur man skall 

integrera de bådas organisationsstruktur, skall strukturen fortsätta som tidigare vilket 

betyder två olika organisationsstrukturer eller skall det förvärvande företaget försöka 

integrera de två till en gemensam? Detta är några av de kritiska frågor som ställs vid en 

besiktning av organisationen. Harding och Rouse hävdar att för att uppnå en god 

organisationsbesiktning skall tre steg genomföras. (2007, s. 127) 

1. Finns det en fungerande struktur redan? 

2. Hur fattar de sina beslut? Hur effektiva är de? 

3. Identifiera vilka delar inom organisationen som är funktionella. 

(Harding & Rouse, 2007, s.127) 

 

I det första steget analyseras den befintliga organisationsstrukturen, hur fungerar den? 

Kan den optimeras etc, det andra steget har fokus på beslutsprocessen, där tittar det 
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förvärvande företaget på om processen kan förkortas eller förbättras. I den sista delen 

görs en analys av vilka delar inom organisationen som fungerar enligt den struktur som 

det förvärvande företaget föredrar. Denna analys görs inte på individnivå utan fokus 

ligger på avdelningar, exempelvis inköpsavdelningen. (Harding & Rouse, 2007, s.127) 

3.2.3 Diskussion om due diligence 

Vid arbetet av den teoretiska referensramen insåg vi relativt tidigt att det kommer att bli 

svårt att finna en generell bild av due diligence processen. Vårt arbete var därför väldigt 

krävande eftersom vi var tvungna att arbeta oss igenom mycket information för att 

kunna återskapa någon form av förklarande bild av due diligence processen. Vår tanke i 

detta avsnitt är att försöka visa på den problematik som finns inom ämnet due diligence 

då flera av källorna vi granskat använder sig av olika delar samt beskriver olika 

arbetssteg inom due diligence processen. Vi har valt att utgå från främst två källor vid 

förklarandet av den generella due diligence processen, dessa är litteratur skriven av 

Peter Howson samt Gerhard Picot. Dessa två källor anser vi sammanfattar den generella 

due diligence processen på ett bättre sätt än de andra källor vi kommit i kontakt med.  

Om vi tittar på hur Reed, Lajoux och Nesvold ser på due diligence processen anser de 

att stegen som bör ingå i processen är finansiell, legal, organisation och 

dokumentgranskning. Vad man kan se är att deras fokus är mycket på den finansiella 

granskningen och granskningen av organisationen görs för att säkerställa att den 

finansiella informationen är tillförlitlig. I likhet till Picot anser de att den finansiella 

granskningen bör delas upp i en granskning av balans och resultaträkning. (Reed, 

Lajoux & Nesvold, 2007, s. 381-382) Angwin beskriver att due diligence processen bör 

innehålla finansiell, marknad, ledning och en operationell granskning. Den enda 

likheten med Reed, Lajoux och Nelson är den finansiella och organisatoriska 

granskningen. Vidare beskriver också Angwin att det är ovanligt att alla steg har samma 

fokus och ibland kan vissa steg även avtalas bort i form av garantier från säljaren. 

(Angwin, 2001, s. 35-36) 

 

Howson menar att en due diligence process bör anpassas beroende på vilket företag som 

granskas. Vanligtvis skiljer sig varje affär från den förra och det är upp till det 

förvärvande bolaget att bestämma de delar inom företaget som skall granskas. Den 

branschspecifika risken skiljer sig också mellan bolagen, Howson tar ett exempel 

mellan ett läkemedelsbolag och ett kemiskt tillverkande bolag. I läkemedelsbolaget är 

det troligtvis de immateriella tillgångarna som exempelvis patent som är i fokus för 

granskning medan fokus istället bör vara mer på den miljömässiga granskningen i det 

kemiska bolaget. (Howson, 2003, s.15) Howson fortsätter och menar att det troligtvis 

inte finns någon due diligence som inte innefattar en finansiell och legal granskning, 

däremot menar Howson att beroende på vad som ska uppnås med förvärvet bör fokus 

vara på olika saker. Exempelvis om det är marknadsandelar som bolaget vill uppnå bör 

fokus vara på den kommersiella granskningen. (Howson, 2003, s.15-16) Tidigare 

studier visar att om förvärvaren inte har kunskapen om vilka risker bolaget har bör en 

granskning göras av den finansiella, marknad, ledning, produkten, miljö samt den 

legala. (Howson, 2003, s. 17) 

Sevenius och Petterson hävdar i likhet med Howson att det inte finns någon fastställd 

standard för due diligence processen, utan säger att den bör anpassas beroende på vad 

köparen vill ha, hur mycket tid det finns att göra en due diligence samt vilka risker det 

finns i bolaget. De klassifierar en köpare som antingen finansiell eller industriell. Den 
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finansiella köparen vill ofta erhålla information om de finansiella och legala delarna 

inom bolaget. En finansiell köpare saknar ofta den branschkunskap som behövs och 

behöver då även en kommersiell granskning. En industriell köpare är ofta inom samma 

bransch som målbolaget och har därför kunskap om branschen och vid ett sådant 

förvärv krävs det därför ingen kommersiell granskning. (Sevenius & Petterson, 2000, s. 

32) De hävdar däremot att en vanlig due diligence process oftast innefattar en finansiell, 

legal och kommersiell granskning. (Sevenius & Petterson, 2000, s. 32) 

Perry och Herd sammanfattar denna problematik med att påstå att skillnaden mellan att 

genomföra ett lyckat förvärv eller inte handlar om att identifiera de nyckelpunkter för 

det specifika bolaget. Dessa nyckelpunkter skiljer sig mellan bolagen men fokus skall 

vara på de faktorer som driver värdet. (Perry & Herd, 2004, s. 16) 

Detta är endast ett utdrag av de källor vi har tittat på men vi anser att dessa räcker för att 

belysa den problematik som finns när det gäller att skapa sig en generell bild över due 

diligence processen. Den litteratur som är skriven om due diligence är väldigt 

omfattande och därför kan vi inte visa alla de källor vi kommit i kontakt med.  De 

likheter som finns är att de allra flesta anser att due diligence processen är anpassad 

beroende på bolag, bransch samt vilken tid som finns tillgänglig, däremot skiljer sig 

stegen inom processen väldigt mycket beroende på vilken källa man använder. Vi har 

som vi tidigare nämnt valt att använda oss av Picot och Howsons synsätt vad gäller den 

generella processen, dessa två är anser vi täcker upp de väsentliga delarna inom due 

diligence processen på bästa sätt.  

3.2.4 Finansiell besiktning 

Den finansiella besiktningen brukar ofta kallas för själva kärnan i due diligence 

processen, och tenderar att oftast vara den mest omfattande av de delar som besiktigas 

inom processen. I likhet till due diligence processen är även den finansiella besiktningen 

en väldigt komplex del och kan se annorlunda ut beroende på vem det är som utför den 

finansiella besiktningen. Den finansiella granskningen har ett stort fokus på den 

historiska informationen samt den aktuella finansiella informationen. Detta är dock inte 

det enda användningsområdet, denna information används också för att lyfta blicken 

framåt och se hur framtiden för företaget kan se ut. Den historiska informationen 

används som en avgörande del för att dels skapa prognoser samt att verifiera att de 

rådande prognoser som finns inom företaget stämmer. (Picot, 2002, s. 162) 

I en finansiell due diligence är det viktigt att strukturera upp arbetet då en finansiell due 

diligence är omfattande jämfört med de andra delarna inom due diligence processen. 

Howson menar att den finansiella granskningen skall genomgå vissa delar för att på 

bästa möjliga sätt genomföra en finansiell due diligence. Arbetsförfarandet startar oftast 

med gruppen som ansvarar för den finansiella due diligencen där de begär en så kallad 

informations-request, helt enkelt information om vissa finansiella delar inom företaget. 

(Howson, 2003, s. 52) 

En vanlig början är att intervjua viktiga personer inom företaget, och en vanlig start är 

att börja med de inom marknadsavdelningen. Fördelen med att starta med dessa 

individer är för att då erhåller förvärvaren en större inblick i företaget då en genomgång 

av olika faktorer som exempelvis historia, strategi, omvärldsfaktorer samt försäljningen 

belyses. Varför de oftast väljer marknadsavdelningen är för att skapa en förståelse om 

företaget som sedan hjälper dem när de skall tolka den finansiella informationen. 

(Howson, 2003, s. 52) 
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Sedan följer en granskning av de finansiella data som finns tillgänglig. Detta är 

troligtvis den mest omfattande delen och den del vi valt att använda oss av för att 

förklara finansiell due diligence. (Howson, 2003, s. 52) För att förklara den finansiella 

processen har vi valt att utgå från Peter Howson och Gerhard Picot och valt att använda 

oss av de delar som är återkommande inom båda perspektiven. 

Vid en finansiell due diligence är primärkällan de finansiella rapporter som finns 

tillgängliga inom företaget. Utifrån dessa data hämtar det förvärvande företaget den 

information de behöver om företagets nuvarande ställning samt den troliga framtida 

ställningen inom företaget. Det förvärvande företaget bör ha minst de tre senaste årens 

finansiella rapporter att utgå ifrån vid en finansiell due diligence. (Picot, 2002, s. 164) 

Både Howson och Picot anser att den finansiella due diligencen bör delas upp och 

analyseras genom att titta på balansräkningen och resultaträkningen. (Picot, 2002, s. 

162) Vi har valt att dela upp den finansiella processen i samma ordning som 

årsredovisningar, med detta menas en uppdelning av balans, resultaträkning samt 

kassaflöde. Vi har valt att plocka ut delar från den finansiella granskningen för en vidare 

förklaring i enlighet med (Howson, 2003, s. 53-67) samt (Picot, 2002, s. 161-167) 

Balansräkning 

Redovisningsregler  

Det finns olika typer av redovisningsregler beroende var företaget är stationerat. Dessa 

nationella regler kan skilja sig mellan varandra och därmed få en effekt på företagets 

finansiella rapporter. Företag med koncernstruktur har oftare anammat den 

internationella redovisningsstandarden ”International financial reporting standard” 

(IFRS) vilket gör att vid förvärv av företag är enklare att jämföra då en enhetlig 

standard är tillgänglig. (Ball, 2006, s. 5-10) Hope hävdar i sin artikel att 

redovisningsregler och redovisningsmetoder är av yttersta vikt för att kunna förutspå 

företagets framtida vinster och kassaflöden. (Hope, 2003, s. 298) 

Vid ett förvärv går det förvärvande företaget igenom både vilka redovisningsregler de 

använt samt en granskning av konton för att få sig en inblick och ett förtroende för 

företaget. Howson beskriver den information som bör erhållas av förvärvaren vid en due 

diligence process vid besiktningen av redovisningsregler samt konton. Under 

redovisningsprinciper bör det förvärvande företaget erhålla kopior av tidigare års 

revisionsberättelse, samt de manualer som finns om hur företaget redovisar. En viktig 

detalj är även om principerna har ändrats, där exempelvis en övergång till IFRS/IAS är 

viktig information. (Howson, 2003, s. 220) 

Vid granskning av konton inom företaget krävs det att det förvärvande företaget erhåller 

information om vilka konton som blivit granskade av revisorer de senaste åren. Denna 

granskning av principer samt av konton görs för att dels få en bra inblick i företaget, 

samt vilken trovärdighet som finns i deras redovisning. Trovärdigheten behövs för det 

förvärvande företaget i ett senare skede av den finansiella processen samt även för 

övriga användare av de finansiella rapporterna som exempelvis investerare. (Hope, 

2003, s. 298) Utan den trovärdighet som bör finnas är det svårt för det förvärvande 

företaget att gå vidare i den finansiella analysen och använda sig av de finansiella siffror 

som är tillgängliga.  
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Tillgångar (Materiella samt immateriella) 

Tillgångar i form av både materiella och immateriella finns inom de allra flesta företag, 

beroende på vilken verksamhet som bedrivs inom företaget kan storleken av de både 

tillgångsslagen skilja. Bolag inom exempelvis industrisektorn som är mogna och varit 

verksamma under lång tid har troligtvis en större del av materiella tillgångar, 

exempelvis maskiner, fastigheter och utrustning vilket ryms under det materiella 

tillgångsslaget. Dessa kan då vara den större delen av tillgångarna inom företaget. 

(SCA, 2010) 

 

I den nya ekonomin med nya typer av företag har fokus flyttats mer och mer från den 

traditionella synen på tillgångar, det vill säga materiella tillgångar till immateriella 

tillgångar. (Crosby & Johnson, 2004, s. 12) För att exemplifiera detta vid ett förvärv av 

högteknologiska företag anser Chaudhuri och Tabrizi att förvärvaren bör se vilka 

individer som finns inom företaget för det är detta som är nyckeln till en framgångsrik 

framtid för företaget. (Chaudhuri & Tabrizi, 1999, s. 123-124)  

Vid ett förvärv av ett annat företag är det viktigt att det förvärvande företaget går 

igenom de bägge tillgångsslagen och granskar dessa. Vi kommer att lyfta ut både 

materiella och immateriella och visa på vad som är viktigt att granska inom de bägge 

tillgångsslagen i en finansiell due diligence. 

Materiella 

Vid granskning av de materiella tillgångar är det viktigt att erhålla ett register över de 

materiella tillgångar som finns inom företaget. I registret bör en generell beskrivning av 

tillgångar finnas samt bör informationen vara klassificierad så att det förvärvande 

företaget ser vad som är byggnader, maskiner etc. Registret bör även innehålla vilken 

avskrivningstakt som har använts samt vilken ekonomisk livslängd den materiella 

tillgången har. (Howson, 2003, s.230) Beroende av vilka redovisningregler och 

principer företaget har så kan tillgångarna vara värderade olika. Exempelvis IFRS 

använder sig av två olika metoder, anskaffningsvärdet eller verkligt värde. För det 

förvärvande företaget är det av yttersta vikt att granska vilka regler som företaget 

tillämpar. Inom denna granskning kan det förvärvande företaget hitta övervärden av 

tillgångarna för att det företaget han använt sig av en avskrivningstakt som är snabbare 

än den faktiska livslängden för tillgångarna. Därmed kan det förvärvande företaget 

uttnyttja dessa tillgångar även om de är avskrivna och därmed inte upptagna i 

balansräkningen. (Brown, 2004, s.34) Om verkligt värde används av företaget är det 

också viktigt för det förvärvande företaget att se hur värderingen har gjorts och fråga sig 

om värderingen är rimlig? Vid försäljning är detta det pris vi skulle erhålla av 

marknaden? Om analysen visar att detta inte stämmer löper det förvärvande företaget 

risken att betala mer än vad de behöver eller en förlust i ett senare skede vid en 

eventuell försäljning av tillgången. (Picot, 2002, s. 164) 

Immateriella 

Immateriella tillgångar nämns allt mer som ett framgångsrikt vapen för att företaget 

skall fortsätta vara framgångsrikt och skapa mervärde för aktieägarna. Inom den 

immateriella tillgångsslaget ryms flera olika tillgångar, dessa kan exempelvis vara 

varumärken, patent, affärshemligheter och upphovsrätter. (Rivette & Kline, 2000, s. 56) 

Denna del är väldigt viktig inom en due diligence då det förvärvande företaget 

fastställer vem som äger rättigheterna till de olika immateriella tillgångarna. Valoir och 
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Dai visar när Wolkswagen förvärvade Bentley och alla rättigheter i företaget utom 

rättigheterna till varumärket, det ägdes av ett annat bolag inom Bentley koncernen och 

ingick därmed inte i Wolkswagens förvärv. Varumärket såldes sedan vidare till BMW 

och Wolkswagen tappade därmed rätten till att använda sig av varumärket. (Valoir & 

Dai, 2008, s. 1) Därför är en noggrann granskning av de immateriella tillgångarna viktig 

och bör göras av förvärvaren. Vid en due diligence bör det förvärvande företaget erhålla 

alla uppgifter gällande de immateriella tillgångarna, exempelvis; 

-Patent, upphovsmän och giltighetstid 

-Upphovsrätter och licenser, vem har rättigheterna, risker med dessa? 

-Affärshemligheter, vilka är det? 

-Varumärken, vem äger dessa? 

(Farhadi & Tovstiga, 2010 s.35-37) 

Lån, skulder och eventualförpliktelser 

Vid en finansiell due diligence bör förvärvaren även se vilka typer av skulder och 

förpliktelser som finns inom företaget. Howson menar att alla typer av skulder bör 

granskas där exempelvis leasing, lån, överenskommelser/skuldarrangemang, 

ersättningar av olika slag samt om det finns konvertibler. Vid granskningen av lån, 

skulder och förpliktelser bör det även göras en analys för att se om företaget har en 

optimal skuldsättningsgrad. (Howson, 2003, s. 222) 

En annan del som granskas är de olika typer av avsättningar som finns inom företaget. 

Med avsättningar menar vi framförallt periodiseringar, periodiserade skulder samt 

avsättningar som är personrelaterade exempelvis pensioner. (Picot, 2002, s. 165) 

Beroende på vilket företag som genomgår due diligence kan pensionsposten mycket väl 

vara av större värde än själva företaget, därför är en granskning av 

pensionsavsättningarna av yttersta vikt för det förvärvande företaget. Vid en granskning 

av pensionsavsättningarna anser Howson att det förvärvande företaget bör få 

information om vissa specifika delar.  

 Storleken på pensionsavsättningen samt det antal den inkluderar. 

 Information om de anställda exempelvis ålder, år inom företaget och lön. 

 Information om vilka anställda som ingår i respektive pensionssystem och den 

senaste rapporten. 

 Obetalda pensionsåtaganden. 

Detta kan vara relativt svårt då det uppköpta företaget tenderar att glömma bort personer 

som inte jobbar kvar inom företaget men fortfarande tillhör pensionssystemet. (Howson, 

2003, s.145) 

Vissa delar inom skulder intergrerar med den legala processen i en due diligence. 

O´reilly menar att på grund av att revisioner av inkomster inom bolagen blir allt 

vanligare finns det en risk att revisionen kan leda till att dolda skulder framkommer som 

kan vara av avgörande vikt för transaktionen. De skulder är då utfallet av granskningen 

är skatteskulder, vilket förvärvaren kan avtala bort i form av garantier från målbolaget. 

(O´reilly, 2005, s. 38-29) 
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Kassaflöde 

Kassaflöden är av flera betraktat som det viktigaste mätinstrumentet på ett företag. 

Hodgson och Stevenson-Clarke menar att diskussionen har funnits sedan mitten av 1974 

och den startades på grund av att resultaten för ett företag kan manipuleras och är mer 

subjektiv än vad kassaflödet är. Resultatet är även tillbakablickande, och möjlighet för 

en kreativ bokföring är större än vid kassaflöden. Kassaflöden däremot består av det in- 

och utflöde av kapital inom företaget och är svårare att manipulera och därmed ett bättre 

riktmärke för företagets prestation. (Hodgson & Stevenson-Clarke, 2000, s .56) 

 

Vid förvärvstillfället är därför kassaflödet en viktig del inom den finansiella due 

diligence, dels som prestationsmätare samt vilken betal- och utdelningsförmåga det 

förvärvande företaget har. (Hodgson & Stevenson-Clarke, 2000, s. 56) 

 
Utifrån det nuvarande kassaflödet analyseras vad som påverkar kassaflödet och om det 

finns variationer i det månadsvisa kassaflödet. Om det finns variationer inom 

kassaflödet är det viktigt för det förvärvande företaget att de letar orsaker till varför 

kassaflödet varierar samt om kassaflödet påverkas av säsongsbetonade faktorer, 

exempelvis lägre kassaflöde någon månad. (Howson, 2003, s. 221-238) När en 

granskning av det nuvarande och historiska kassaflödet görs tittar det förvärvande 

företaget på de tre olika delar som kassaflödet består av; 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

En analys av denna del görs, och det förvärvande företaget ser gärna att den största 

delen av kassaflödet kommer från den löpande verksamheten istället för de andra 

delarna. Detta visar då att företaget har ett starkt internt kassaflöde istället för att det 

kommer från exempelvis investeringsverksamheten där ett positivt kassaflöde kan 

indikera att en försäljning av tillgångar har skett.  (Reed & Elson, 2000, s. 72) 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

I investeringsverksamheten ser det förvärvande företaget huruvida de har köpt eller sålt 

tillgångar. Denna del är oftast negativ då investeringar ofta sker inom företag. Om 

denna del är positiv indikerar detta att företaget har sålt av tillgångar eller värdepapper. 

(Reed & Elson, 2000, s. 72) 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten inkluderar tagna lån, betalning av lån samt utbetalning av 

utdelning. Beroende på vad som skett blir denna del positiv eller negativ. Det 

förvärvande företaget gör en analys i detta skede för att se vad som skett inom företaget. 

(Reed & Elson, 2000, s. 72) 
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Resultaträkning 

I granskningen av resultaträkning är det vanligt att siffrorna från de senaste årens 

resultaträkning bryts ned i delar för att erhålla förståelse och se trender i resultatet. 

Howson visar i ett exempel hur själva nedbrytningen av siffrorna går till. Vanligtvis 

utgår de från försäljningen och kostnaderna för ett erhålla bruttovinstmarginalen, sedan 

kan själva nedbrytningen ske utifrån kostnaderna för att se deras ursprung. 

 
Figur 4: Nedbrytning av finansiell data utifrån Howson (Howson, 2003, s.159) 

Figuren är ett exempel på hur en nedbrytning av kostnader från resultaträkningen kan gå 

till. I detta fall vill de se hur kostnadsstrukturen inom bolaget ser ut och vilka kostnader 

som är fasta och vilka som är rörliga.  Delarna kan brytas ner beroende på vad det 

finansiella teamet väljer att titta på, det kan exempelvis vara en nedbrytning av de 

intäkter bolaget har för att se var intäkterna kommer ifrån och hur beroende de är av 

vissa kunder etc. När de gör en nedbrytning av de finansiella siffrorna kan de se vilka 

produkter som genererar mest kapital, vilket affärssegment har högst lönsamhet. De gör 

även jämförelse med tidigare års resultaträkningar för att se trender av intäkter och 

lönsamhet, då erhålls en större förståelse och kunskap om bolaget. (Howson, 2003, s. 

61) 

En annan viktig del är att analysera och eventuellt justera för, är poster av 

engångskaraktär. Detta kan vara att bolaget sålt en tillgång med vinst eller att de har 

ändrat redovisningsstandard som i sin tur haft effekt på resultatet. (Howson, 2003, s .61) 

Med andra ord justera för att resultatet ska bli så rättvisande som möjligt och kan anses 

vara ett hållbart resultat. 

I en finansiell due diligence bör också en genomgång av budgetar och framtida 

prognoser göras, med utgångspunkt av bolagets befintliga budgetar och prognoser. 

Detta är ett område som omringas av en stor osäkerhet och hög risknivå, och skapar en 

hög nervositet bland de som granskar dessa delar. Vanligtvis granskar de bara den 

nästkommande tolvmånadersperioden då riskerna ökar desto fler år som ingår i 

prognosen. För att granska prognoser och budgetar brukar utgångspunkten ofta vara att 

se vilka antaganden bolaget har i sin prognos och sedan bedöma rimlighetsnivån i dessa 

antaganden och se hur väl de historiska prognoserna stämmer överens med utfallet. Då 

kan de se hur duktiga bolaget är historiskt sett att göra prognoser och visar det sig att 

prognoserna varit nära utfallet ökar tillförlitligheten. (Howson, 2003, s .65)  

Före nedbrytning 

  Försäljning   1000 

-Kostnad för såld vara 500 

Bruttovinstmarginal = 500 

-Overhead kostnader  200 

Rörelseresultat =  300 

 

Efter nedbrytning 

Försäljning   1000 

       -Direkta kostnader  400 

Overheadkostnader 

       Produktion  100 

      Administrativ 50 

     Distrubution  50 

   Marknadsföring 100 

Rörelseresultat =  300 



[24] 
 

Det finansiella teamet bör också se om prognoserna har gjorts inför en försäljning för 

dessa prognoser kan tendera att vara mer positiva än vid en vanlig prognos. Deras jobb 

är då att försöka hitta orsaker till varför tillväxten inom bolaget kommer att öka. 

Howson hävdar att granskning av prognoser och budgetar bör göras i samråd med den 

kommersiella delen då de har mer kunskap om marknaden och vad som driver tillväxten 

på marknaden. (Howson, 2003, s. 66) 

“In short, two plus two equals five if the commercial and financial teams can be made 

to work together on forecast and sensitivities” 

Citat från Howson, 2003, s. 66 

3.2.5 Kommersiell due diligence 

Marknadsbesiktningen är som vi tidigare nämnt starkt förknippad med den finansiella 

due diligence och därför har vi valt att använda marknadsbesiktningen integrerat med 

den finansiella besiktningen. Till skillnad från de andra besiktningar som ofta sker med 

hjälp av information från företaget tar man ett steg ut och blickar mot omvärlden och 

använder extern information. Med hjälp av denna information är syftet med 

besiktningen att förutse framtida prestationer för företaget. Då framtida prestationer 

mäts kan denna besiktning också vara ett hjälpmedel vid värdering av företaget. 

För företaget är framtiden en viktig del, här sker en granskning av vissa delar som är 

viktiga för företagets framtida överlevnad samt hur de skall erhålla tillväxt och därmed 

öka i värde. Traditionella värderingsmetoder fokuserar mycket på den framtida delen av 

företaget både i form av framtida residualvinster/kassaflöden eller utdelningar samt ett 

så kallat slutvärde, dessa delar är en stor del av det faktiska värdet av företaget. 

(Penman & Nissim, 2001, s. 111) I prognosen av framtiden bedöms även hur företaget 

kan skaffa sig större marknadsandelar och på så sätt erhålla tillväxt i bolaget samt hur 

framtiden för företagets bransch ser ut, kan marknaden som helhet växa? (Lisle, 2003, s. 

73) 

Vid en finansiell due diligence granskas de prognoser som finns tillgängliga och har 

gjorts av ledningen för det företaget som skall förvärvas. De tidigare prognoserna stäms 

av och de tittar på hur väl de historiska prognoserna stämt överens med det faktiska 

utfallet, detta för att erhålla en bild över ledningens förmåga att förvandla prognoser till 

verklighet. Om de tidigare prognoserna producerade från ledningen inte motsvarat 

utfallet bör en analys göras om vilka faktorer som spelar in till varför utfallet inte blev 

som prognostiserat. Nuvarande prognoser som är aktuella bör också granskas och det 

förvärvande företaget tittar på underliggande faktorer och antaganden som ligger till 

grund för prognosen. De underliggande faktorerna kan exempelvis vara ökade 

marknadsandelar, nya produkter, nya marknader samt nya kunder eller förändringar av 

strukturen exempelvis förändring av redovisningssystem eller kostnadsbesparingar inom 

företaget. (Howson, 2003, s. 227-228) 

Vid en analys av framtiden är det vanligt att förvärvaren tittar på delar som innefattar 

nutiden, detta är för att se hur dagens läge och vilka förutsättningar som finns inom 

företaget att utvecklas och förbättras och därmed skapa en framtida lönsamhet som 

förhoppningsvis är högre än den nutida lönsamheten. (Howson, 2006, s. 18) 
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Figur 5: Kommersiell due diligence (Peter Howson, 2006, s.18) 

Dessa tre delar skall tillsammans som vi tidigare nämnt öka den framtida lönsamheten 

för företaget och genom att granska detta erhålla en större förståelse för framtiden. Vid 

den första delen marknad görs en granskning/analys av hur stor den nuvarande 

marknaden som företaget befinner sig i är, vilka är deras kunder och hur vill de ha 

produkten och exakt vad vill de erhålla samt vilka konkurrenter har de och vilka är 

deras svagheter och styrkor. Varje del innehåller olika mål med vad granskningen skall 

visa, under marknad är målet att se hur stor den nuvarande marknaden är för att sedan 

prognostisera den framtida marknadsstorleken och därmed även priset för företaget. 

Under delen kunder är målet att se på vilka kriterier deras kunder handlar deras produkt 

och även deras framtida vilja att göra detta. Deras konkurrenter analyseras med målet att 

hitta deras styrkor och svagheter. (Howson, 2006, s. 18-20) 
 

Den andra delen behandlar konkurrenssituationen som företaget utsätts för samt hur 

starka företaget är jämfört med sina konkurrenter, i denna del är det främsta målet att 

utvärdera företagets egna styrkor och svagheter. (Howson, 2006,s. 21) 

Den sista delen av figuren är analys av den nuvarande ledningen, och detta görs för att 

se huruvida den nuvarande ledningen klarar av att driva företaget och om det finns 

tillräckligt med kompetens för att klara av att skapa framtida lönsamhet. (Howson, 

2006, s.21-22) 

Genom att utvärdera delar som marknad och konkurrenssituation ger det en större 

möjlighet att på ett trovärdigt sätt bedöma företagets framtidsutsikter och vi har tidigare 

nämnt att traditionella värderingsmodeller ofta lägger stor vikt på hur framtiden 

utvecklar sig för företaget. (Penman & Nissim, 2001, s.111)  

Vid en finansiell due diligence kan det därför vara bra att integrera den finansiella 

besiktningen med den kommersiella. En integrering av dessa två skapar en förståelse för 

den historiska biten och den framtida delen. Och vid en due diligence om dessa två 

finns med bör det därför skapa en högre tillförlitlighet vid en eventuell värdering av 

företaget som skall förvärvas. 
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3.2.6 Sammanfattande modell 

För att visa hur kommersiell och finansiell due diligence integrerar med varandra har vi 

valt att använda oss av Howsons ”the deal evaluation process”. (Howson, 2003, s. 77) 

Vi använder denna modell för att förklara varför vi valt att använda oss av den 

kommersiella processen inom den finansiella samt ge en övergång till vårt 

värderingsavsnitt. För att tydligt visa hur dessa delar integrerar med varandra har vi valt 

att dela upp figuren och förklara varje beståndsdel för sig, för att slutligen visa hela 

figuren och hur den bistår till värderingen av bolaget.  

Kommersiell 

Den kommersiella processen består av marknad och konkurrenssituation och 

används i figuren till att bedöma och analysera marknaden som målbolaget är verksam 

inom. Även konkurrenssituationen analyseras och dessa två delar vägs in för att bedöma 

framtidsutsikterna för bolaget. (Howson, 2003, s. 77) 

Finansiell 

Den finansiella processen analyserar det underliggande resultatet samt de 

skulder/kostnader som finns inom bolaget. Detta görs för att säkerställa rimligheten i 

informationen och därmed skapa tillförlitliga prognoser. 

The deal evalutation process 

 

 

  

 

 

 

Figur 6: Deal-evaluation process (Howson, 2003, s.77) 

Utifrån modellen framgår det hur den kommersiella och finansiella processen 

samarbetar för att erhålla en tillförlitlig värdering av målbolaget. Den kommersiella 

processen bedömer marknad och konkurrenssituation för att ge en rättvis bild av 

framtidsutsikterna inom bolaget. Dessa framtidsutsikter tillsammans med den finansiella 

informationen ger då mer tillförlitliga prognoser och därefter kan en värdering av 

målbolaget skapas. Vi använder oss av denna modell för att ge en större förståelse hur 

den kommersiella och finansiella processen är sammanlänkad samt som en förklaring 

till varför vi valt att integrera dessa delar inom den teoretiska referensramen. 
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3.3 Värdering 

3.3.1 DCF modellen 

Den diskonterade kassaflödesmodellen bestämmer värdet på företaget genom att 

beräkna ett nuvärde av samtliga framtida kassaflöden.  Det kassaflöde som vanligtvis 

används är företagets fria kassaflöde som är kassaflödet från rörelsen minus 

investeringarna. Varför detta mått används är för att det är pengar som företaget kan 

disponera fritt. Den utförliga prognostiseringen av kassaflöden sker utifrån proforma 

prognoser av försäljning och vinsterför en bestämd tidsperiod T och inte historiska 

kassaflöden. Efter beräkningen av värdet för kassaflödena inom den bestämda 

prognosperioden T gör man ett förenklat antagande om en fortsatt konstant tillväxt av 

kassaflöden. Vid en oändlig tidshorisont kallas detta för fortsättningsvärde och vid en 

bestämd tidshorisont kallas det för slutvärde. För att kunna göra en rimlig uppskattning 

på dessa värden används formeln för en konstant perpetuitet och även denna ska 

nuvärdesberäknas. (Penman, 2010, s. 119-128) 

Formeln för fortsättningsvärdet beskriver värdet av de fortsatta kassaflödena efter den 

bestämda prognosperioden T, givet en oändlig tidshorisont. Efter att dessa steg gjorts i 

värderingen lägger man ihop nuvärdet av de framtida kassaflödena till tidpunkten T och 

fortsättningsvärdet. För att erhålla det slutgiltiga värdet på företaget måste företagets 

nettoskuld dras bort från det sammanlagda värdet (Penman, 2010, s. 119-121) 

Fördelar med denna värderingsmodell är; tydligheten, enkel att förstå och den är inte 

beroende av redovisningsregler. Nackdelar med modellen är; långa prognosperioder på 

grund av positiva kassaflöden från investeringar skall visas i modellen och att 

fortsättningsvärdet är en stor del av värdet. (Penman, 2010, s. 124) 

Den diskonterade kassaflödesmodellen är baserad på framtida prognoser vilket betyder 

att de är beroende av bra och utförliga prognoser. Alla värderingsobjekt som inte har 

bestämda framtida kassaflöden är utsatta för osäkerhet vilket gör värdering mer till en 

rimlig uppskattning än en vetenskap. Artikeln belyser problemet med osäkerhet och ger 

förslag på att en scenarioanalys på möjliga utfall kan vara ett sätt att visa denna 

osäkerhet. Denna analys presenterar de som en tillförlitlig och tydlig metod som kan 

fungera som ett komplement till den diskonterade kassaflödesmodellen. French och 

Gabrielli anser att osäkerhet bör förklaras på ett lättförståeligt sätt eftersom det ökar 

trovärdigheten för deras arbete. En intressant synpunkt som nämns i artikeln är att det 

kan vara stor skillnad på värde utifrån värderingen och det pris som företaget är beredd 

att betala för objektet. Det görs ofta en egen beräkning av objektet som visar på vad 

affären eller investeringen är värt just för deras företag. Där kan särskilda 

omständigheter göra att budet och priset på objektet blir högre än värderingen på grund 

av positiva synergier och andra omständigheter. (French & Gabrielli, 2005, s. 76-78) 

Osäkerhet är en följd av bristande eller missvisande information som påverkar 

antagandena i värderingsmodellen. Risk och osäkerhet är två helt olika begrepp, 

osäkerhet är något som är känt vid värderingstidpunkten medan risken i efterhand visar 

om värdet och antagandena var korrekt eller inte. Sannolikheter på de ingående 

variablerna skulle ge oss möjliga utfall på värdet vid värderingen och ändra den 

tidigareosäkerheten till en risk istället. Normalfördelning är den teoretiskt mest 

beprövade modellen men artikeln diskuterar att en triangulärfördelad modell som mer 

värdefull för tankeprocessen. Denna modell ställer upp det mest sannolika värdet på 
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objektet och sedan beräknar de ett värsta scenario och även ett bästa scenario vilket 

visar uppdragsgivaren att det föreligger en osäkerhet kring det värde som de får på ett 

tydligt och lättförståeligt sätt. Vid pålitlig information om marknaden kommer 

skillnaden mellan det mest sannolika värdet och det bästa/värsta vara relativt nära 

varandra medan det vid liten eller ingen marknadsinformation kan skilja väldigt mycket 

(French & Gabrielli, 2005, s. 81) Denna artikel är främst inriktad mot 

fastighetsbranschen som är en mogen bransch samt att de ofta har höga substansvärden. 

Osäkerhetens betydelse inom denna bransch bevisar att det är någonting som alltid 

måste tas i beaktande eftersom inget värderingsobjekt har fullständig information.  

3.3.2 Värdering av It-företag 

Värdering av ett företag som opererar i en mogen och välkänd bransch är tillräckligt 

svårt att identifiera enligt författarna, detta gör värdering av ett nystartat företag inom en 

fortfarande okänd bransch där tydliga riktmärken på liknande företag saknas till ett 

väldigt komplext problem. Gupta och Chevalier har i en artikel försökt ta sig an 

problemet att värdera ett verkligt internetföretag som enligt dem ingår i den nya 

ekonomins företag. Definitionen på den nya ekonomin är framförallt företag som dragit 

nytta av den teknologiska utvecklingen som internet har medfört för nystartade företag. 

De första företagen var så kallade dot.com men med den senaste tidens teknologiska 

utveckling med bredbandslösningar, mjukvaror och nätverk har det skapats ännu större 

möjligheter för nystartade företag. Det hjälper även äldre företag att på ett smartare sätt 

kommunicera med kunder, utöka marknadsandelar och producera nya produkter. Den 

största svårigheten enligt artikeln är att fånga osäkerheten i internetföretagen eftersom 

dessa nya företag kan väldigt snabbt bli framgångsrik men också väldigt snabbt förlora 

hela sitt värde. I Gupta och Chevalier´s artikel har de påpekat brister i traditionella 

värderingsmodeller som diskonterade kassaflöden, Economic value added och 

benchmarking och framfört en fråga om alternativa modeller krävs för att på bästa sätt 

fånga internetföretagens riktiga värde. (Gupta & Chevalier, 2002, s. 187-189) 

Diskonterade kassaflöden 

Denna värderingsmodell är en av de vanligast förekommande modellerna och den 

uppskattar företagets fria kassaflöde som består av; kassaflödet från rörelsen, 

investeringar i fasta och materiella tillgångar och investeringar i rörelsekapital. Detta 

fria kassaflöde diskonteras sedan med en lämplig diskonteringsränta för att justera för 

företagets risk, en lämplig diskonteringsränta brukar vara WACC som är den vägda 

genomsnittliga kapitalkostnaden. Det är framförallt två parametrar som är känsliga i 

denna värderingsmodell och det är diskonteringsräntanoch tidshorisonten. (Gupta & 

Chevalier, 2002, s. 190-191) 

En fördel med att använda framtida diskonterade kassaflöden är att den inte tar hänsyn 

till rådande känslor om marknaden när värdet på företaget uppskattas. Däremot är en 

nackdel med denna modell att framtiden för företaget måste vara relativt känd för att ska 

tillförlitliga uppskattningar för företagets framtida kassaflöden ska kunna göras. Dessa 

krav på nystartade företag inom internetbranschen där osäkerheten är väldigt stor gör att 

dessa nödvändiga förutsättningar inte uppfylls vilket sänker trovärdigheten på 

värderingsmodellens värde. (Gupta & Chevalier, 2002, s. 190-191) 

Den bestämda tidshorisonten för internetföretag blir för kort, vanligast kring fem år, 

eftersom företagen troligtvis inte uppnår det långvariga och hållbara tillstånd som ofta 

kallas steady-state och det är ett krav för att fortsättningsvärdet skall kunna uppskattas. 
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Den sista viktiga parametern för modellen är att man kan uppskatta kapitalkostnaden för 

att senare använda den som diskonteringsränta. I mogna företag är detta sällan några 

problem beroende på att information om kapitalstruktur och risk är betydligt lättare att 

beräkna än för ett nystartat internetföretag med liten historia och svårbedömd risk. 

(Gupta & Chevalier, 2002, s. 190-191) 

Economic value added 

Denna värderingsmodell är en bra indikator på hur hållbar företagets affärsmodell är 

och den mäter potentiella värden för företaget istället för kassaflöden.  

EVA = Rörelseresultat efter skatt - Kapitalkostnad 

Värde = Kapital+ PV (EVA) 

Economic value added (EVA) är rörelseresultatet netto för företaget efter skatt minus 

kapitalkostnaden. Kapitalkostnaden är summan av kalkylräntan multiplicerad med 

investerat kapital. Därefter räknar man företagets värde som summan av kapitalet plus 

nuvärdet av den tidigare summan kallad EVA. Residualvinstmodellen och EVA är 

ganska lika varandra och de baseras båda två på företagets vinster. (Gupta & Chevalier, 

2002, s. 191-192) 

Den största svårigheten med att använda EVA som värderingsmodell för nystartade 

internetföretag är att den baseras på företagets tidigare prestationer istället för framtida 

och dessa företag har ofta små eller inga vinster i början men ofta en väldigt stor 

potential. En fördel med modellen är att den istället för att titta på kassaflöden som för 

dessa företag ofta är negativa eller låga i början på grund av höga initiala investeringar i 

marknadsföring, forskning och humankapital. Investeringskostnaderna behandlas i EVA 

inte som rörelseutgifter utan som kapitalutgifter istället vilket betyder att de inte 

påverkar vinsterna utan kapitalkostnaden. Även om analytiker i denna modell mäter 

företagens potential istället för att titta på kassaflöden återstår kritiken hur man kan 

uppskatta framtida värden för företag med lite bakgrundsinformation. (Gupta & 

Chevalier, 2002, s. 191-193) 

Stern och Stewart har föreslagit en justerad variant av värderingsmodellensom är 

bättreanpassad för den nya ekonomins företag. Denna modell är uppbyggd med två 

olika komponenter; först beräknas nuvärdet av EVA om förutsättningarna var som de 

befintliga och sedan beräknas ett slutvärde på EVA där framtida tillväxt vägs in, detta 

benämner de som ett slutvärde som innehåller 3 delar. Första delen är förväntad 

prestationsökning utifrån dagens produkter, den andra är kommande produkter som är 

under utveckling eller nyss introducerade och den sista delen innehåller möjliga nya 

produkter som är beroende av teknologiska förbättringar inom en överskådlig framtid. 

Den ytterligare komponenten som slutvärdet utgör gör att potentialen lättare fångas in, 

många av internetföretagen har sin största del av deras värde i denna tredje del av 

slutvärdet. Vad denna modell i princip mäter i den tredje delen är humankapitalet 

eftersom det är de som utvecklar nya produkter och driverföretaget framåt, vilket är en 

svår faktor för analytikerna att uppskatta. (Gupta & Chevalier, 2002, s. 191-193) 
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Multiplar 

En annan populär värderingsmodell är multiplar som betyder att andra jämförbara 

liknande företag inom samma bransch används för en jämförande värdering. 

Svårigheten här är att hitta jämförbara företag som inte bara har samma storlek samt 

verksam inom samma bransch utan de ska också ha jämförbar profil och framtida 

tillväxttakt. Det finns inte två likadana företag utan alla skiljer sig från varandra, även 

om företag kan tyckas väldigt lika är det alltid någon skillnad som exempelvis marknad 

och konkurrens. Denna modell kan vara svårtillämplig på den nya ekonomins företag 

eftersom det finns få jämförbara företag på grund av en relativt ny marknad. (Gupta & 

Chevalier, 2002, s. 193-194) 

Det finns flera olika multiplar men en av de vanligaste är P/E-ratio som baseras på 

vinster men eftersom internetföretagen oftast inte genererar stora vinster i början är 

denna multipel inte relevant. En multipel som är speciellt framtagen av analytiker för 

internetföretagen är en multipel baserad på antal besökare, denna information visades 

vara värdefull eftersom den fångar det värde som varumärket genererar för 

internetföretag. Nystartade internetföretags första steg är att arbeta upp ett varumärke 

som de kan nå ut till allmänheten och efter det måste dessa omvandlas till regelbundna 

kunder. Det sista steget är att utifrån den kundkrets som de skapat börja generera vinster 

och kassaflöden. (Gupta & Chevalier, 2002, s. 193-194) 
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3.3.3 Debatt 

Det finns en vetenskaplig debatt om relevansen av att jämföra olika värderingsmodeller 

vid ett företags värdering. Penman hävdar att residualvinstmodellen och balanserade 

vinster givet vissa förhållanden är bättre lämpad än kassaflödes- och utdelningsbaserade 

modeller. Lundholm och O´keefe däremot hävdar att värderingsmodellerna givet vissa 

antaganden ska ge samma värde vilket gör jämförelser överflödiga. Penman har i en 

artikel tagit upp tre argument av Lundholm och O´keefe som han håller med om men 

där han ser problem med den praktiska användningen av modeller och har därför 

kommit med synpunkter på dessa. (Penman, 2001, s. 681) 

Det första argumentet som Penman belyser och vill ge ett motargument till är Lundholm 

och O’keefes sätt att se på tidshorisonten för ett företag och slutvärdet i 

värderingsmodellen. Lundholm och O’keefe menar att man med att titta tillräckligt långt 

fram i tiden kan justera för bristande redovisning. Detta synsätt anser Penman är naivt 

eftersom även om going-concern företag antas fortsätta i all evighet kommer alla företag 

till slut i praktiken att upphöra att existera. Att förutspå prognoser för upp till fem år är 

tillräckligt svårt och ofta kvalificerade gissningar vilket gör prognoser på längre sikt 

näst intill omöjligt. Här anser Penman att det ibland kan vara smartare att använda sig 

av en värderingsmodell som bygger på periodiserande redovisning som exempelvis 

residualvinstmodellen istället för modeller som bygger på redovisning av kassaflöden 

som exempelvis en värderingsmodell med diskonterade kassaflöden. Det är viktigt att 

tänka på att olika modeller kollar på olika delar av den finansiella informationen som 

finns tillgänglig vilket man måste ta i beaktande när man väljer vilken modell man ska 

använda. Ett argument till varför Penman inte tycker utdelningsbaserade 

värderingsmodeller är särskilt informativa är svårigheten att prognostisera framtida 

utdelningar baserad på information från en proforma med 3-5 års sikt. Vissa företag 

som exempelvis Microsoft väljer att inte ge någon utdelning alls till deras aktieägare 

vilket gör det svårt att använda den värderingsmodellen, då är det bättre att titta på var 

verksamheten producerar värde, goda resultat genererar högre utdelningar i framtiden, 

som exempelvis resultatbaserade modeller vilka ger bättre information. (Penman, 2001, 

s. 683-684) 

Det andra argumentet som Penman tar upp sammanfattar hans syn på den oändliga 

tidshorisonten, alla modeller ger i teorin samma värde om man använder sig av 

prognoser med en oändlig tidshorisont. Detta argument menar Penman endast gäller i 

teorin eftersom han anser att uppskattningar för oändligheten är näst intill omöjlig i 

praktiken då det är tillräckligt svårt att framställa rimliga proformamodeller som 

används som underlag för värderingen. På grund av svårigheten att fastställa ett 

fortsättningsvärde eller slutvärde med en rimlig konstant tillväxttakt ser Penman stora 

fördelar av jämförelser mellan olika värderingsmodeller. Vad blir skillnaden om du först 

prognostiserar residualvinster och sedan lägger till en konstant tillväxttakt jämfört med 

om du prognostiserar kassaflöden och sedan lägger till en konstant tillväxttakt? Detta 

visar att det finns ett behov av att jämföra olika värderingsmodeller enligt Penman på 

grund av att alla modeller i praktiken inte ger samma värde. Detta beror enligt honom på 

otillräcklig information och kunskap om framtiden och inte enbart på grund av för dålig 

analys av den information som finns tillgänglig som Lundholm och O’keefe anser. 

(Penman, 2001, s. 684-685) 

Det tredje och sista argumentet som Lundholm och O’keefe tagit upp är att både 

kassaflödes- och residualvinstbaserade värderingsmodeller ger samma värde om en 
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fullständig proforma skapats, där relationen mellan balansräkning, resultaträkning och 

kassaflöden stämmer överens. Penman´s första motargument är att om man ska kunna 

prognostisera en fullständig proforma måste företaget vara i ett tillstånd av steady-state, 

vilket tidigare forskning av Penman visar inte infinner sig samtidigt för alternativa 

modeller. Han menar därför att det är fel att generalisera att alla modeller uppnår detta 

tillstånd samtidigt vilket Lundholm och O’keefe gör. Det andra motargument som 

Penman hävdar är att man inte kan prognostisera vinster och bokförda värden enbart 

från kassaflöden utan att justera redovisningen. (Penman, 2001, s. 685-686) 

För att illustrera det tredje och sista argumentet som Lundholm och O´keefe hävdar och 

de motargument Penman påpekar har han använt sig av det enkla exempel som ett 

sparkonto utgör. Genom att studera ett sparkonto under en femårsperiod kan man bevisa 

att värderingsmodellerna ger samma värde oavsett vilken modell man använder sig av 

enligt vissa antaganden, men man kan även tydligt se bristerna som Penman påpekar när 

dessa antaganden ändras. 

Sparkonto - 100 kronors investering, sparränta på 10 procent och full utdelning. 

År 0 1 2 3 4 5 

Bokfört värde 100 100 100 100 100 100 

Vinster 10 10 10 10 10 10 

Residualvinster  0 0 0 0 0 

Utdelningar  10 10 10 10 10 

Fritt kassaflöde  10 10 10 10 10 
Figur 7: Sparkonto modell1 (Penman, 2001, s.686) 

Residualvinstmodellen: Värde = Bokfört värde = 100 

Utdelningsbaserad: Värde = 10/0,10 = 100 

Diskonterade kassaflöden: Värde = 10/0,10 = 100 

Balanserade vinster: Värde = 10/0,10 = 100 

Detta enkla exempel visar tydligt att de olika värderingsmodellerna ger samma värde 

som Lundholm och O’keefe försöker att bevisa. Penman håller med om att alla 

värderingsmodeller ger samma värde givet de antaganden som exemplet förutsätter i 

figur 7 men om de ändras så att de inte betalar någon utdelning ändras modellerna 

direkt. 

Sparkonto – 100 kr investering men ingen utdelning. 

År 0 1 2 3 4 5 

Bokfört värde 100 100 100 100 100 100 

Vinster  10 11 12,1 13,31 14,64 

Residualvinster 0 0 0 0 0 0 

Utdelningar 0 0 0 0 0 0 

Fritt kassaflöde 0 0 0 0 0 0 
Figur 8: Sparkonto modell2 (Penman, 2001, s.686) 

Exemplet i figur 8 visar tydligt de brister som Penman vill belysa med sina 

motargument till Lundholm och O’keefe och deras tro att jämförelser av olika 

värderingsmodeller är omotiverat då de egentligen ger samma värde. I detta exempel 

kommer residualvinstmodellen och balanserade vinster att ge samma värde 100 medan 

diskonterade kassaflöden och den utdelningsbaserade modellen kommer att bli svårare 

att värdera med en femårsprognos. Detta bevisar att det spelar roll vilken typ av 
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information man efterfrågar vid en värdering; vinster som ingår i resultaträkningen, 

bokfört värde som finns i balansräkningen eller utdelningar och kassaflöden som 

återfinns i kassaflödesanalysen. Det går alltid att prognostisera kassaflöden och 

utdelningar med hjälp av resultaträkningen och balansräkningen men det går i detta fall 

inte att komma fram till samma värde som de andra modellerna givet tidshorisonten på 

fem år. För att uppnå samma värde måste tidshorisonten öka och steady-state 

utbetalningar bör ha uppnåtts vilket kräver mycket mer information och prognoser än att 

basera värderingen enbart på vinsterna. För att värderingsmodellerna ska vara 

ekvivalenta måste detta tillstånd vara uppfyllt annars ger modellerna inte samma värde. 

(Penman, 2001, s. 686-687) 

 

Det andra motargumentet som Penman vill visa med exemplet i figur 8 är att det inte 

går att prognostisera vinster och bokförda vinster från kassaflöden och utdelningar utan 

att justera redovisningen. Det går att framställa utdelningar och kassaflöden ur vinster 

och bokförda värden, visserligen onödigt i detta exempel, men det går inte att fastställa 

vinster och bokförda värden enbart med kassaflöden och utdelningar. Ändå är det dessa 

kassaflöden och utdelningar som ligger till grund för värderingen vilket Penman tycker 

är felaktigt. Detta exempel visar att det spelar roll vilken typ av redovisning du 

använder dig av, kassaflödes (som Penman anser bättre praktiskt) eller redovisning 

baserad på periodiseringar. (Penman, 2001, s. 687-688) 

 

Penman återkommer ofta till att redovisningstypen är viktig, det vill säga vilken typ av 

finansiell information som används. Han har delat upp dem enligt en modell som tittar 

på företagets kassaflöden och en modell byggd på periodiseringar som speglar 

företagets bokförda värden. Företagets fria kassaflöde är kassaflödet från rörelsen minus 

investeringar vilket gör att måttet kan bli missvisande på kort sikt, investeringar som ses 

som positiva på längre sikt har en negativ effekt medan avyttringar av tillgångar har en 

positiv effekt. Ett företag som har ett negativt kassaflöde kan egentligen skapa värde för 

sina aktieägare utan att modellen visar det eftersom en investering på sikt oftast brukar 

ge avkastning. Detta argument tycker Penman talar för att det ibland är smartare att 

använda sig av en värderingsmodell som är baserad på periodiseringar eftersom han 

tycker den återspeglar företagets värde bättre vid en bestämd tidsperiod av exempelvis 

fem år som en proforma gör. Värderingsmodeller som är baserad på periodiseringar som 

resultat och residualvinster tycker Penman ger bättre prognoser för en bestämd 

tidsperiod och det ger i sin tur bättre och mer tillförlitliga värden vid själva värderingen. 

(Penman, 2001, s. 689-690) 
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3.4 Sammanfattning av teorin 

Den teoretiska referensramen är uppbyggd utifrån en förvärvsprocess av ett företag vid 

ett samgående eller förvärv som vi illustrerat i inledningen på kapitlet. Syftet med 

studien är att sammankoppla due diligence processen med värderingen. Vi tror att en 

utförlig granskning av ett företag ger bättre och pålitligare antaganden för att använda i 

värderingsmodellerna. Det finns inga empiriska undersökningar som vi kan hitta kring 

detta specifika ämne där dessa två delar kopplas samman på ett tydligt sätt. Vi har 

dessutom inte hittat några empiriska studier kring hur due diligence processen faktiskt 

används i praktiken. Den litteratur vi hittat är baserad främst på konstruerade mallar 

som innehåller exempel på hur en process kan se ut. Vi finner det därför väldigt 

intressant att genomföra denna studie eftersom det genererar ett bidrag till vidare 

forskning inom ämnet. 

Studien är inriktad på faktorer i förvärvsprocessen som skiljer sig mellan nystartartade 

It-företag och traditionella mogna företag. På grund av begränsad forskning kring ämnet 

due diligence och finansiell due diligence är denna undersökning uppbyggd utifrån en 

mall av Gerhard Picot och Peter Howson vilken vi anser sammanfattar den generella 

processen på ett tydligare sätt än andra källor vi kommit i kontakt med gör. På grund av 

att synpunkterna kring due diligence skiftade mycket beroende på författare var vi 

tvungen att bestämma en inriktning på hur due diligence processen skall vara utformad. 

Efter en ordentlig litteraturgenomgång där vi granskade flera källor ansåg vi att den 

process skapad av Howson och Picot på ett bra sätt sammanfattar den diversifierade 

synen kring due diligence.  

Värderingen är tydligt inriktad mot It-företagen samt värderingsprocessen av dessa. 

Kapitlet inleds med en diskussion kring osäkerhetens betydelse generellt i DCF 

modellen. Nästa avsnitt behandlar tidigare uttalad kritik om traditionella 

värderingsmodeller för It-företag utifrån en undersökning. Avslutningsvis har vi ställt 

upp en diskussion av Penman om relevansen att jämföra olika värderingsmodeller. 

Penman kritiserar här antagandet att alla värderingsmodeller ska ge samma värde och 

säger att detta endast fungerar i teorin inte praktiken. Med denna del vill vi undersöka 

om det finns pålitliga värderingsmodeller för nystartade It-företag eller om det är stor 

osäkerhet kring värdet. 

Denna teori anser vi vara tillräcklig för att gå vidare till nästa del i studien som 

innefattar intervjuer med personer verksamma inom både due diligence och värdering. 

Vi hoppas med denna studie kunna öppna upp detta relativt outforskade område 

eftersom vi anser att det är ett viktigt och väldigt intressant ämne. 
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4. Praktisk metod 

I detta kapitel beskrivs valet av vår kvalitativa ansats och varför vi anser detta 

angreppssätt som det bästa för datainsamlingen. Sedan redogör vi för hur vi gjort vårt 

urval samt konstruerat vår intervjumanual så att den ger oss den informationen som vi 

eftersträvar. Vidare diskuteras insamlingen av primärdata samt vilken access vi har. 

4.1 Kvalitativ undersökning 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie med intervjuer som vår primärkälla. 

Intervjuer valde vi att använda för att vi ansåg att detta var den enda vägen för att 

besvara vår problemställning. Enkäter betyder en mer kvantitativ ansats och vi anser att 

vi hade missat en hel del information med detta val, exempelvis möjligheten till viktiga 

följdfrågor. 

Den kvantitativa ansatsen innebär mer att erhålla en överblick och kvantifiera det valda 

området. På grund av att vi vill erhålla en ökad förståelse av vårt område anser vi att den 

kvalitativa ansatsen är den rätta vägen för vår studie. Det hade även varit svårt att 

operationalisera våra begrepp för att göra dem mätbara, detta är ännu ett argument till 

varför vi valde den kvalitativa ansatsen. (Bryman & Bell, 2005, s. 86) Intervjuer kan 

delas upp i två delar, det personliga mötet och telefonintervjun. (May, 2001, s. 126) Vi 

har valt att använda oss av telefonintervjuer av den anledningen att vi inte befinner oss 

på den ort som våra intervjuobjekt befinner sig på och därför var det lättare att 

organisera intervjuerna via telefon. Nackdelen med en telefonintervju är att vi inte 

kunnat registrera sådant som inte framkommer i ljud, exempelvis kroppsspråk hos 

intervjuobjektet. Fördelen däremot är att med telefonintervjuer krävs det mindre jobb 

för de individer som ställer upp och detta är något som intervjuobjekten har framfört till 

oss som något positivt.  

4.2 Urval 

Ett vanligt problem för forskare är att de inte kan använda alla individer eller åsikter i en 

studie på grund av begränsade resurser. Därför tenderar forskaren att hämta in 

information från en viss del av kategorin som sedan förhoppningsvis skall vara 

överförbar för resten av populationen, med andra ord gör forskaren ett urval. 

(Denscombe, 2000, s. 18) Vår urvalsgrupp består av individer verksamma inom due 

diligence och företagsvärdering, för att nå dessa på ett optimalt sätt har vi valt att dela 

upp urvalet i två olika delar. I den första delen gör vi ett urval av de företag som är 

verksamma inom branschen, och i den andra delen gör vi ett urval av de individerna 

inom företagen. 

Det finns ett flertal olika urvalsmetoder och dessa kategoriseras oftast in i två olika 

delar, sannolikhetsurval samt icke-sannolikhetsurval. (May, 2001, s. 119-121) Vilken 

del forskaren väljer bestäms av huruvida forskaren är villig att generalisera studien från 

urvalet till hela populationen, som regel är det bara i ett sannolikhetsurval en 

generalisering är möjlig. (May, 2001, s. 118-119) Inom ramen för sannolikhetsurval 

ryms det enligt Denscombe fem olika typer av urval; slumpmässigt urval, systematiskt 

urval, stratifierat urval, proportionellt urval, kluster samt flerstegsurval. Inom icke-

sannolikhetsurval ryms; subjektivturval, snöbollsurval, teoretiskt urval samt 

tillfällighetsurval. (Denscombe, 2000, s.19-25) Beroende på vilka källor forskaren 

använder sig av finns det en mängd olika urval, dessa urval kan återkomma i andra 

källor fast under olika namn men förfarandet är förhållandevis lika.  
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I vår studie har vi letat efter individer och företag verksamma inom due diligence och 

företagsvärdering, detta är kopplat till vår problemformulering och vårt syfte. För att nå 

dessa individer och bolag har vi delat upp urvalet i två delar. I den första delen har vi 

fokuserat på att hitta företag verksamma inom den bransch vår studie är kopplad till. För 

att genomföra detta har vi valt att utgå från en lista publicerad av tidskriften realtid där 

de visar vilka aktörer som är mest anlitade vid företagsförvärv och försäljningar i 

Sverige. (Hammar, 2011) Utifrån den artikeln erhöll vi en uppfattning på vilka aktörer 

som var verksamma inom denna bransch. Även våra egna förkunskaper användes där vi 

redan innan studien visste att de stora revisionsbyråerna också var verksamma inom 

detta område. Utifrån artikeln och de kunskaper vi själva har skulle detta kunna likna en 

urvalsram, vilket är en förteckning över alla enheter ur population vilket forskaren gör 

sitt urval utifrån. (Bryman & Bell, 2005, s. 111) Vi är däremot medvetna om att denna 

urvalsram inte är heltäckande och kanske inte därför ryms under en typisk urvalsram, 

men vi hävdar att när vi fått med alla de femton största aktörerna inom förvärv samt 

revisionsbyråer att vi nästintill skapat en fullständig urvalsram inom vilket vi kommer 

att göra vårt urval ifrån.  

I första delen av vårt urval samlade vi in information från de olika företagens hemsidor, 

denna information var telefonnummer till olika kontaktpersoner alternativt e-

mailadresser. Utifrån vår urvalsram kontaktades de bolag vi fann uppgifter till, vissa 

bolag var vi tvunga att selektera bort på grund av att deras kontor inte var placerad i 

Sverige. Utifrån detta anser vi att vårt första urval ligger inom ramen för de icke-

sannolikhetsurval som finns. Och vad vi faktiskt använde var ett så kallat subjektivt 

urval, det subjektiva urvalet definieras enligt Denscombe att forskaren handplockar 

objekt som forskaren redan har en viss kännedom om, för dessa bör troligtvis ge den 

mest värdefullaste data för studien. (Denscombe, 2000, s.23) 

Vi anser att vi inte är beroende av att kunna generalisera vår studie då vårt problem är så 

pass komplext, även om vi skulle vilja generalisera vår studie anser vi att det skulle vara 

svårt att säkerställa de kriterier som krävs för att urvalet skall ligga inom de 

sannolikhetsurval som är tillgängliga. Därför valde vi att använda oss av ett subjektivt 

urval, eftersom vi som forskare handplockar de företag som skall ingå i vår 

undersökning. (Denscombe, 2000, s. 23) 

När vi kontaktade företagen hade vi som utgångspunkt att låta dem bestämma vilka de 

ansåg var mest lämpad för att besvara våra frågor, vilket resulterade i att vi fick en 

initial kontakt och lämnade information gällande vår studie i form av ett försättsblad. Vi 

lämnade även ett övergripande frågeformulär för att de skulle kunna se vilka frågor vi 

hade för avsikt att ställa. Utifrån denna information kunde då företagen själva välja ut 

vilka individer de ansåg var mest lämpad att ställa upp på intervjuer och i vissa fall 

kunde de direkt hänvisa till vissa individer. Denna del av urvalet har vi valt att kalla 

urval nummer två hade vi inte kontroll över, utan vi ansåg att det var viktigast att göra 

det som företagen ansåg var bäst. Risken som vi ser med detta är att om vi skulle ha 

styrt för mycket är att vi inte skulle fått möjlighet till intervjuer och därmed tappa 

värdefull information för vår studie. Vi anser att det urval vi gjort i denna del är en mix 

mellan ett subjektivt urval samt ett snöbollsurval. Vi grundar detta på att i de fallen 

företagen själva kunnat välja ut individer anser vi att det är ett subjektivt urval, och i de 

fallen då vi blivit hänvisade till vissa individer är det mer likt ett snöbollsurval. 

(Denscombe, 2000, s. 23-24) 
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Vi har tidigare nämnt att vi lät företagen själva bestämma vilka de individer de ansåg 

vara lämpliga för studien. Med detta i hänsyn var vår del i urvalet relativt begränsad, vår 

roll i detta urval var mer att definiera vilken typ av urval som gjordes med bakgrund av 

den information vi erhållit av företagen.  

Urvalets storlek är något som ofta diskuteras i samband med både kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar. I den kvantitativa forskningen tenderar urvalet att vara så 

stort som möjligt för att alla möjliga aspekter skall finnas med i undersökningen, där 

finns tydligare riktlinjer än inom kvalitativ forskning. Den kvalitativa forskningen 

tenderar att följas av två riktlinjer, den första är att det inte är ovanligt att forskaren inte 

känner till exakt hur stort urvalet skall vara innan studien startas samt att till skillnad 

mot den kvantitativa forskningen tenderar urvalet att vara litet. Vår utgångspunkt i 

denna studie gällande urvalets storlek är att vi skall tillämpa de riktlinjer som finns 

inom kvalitativ forskning, med andra ord vet vi inte exakt hur stort urvalet skall vara 

innan vi startar studien. Vår tanke är att allt eftersom intervjuerna genomförs samt 

transkriberas se vilken typ av information vi erhållit, när vi ser att ytterligare intervjuer 

inte kommer att bidra till vår studie anser vi att urvalets storlek är uppfyllt. Med andra 

ord låter vi informationen styra det antal intervjuer vi genomför. (Denscombe, 2000, s. 

37) 

4.3 Semistrukturerad intervju 

Inom den kvalitativa forskningen tenderar det att vara två olika typer av intervjuer som 

oftast förekommer, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Den ostrukturerade 

intervjun beskrivs som ett samtal mellan två parter som oftast betyder att forskaren är 

väldigt flexibel, det är inte ovanligt att forskaren endast har ett tema om vad intervjun 

skall handla om och tillåter därmed intervjuobjektet att tala fritt om ämnet. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 362) Den strukturerade intervjun är också flexibel och är något av en 

hybrid mellan den kvantitativa strukturerade intervjun och den tidigare nämnda 

ostrukturerade intervjun. I den semistrukturerade finns det oftast en intervjumall eller 

guide som underlag för forskaren, denna behöver inte följas till punkt och pricka utan 

fungerar mer som ett stöd för forskaren under intervjun. (Bryman & Bell, 2005, s. 363) 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer och den mer kontrollerade 

semistrukturerade intervjun för att vi anser att vi har en del frågor vi vill erhålla svar på 

och vid den ostrukturerade intervjun finns det risk att dessa frågor glöms bort eller inte 

kommer fram på ett tydligt sätt. Vår tanke med intervjun är att presentera frågor och 

ämnen som sedan intervjuobjektet skall resonera om och själva få utveckla, och utifrån 

de svar våra intervjuobjekt ger oss kommer vi att ställa följdfrågor och försöka utveckla 

svaren efter vår förmåga. (Holme & Solvang, 1997, s. 99) 

Den semistrukturerade intervjun har som vi tidigare nämnt skillnader från den 

ostrukturerade intervjun genom att den följs av en intervjumall, jämfört med den 

strukturerade intervjun ger vi möjligheten till ytterligare diskussioner. (May, 2001, s. 

151) Vid en helt strukturerad intervju hade det inte varit möjligt att vara flexibel på 

samma sätt, där är svaren standardiserad för att enklare operationalisera dem och 

kvantifiera svaren.  
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4.4 Intervjumanual 

En kvalitativ intervju skiljer sig från det kvantitativa perspektivet i form av att det inte 

finns ett standardiserat frågeformulär i form av exempelvis enkäter. Orsaken är att 

forskaren som tillämpar ett kvalitativt perspektiv inte vill styra samtalet allt för mycket 

utan de resultat som kommer fram ur intervjun snarare skall vara intervjuobjektets egna 

uppfattningar. Därför är det lämpligt att intervjuobjekten själva styr intervjun för att 

erhålla deras egna tankar och synpunkter. Men för att forskaren ändå skall ha någon typ 

av kontroll att samtalet eller intervjun inte styrs åt ett håll forskaren inte önskar kan det 

vara lämpligt med någon form av mall eller manual med olika teman. Där kan forskaren 

i förväg bestämma vilka områden som bör behandlas för att erhålla relevant och viktig 

information. (Holme & Solvang, 1997, s. 101) 

För våra semistrukturerade intervjuer valde vi att skapa en intervjumanual. 

Intervjumanualen skall fungera som en slags minneslista för oss under intervjun, och 

tanken är att vi har den som underlag så att vi är säkra på att vi ställer de frågor som 

enligt oss är de viktiga frågorna. Våra frågor grundas utifrån de teorival vi har gjort i 

den teoretiska referensramen, vi har valt att ta med frågor gällande due diligence 

processen som helhet, för att sedan komma in på finansiell due diligence och att avsluta 

med företagsvärdering. 

”Att formulera frågorna är en av de svåraste uppgifterna i forskningsdesignen. Det är 

också en av de viktigaste uppgifterna”Citat av Denscombe, 2000, s.119 

Vid skapandet av intervjumanualen har vi haft färdiga teman klara, och dessa är de tre 

olika områdena vi beskrev tidigare, due diligence processen→finansiell due 

diligence→företagsvärdering. Vi anser att dessa teman följer varandra och skall ge en 

naturlig övergång mellan de olika ämnena för intervjuobjektet. Däremot är vi helt öppna 

för att ändra ordningsföljden i fall att intervjuobjektet naturligt kommer in på de ämnen 

vi sedan skall ställa frågor på. Intervjumanualen är uppdelad i fyra olika delar, den 

första delen är bakgrundsinformation om intervjuobjektet som sedan följs av de tre 

delarna i vår undersökning. 

De första frågor vi valt att ha med i intervjumanualen är frågor rörande intervjuobjektets 

personliga information, exempelvis namn, ålder och bakgrund. Dessa frågor har vi valt 

att ha med för att bilda oss en uppfattning om intervjuobjektet och för att se vilken typ 

av erfarenhet individen har. Dessa frågor är inte förbundna till vår teoretiska 

referensram men vi anser att det är lämpliga frågor att starta med för att sedan gå in mer 

på frågor gällande vår frågeställning och syfte.  

I nästa del har vi valt att fokusera frågeställningen på den generella due diligence 

processen. Det vi önskar att erhålla i denna del är information om hur de olika bolagen 

utformar due diligence processen, om den sker enligt ett standardförfarande eller är 

individuellt anpassad för varje enskilt bolag. Vi anser att detta är en relevant del för vår 

studie då vi i vår teoretiska referensram har haft svårigheter att hitta en generell due 

diligence mall att utgå ifrån. Med hjälp av den information vi erhåller i detta stycke 

hjälper det oss att stärka de teoretiska synpunkterna under avsnittet due diligence 

processen.  

De frågor vi valt i den tredje delen kan beskrivas som kärnan i undersökningen. Det är 

utifrån de resultat vi erhållit i denna del tillsammans med resultatet från 
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värderingsavsnittet vi skall försöka besvara vår problemformulering. Vi har valt att 

ställa en del liknande frågor i denna del, detta för att undersöka om finansiell due 

diligence och hela processen skiljer sig i utförandet. Frågorna i denna del samt 

föregående del är öppna frågor och beroende på vilket svar våra intervjuobjekt ger oss 

kan vi ställa olika följdfrågor på dessa.  

Vår sista del i intervjumanualen behandlar frågor angående företagsvärdering och vilka 

typer av värderingsmodeller de olika företagen använder. Vi har valt att inkludera dessa 

frågor tillsammans med due diligence processen för att försöka besvara vår 

problemformulering samt försöka se huruvida den teoretiska diskussionen som finns 

angående företagsvärdering stämmer i praktiken. Vi har valt att ställa både generella 

frågor angående företagsvärdering samt frågor mer inriktade mot It och tillväxtbolag i 

jämförelse mot mogna företag. (Appendix 1- Intervjumanual) 

Kvale påstår att det bör finnas nio olika typer av frågekategorier i en kvalitativ intervju, 

dessa är inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserande frågor, 

direkta frågor, indirekta frågor, strukturerande frågor, tystnad samt tolkande frågor. 

Utifrån dessa kategorier har vi valt att formulera vår intervjumanual. (Bryman & Bell, 

2005, s.371-372) Vissa delar av kategorierna är svåra att säkerställa innan den faktiska 

intervjun är genomförd, vilket exempelvis kan vara uppföljningsfrågor, dessa är 

följdfrågor och beror mycket av vad intervjuobjektet lämnar för svar. Inledande frågor 

är de frågor vi valt att formulera gällande intervjuobjektets bakgrund och erfarenhet, 

och de andra frågorna är inriktade mot de andra tre delarna som vi baserat på due 

diligence och företagsvärdering. 

För att underlätta för våra intervjuobjekt och att skapa en initial kontakt med dem 

konstruerades även ett försättsblad. Vi använde detta för att de skulle få en förståelse 

om varför vi gör studien, vilka vi är samt vårt syfte och vår problemformulering. Vi har 

valt att utgå från de punkter Denscombe tar upp och justerat det lite med tanke på att det 

är främst riktat mot en kvantitativ undersökning, men vi anser att dessa punkter även är 

överförbara till en kvalitativ studie och därmed lämpar sig väl även för vår studie. 

(Denscombe, 2000, s. 113) Vi anser försättsbladet vara viktigt eftersom den tillsammans 

med den kontakt vi haft skapar ett bra första intryck och en god initial kontakt skapar en 

trovärdighet mellan oss och våra intervjuobjekt och kan därmed underlätta för oss i vår 

studie. Vårt försättsblad innehåller bakgrundsinformation om oss som forskare, vårt 

syfte och vår problemformulering, samt en kort förklaring till varför vi har valt att 

undersöka due diligence processen och företagsvärdering. (Appendix 2- Försättsblad) 

4.5 Insamling av primärdata 

Vi har valt att använda oss av det kvalitativa perspektivet och den semistrukturerade 

intervjun som vår huvudkälla till information. Med primärkälla menar vi den 

information vi huvudsakligen kommer att basera vår analys och slutsatser på. Vi har 

valt att använda oss av telefonintervjuer för att vi anser att detta underlättar vårt arbete 

som forskare då vi är lokaliserade på annan plats än våra intervjuobjekt. De individer vi 

har för avsikt att intervjua är alla lokaliserade i Stockholm. Avståndet mellan 

Örnsköldsvik och Stockholm är betydande och den tid vi skulle behövt tillbringa med 

resor om vi skulle gjort personliga intervjuer istället för telefonintervjuer anser vi inte 

uppväger de få nackdelar som finns med telefonintervjuer. Vi har tidigare diskuterat att 

risken finns att vi eventuellt kan missa information rörande kroppsspråk etc. hos 
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intervjuobjektet, men vi anser att telefonintervjuer för oss har varit det mest lämpligaste 

samt effektivaste tillvägagångssättet.  

Intervjuer är en relativt komplex form av insamlingsdata, för att erhålla nyttig 

information och genomföra lyckade intervjuer har Moser och Kalton tagit upp tre 

villkor som bör vara uppfyllda. Tillgänglighet, kognition samt motivation är dessa tre 

villkor. Tillgänglighet syftar till att intervjuobjektet i fråga bör ha tillgång till den 

information forskaren eftersöker, vilket vi anser är uppfyllt då våra intervjuobjekt 

arbetar inom den bransch och ämne vår studie behandlar och har därför den information 

vi eftersöker. Det andra villkoret är kognition och med det avses att intervjuobjektet 

förstår vad som krävs av honom, detta har vi har uppfyllt i och med att vi har skickat ut 

både ett försättsblad samt de övergripande frågorna vi tänkt ställa. Därför har de också 

kunnat förbereda sig innan intervjun och förstått vad vår studie behandlar. Den sista 

delen behandlar motivation och syftar till att intervjuobjektet skall förstå hur viktigt 

deras deltagande är för oss. Vi anser också att denna del är uppfylld då vi har förklarat 

att vi är studenter och arbetar med vårt examensarbete, eftersom alla våra intervjuobjekt 

har en bakgrund av universitetsstudier tror vi att de förstår vikten av att bidra med 

kunskap och bistå med hjälp till ett examensarbete. (May, 2001, s. 156-157) 

Vår kontakt med intervjuobjektet har hållits via telefon samt mailkorrespondens, vi har 

med hjälp av dessa två konversationssätt bestämt ett datum om när intervjun skall 

hållas. Intervjuobjekten har själva fått bestämma datum, vi har gjort på detta sätt dels för 

att vi anser att om intervjuobjektet själva får bestämma vilken tidpunkt intervjuerna 

skall genomföras har de själva planerat och därmed tror vi att vi erhåller mer 

information och då kanske även de är mer motiverade att svara på frågorna än om vi 

själva bestämt tid. Nackdelen som vi anser är att om vi själva bestämt tid kanske de 

pressat in oss mellan diverse möten och andra störningsobjekt. Vi anser att detta leder 

till att intervjuobjektet känner att de själva bestämmer och skapar en frivillighet som vi 

kanske inte annars hade uppnått. För att intervjusituationen skall fungera på ett optimalt 

sätt är frivillighet en självklarhet och utifrån detta kan vi skapa en tillit mellan oss själva 

och intervjuobjektet. (May, 2001, s. 105) 

Vi har genomfört intervjuerna på samma sätt, för att skapa likadana förutsättningar för 

alla intervjuobjekt och därmed inte skapa någon skevhet i undersökningen. Vi har tagit 

hjälp av universitets högtalartelefon och kontaktat intervjuobjekten. Vid alla intervjuer 

har vi försäkrat oss om ljudets kvalité för att inte viktiga synpunkter missuppfattas både 

för vår del samt för intervjuobjektet. För att skapa en lugn atmosfär har vi valt att göra 

våra intervjuer i grupprum där vi har haft möjlighet att genomföra intervjun under stilla 

former för att inte skapa något brus i konversationen.  

När intervjun startades har vi förklarat att samtalet spelas in och frågat huruvida 

intervjuobjektet ställer sig till möjligheten att vara anonym. Alla intervjuobjekt har 

medgivit till att de blivit inspelade, vilket i vissa fall annars kan vara ett orosmoment. 

(Bryman & Bell, 2005, s.375) Under tiden intervjuerna har hållits har vi med hjälp av 

en diktafon spelat in hela intervjuerna, detta skall senare fungera som ett hjälpmedel då 

vi överför datan till empirin. Vi anser att inspelningen var ett ytterst viktigt moment i 

vår studie. Då vi har spelat in intervjuerna har vi kunnat fokusera helt på vad som sägs 

under intervjun och inte behövt fokusera på att anteckna alla de svar vi erhållit, därför 

anser vi att vi kunnat ställa viktiga följdfrågor som kommer att hjälpa oss att förklara 

det problem som vi valt att undersöka. För att skapa en rytm i intervjun är det viktigt för 

oss att förstå vad intervjuobjektet talar om, att lyssna aktivt och förstå det som sägs, 
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vilket enligt Svensson och Starin är den absolut viktigaste ingrediensen för en forskare 

under intervjuprocessen. De hävdar att lyssnandet sker i olika nivåer, dels det som 

faktiskt sägs, den yttre rösten samt den inre rösten, med det menar de att forskaren skall 

uppfatta tonlägen och en underton i samtalet om de uttrycker en sak men kanske menar 

något annat. (Svensson & Starrin, 1996, s. 66-67) Vi anser att det är svårt att avgöra om 

vi uppnått de olika nivåerna, men vi anser att vi skapat de rätta förutsättningarna som 

krävs eftersom vi har spelat in intervjun och därmed kunnat fokusera och verkligen 

lyssna på vad intervjuobjekten talar om.  

När intervjuerna var genomförda använde vi oss av det inspelade materialet för att 

transkribera intervjun. Det inspelade materialet gjordes som vi tidigare nämnt med hjälp 

av en digital diktafon, och därför var det enkelt att överföra materialet från diktafonen 

till våra datorer. Vi kollade igenom intervjuerna för att se vilken typ av ljudkvalité det 

var på inspelningarna och inspelningen förstärkte kvaliteten och därmed anser vi inte att 

det är någon risk för missuppfattningar. Den faktiska transkriberingen gjordes av oss 

författare själva och vi transkriberade alla intervjuer ordagrannt för att vi inte skulle 

göra våra egna tolkningar. Processen med att transkribera gjordes systematiskt och vi 

fick vid ett flertal tillfällen upprepa och spola tillbaka intervjun för att vi skulle 

säkerställa att den information vi erhöll inte omtolkades. Vi anser att eftersom vi 

spelade in och sedan transkriberade alla intervjuer har tagit bort den risk som finns att 

information kan förloras i det fysiska överförandet av intervjuerna. En annan fördel med 

detta arbetsförfarande är att den andra forskaren kan göra en så kallad sekundäranalys, 

med andra ord kritisk granska det material vi presenterar. (Bryman & Bell, 2005, s. 374) 

För att det inte skall finnas utrymme för missuppfattningar eller tolkningar från vår sida 

har vi valt att återkoppla med våra intervjuobjekt och presentera våra empiriska resultat 

för dem. De kommer då att få möjligheten att läsa igenom det material vi presenterar 

och om det visar sig att de har synpunkter på något vi presenterar kommer vi givetvis att 

korrigera detta, för att undersökningen på bästa sätt ska stämma överens med den 

information vi fått under intervjuerna. 

4.6 Access 

Vi har tidigare beskrivit vilka faktorer som ingår för att en intervju skall räknas som 

lyckad eller inte, en viktig del är i vilken miljö intervjuerna hållits och vilken 

tillgänglighet vi erhållit. Forskaren bör låta intervjuobjektet bestämma ramarna som 

omger intervjun, detta främst i form av vilken tidpunkt samt miljön som omger 

samtalet. (Bell, 1995, s. 95) Våra intervjuer har omgetts av likadana förutsättningar, vi 

själva har valt att lokalisera oss i ett slutet rum där brus från omgivningen inte tillåtits 

komma in. Vi har därmed kunnat fokusera helt på våra intervjuobjekt och risken för 

missuppfattningar anser vi har därmed minimerats från externa faktorer. Våra 

intervjuobjekt har varit lokaliserade på deras arbetsrum i de flesta fall, i ett fall var 

intervjuobjektet ensam i en konferenslokal. Utifrån dessa förutsättningar anser vi att 

möjligheterna till ett avslappnat samtal utan externt brus har skapats av oss forskare 

tillsammans med våra intervjuobjekt. I samtliga intervjusituationer har vi uppfattat 

situationen vid en lugn och harmonisk miljö, vi har inte blivit avbrutna av telefonsamtal 

eller att individer stör vårt intervjuobjekt med frågor eller liknande. Vi anser att utifrån 

våra förutsättningar hade vi inte kunnat skapa en bättre miljö för våra samtal, därmed 

anser vi också att den access vi erhållit från våra intervjuobjekt som mycket god. Alla 

intervjuobjekt har också varit väldigt tillmötesgående gällande deltagande och varit 

flexibel och öppna under intervjusituationen. 
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5. Empiri 

Här redovisas resultaten från vår undersökning där vi valt att använda oss av en 

semistrukturerad intervjumall med utrymme för följdfrågor. Presentationen av empirin 

är uppdelad efter företag samt de tre kategorier som vi tidigare använt; due diligence, 

finansiell due diligence och värdering. På grund av önskemål om sekretess av ett av 

våra tillfrågade företag har vi valt att anonymisera hela empirin. 

5.1 Företag A 

Datum: 2011-03-23 

Tid: 10:00–10:55:57 

Respondent A är 34 år. 

 

Befattning: respondenten arbetar för närvarande som projektledare inom Corporate 

Finance avdelningen på en av de största investmentbankerna.  

 

Erfarenhet: har arbetat på denna avdelning de senaste sex åren men har även tidigare 

arbetserfarenhet från Lehman Brothers samt Volvo. Där har respondenten varit verksam 

inom deras respektive Mergers & Aquisitions avdelningar vilket totalt ger honom tio års 

erfarenhet av branschen. 

Due diligence processen 

Respondent A menar att det finns två delar som alltid ingår i en due diligence, finansiell 

och legal. Sen beror det lite på vilken typ av köpare det är samt vilken typ av bolag som 

skall granskas, men om man skall använda ett klassisk svenskt tillverkande 

industribolag som exempel kan säljaren själv göra en form av due diligence där den 

finansiella och legala due diligence ingår. Om det är tal om en försäljning av ett private 

equity bolag är det inte ovanligt att bolaget själva precis som i föregående exempel låter 

externa byråer granska bolaget och sedan sammanställa en färdig rapport över bolaget, 

detta kan då påskynda processen då en köpare får ett färdigt prospekt över bolaget och 

då kanske bara gör en koll att rapporten stämmer. 

Men respondenten hävdar att den vanligaste formen är att säljaren själv sätter ihop ett 

team och gör en egen granskning av bolaget, en sak som alltid är återkommande är en 

juridisk due diligence då jurister kollar om bolaget äger alla dotterbolag, hur avtalen ser 

ut gentemot kunder, leverantörer och fastigheter. För att förenkla görs det en granskning 

för att se om bolaget är vad de utger sig för att vara. Respondenten anser också att en 

finansiell due diligence är ett återkommande inslag i due diligence processen. I denna 

del stämmer man av allt ifrån bolagets årsredovisningar till ledningens rapporter, gör en 

analys för att se om det finns några engångsposter som bör justeras eller om det finns 

säsongsvariationer i rörelsekapitalet. Respondenten menar att den finansiella 

granskningen görs för att erhålla en genomlysning av företagets finansiella ställning. 

Beroende på vilken bransch som de gör en due diligence inom kan även en teknisk, 

miljö och en kommersiell due diligence genomföras. 

På frågan om vad syftet med en due diligence är anser de att köparen verkligen ska 

förstå vad de köper, att säljaren verkligen äger alla bolag och tillgångar de påstår sig 

äga. Vidare är också syftet enligt respondent A att identifiera risker och försöka 

kvantifiera dessa risker för bolaget som köps. 
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Respondenten anser att due diligence processen är relativt standardiserad, de anser att 

processen ser relativt likadan ut och följs i princip av likadana ramar. De menar också 

att processens utformande beror på företagets storlek, för ett större bolag krävs det 

givetvis mer granskning och då är det inte ovanligt att någon form av materialitets gräns 

används, men i det stora hela ser det relativt likadant ut. 

Finansiell due diligence 

Enligt respondent A är huvudfokus de rapporter som finns tillgängliga, de menar då 

främst de årsredovisningar samt management rapporter som är tillgängliga.  Utifrån 

rapporterna går de in och granskar finansiell information vilket kan vara alltifrån att se 

om det finns några engångsposter eller något som skall justeras, eller säsongsvariationer 

i rörelsekapitalet. Exempelvis engångsvinster kan göra att bolaget framställs som bättre 

än vad det egentligen är. Syftet med finansiell due diligence är enligt respondenten att 

erhålla en ökad förståelse av bolaget samt en finansiell genomgång. 

 

På frågan om den finansiella due diligence anpassas beroende på bolag anser 

respondenten att det inte är någon större skillnad, i likhet till den generella due diligence 

processen är den generellt sett standardiserad men vissa skillnader kan uppkomma 

beroende på företagets storlek. De anser att den finansiella processen inte bör skilja sig 

oavsett om det är ett skogsbolag eller om det är ett It-bolag som granskas. Vad som i det 

fallet skulle skilja sig är om bolaget säljer någon form av mjukvara med licensintäkter. 

Då kanske den delen är mer intressant att följa och en större analys av den delen istället 

för att titta på deras fasta tillgångar som kanske bara består av kontorsmaterial.  

I det mogna skogsbolaget görs det en närmare granskning av balansräkningens olika 

delar samt granskar investeringarna inom företaget mer. I företag som exempelvis 

Facebook och Twitter anser de att den finansiella processen blir av mindre vikt och den 

legala granskningen får ett större fokus, där avtal, patent och immaterial- rätt är viktiga 

delar istället för föregående års vinster då det kanske inte finns så mycket historik. 

Dessa bolag har ett större fokus på framtiden för det är det du köper, med andra ord 

värdet ligger i framtiden. Att processen inte anpassas mellan It och skogsbolag ser de 

inte som något stort problem då de tror att de som köper dessa bolag oftast är inom 

samma bransch och bör vara kapabel att identifiera nyckelpunkterna i dessa bolag. 

Värdering 

Respondenten poängterar att det är viktigt att alltid skilja på värdering och pris i 

värderingsförfarandet eftersom priset kan skilja sig beroende på budgivning, väldigt 

angelägna köpare eller på grund av positiva synergier. En normal värdering består alltid 

av en fundamental värdering i form av en värdering av diskonterade kassaflöden. En 

annan väsentlig del är värderingsmultiplar för det egna bolaget, jämförande företag, 

synergieffekter sen tittar de även på vad liknande bolag sålts för och slutligen kommer 

man fram till ett bedömt värde av företaget vilket ger underlag för budet. Detta är det 

generella förfarandet men sedan anpassar man självklart modellen beroende på 

uppdraget som exempelvis att värderingsmultiplarna kan skilja beroende på vilken 

bransch man tittar på. 

 

Den information värderingen baseras på vid ett samgående eller förvärv är först och 

främst det säljande bolagets tillgängliga information. Information från en due diligence 

process är till för att verifiera att den information som bolaget lämnat ut är riktig. Vid 
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upptäckter av felaktig eller missvisande information kan man sedan justera sin 

värdering och som köpande part då försöka förhandla ner priset. Respondenten påpekar 

också att vid värdering av börsnoterade bolag blir det väldigt viktigt att titta på 

analytikernas vinstestimat eftersom bolagets egna prognoser oftast tenderar att vara mer 

positiva än marknadens. Det finns oftast relativt bra och relevant information vid ett 

samgående eller förvärv, respondenten ser inga stora skillnader mellan börsnoterade och 

icke börsnoterade bolag då den säljande parten oftast är villig att tillhandahålla bra 

information till eventuella köpare. När man säljer ett företag är det viktigaste att sälja 

företaget till högsta möjliga pris eller att hitta det pris som gör att bolaget blir sålt. 

Deras värderingsmodeller är baserade på framförallt vinster och kassaflöden, 

substansvärden anser respondenten bara är relevant vid värdering av banker och 

investmentbolag. De kollar främst på kassaflöden som ligger i framtiden och sällan 

historiskt. Eftersom investeringar, förvärv och avyttringar gör historiska kassaflöden 

slagiga och då är det bättre att kolla på vinster. Respondenten anser att det viktiga inte 

är vilka värderingsmodeller man använder sig av utan det viktiga är att använda sig av 

rätt antaganden. Att förutsäga dessa antaganden blir väsentligt mycket svårare om du 

kollar på ett nystartat It-bolag kontra ett mer traditionellt och moget bolag som uppnått 

steady-state eftersom det finns bättre historik och en tydligare framtidsbild. Vad man 

tittar på i nystartade It-bolag blir mer prognoser för framtiden och möjliga scenarion och 

utifrån det sätta sannolikheter på dessa samt höjer man avkastningskravet väsentligt. 

Värderingen blir mer en subjektiv bedömning, tror du på produkten och företaget eller 

inte? 

Om man tar Facebook som exempel som knappt hade några intäkter, det enda de hade 

var en hemsida som de lagt ner pengar på som helt plötsligt alla använde, vilken 

värderingsmodell kan försvara deras enorma värde?  Då kan man värdera det genom att 

fundera hur mycket det skulle kosta för oss som företag att själva utveckla en liknande 

sida med uppbyggnad, marknadsföring och att knyta till sig lika många användare och 

sedan sätta ett pris utifrån det. Respondenten anser inte att han har tillräckligt med 

erfarenhet av branschen vid frågan om han tror att det finns tydliga riktmärken på 

marknaden för nystartade It-bolag men han förmodar att det inte blivit lättare på senare 

tid. 

Det är väldigt sällan som de som värderingsgrupp prognostiserar vinster utan det är mer 

en rimlighetsbedömning av bolagets egna prognoser. Bolaget gör själv eller i samband 

med någon rådgivare en prognos för marknadstillväxt, marknadsandelar, kostnader och 

andra faktorer och utifrån det genereras sedan en prognos för förväntad omsättning, 

resultat och även kapitalbindning. Säljer vi någonting gör vi allt vi kan för att 

trovärdiggöra en hög tillväxt med så hög marginal som möjligt för att köparna ska 

använda höga siffror i sina modeller och hjälper vi någon att köpa någonting gör vi allt 

vi kan för att försöka förstå vad som ligger bakom de prognoser vi har fått till oss och 

rimligheten i dem. Däremot är det vi som bedömer och räknar fram den 

diskonteringsränta som används vid värderingen. Respondenten anser att riskerna för 

övervärdering av de framtida vinsterna är betydligt högre bland de nystartade It-bolagen 

kontra mer traditionella och mogna företag just baserat på osäkerheten i antagandena 

som dessa företag har.  

Den tidshorisont som de vanligtvis kollar på brukar ligga kring fem år framåt i tiden och 

efter det brukar man använda sig av ett normaliseringsvärde gällande tillväxt. 

Respondenten anser att det är svårt att göra en långsiktig prognos på ett företag som har 



[45] 
 

en mer varierande försäljning och produktmix jämfört med ett stabilare företag. 

Samtidigt påpekar respondenten att det skulle ge en mer rättvisande värdering om man 

gjorde en långsiktig prognos för ett företag som förväntas ha en hög tillväxttakt i kanske 

10-15 år för annars missar man den höga tillväxten om man använder ett 

normaliseringsvärde efter fem år. På deras företag ligger oftast vikten kring innevarande 

års siffror och nästa års siffror och sedan använder de värderingsmultiplar på de 

siffrorna. Om det som i det tidigare fallet finns en tydlig indikation på en hög tillväxt i 

framtiden avspeglas det framförallt i högre vinstmultiplar. 

5.2 Företag B 

Datum: 2011-03-28 

Tid: 10:00–10:57:16 

Respondent B är 31 år 

 

Befattning: arbetar som manager på en av de stora revisions- och konsultbyråerna, som 

projektledare inom finansiell due diligence framförallt på operativ nivå. 

 

Erfarenhet: de senaste tre åren har individen arbetat inom Corporate Finance 

avdelningen och due diligence processen framförallt mot professionella investerare. 

Respondenten har också tidigare erfarenhet inom revision vid samma byrå. Total 

arbetslivserfarenhet av branschen är ungefär sju år. 

Due diligence processen 

Enligt respondent B består processen av tre huvuddelar, finansiell, legal och 

kommersiell, varav den kommersiella är starkt sammanflätad med den finansiella. I den 

kommersiella processen granskas bolagets position på marknaden, vilken 

attraktionskraft marknaden har som helhet samt framåtriktande prognoser där de ser 

vilka möjligheter det finns att växla upp verksamheten. Den legala granskning har som 

huvudfokus på äganderätter och olika former av avtal samt immaterialrätt, även den 

miljömässiga granskningen anser de ingår i den legala. Fokus i den finansiella delen 

anser respondenten ska vara på olika KPI:s, det vill säga key performance indicators 

vilket de bryter ned i mindre delar för senare analys. Innan due diligence processen 

startar är det köpande bolaget tvungen att lägga ett indikativt bud, dels för att visa vilket 

värde de satt på bolaget samt att de binder sig till att köpa bolaget. Därefter startar due 

diligence processen, och syftet då är egentligen att verifiera de antaganden gjorda i den 

initiala värderingen. Om det visar sig att de under processen har stött på vissa delar de 

inte uppmärksammat vid den initiala värderingen justeras värderingen antingen ned. 

Due diligence processen syftar till att identifiera risker och potential inom bolaget och 

sedan hantera dessa samt att köparen skall känna sig komfortabel med transaktionen. 

Finansiell due diligence 

Beroende på vilken bransch och vilket företag de gör en finansiell due diligence tittar de 

på KPI:s, vilka indikatorer är viktiga inom den här branschen och utifrån dessa gör 

företaget en nedbrytning för att analysera de underliggande siffrorna bakom dessa 

indikatorer. Det senaste projektet de arbetade med började de med att använda 

omsättningen och bryta ned den för att se vilka intäktsströmmar företaget hade, var kom 

omsättningen ifrån, var intäkterna från privata konsumenter eller från företag? De tittar 

även på den historiska utvecklingen och analyserar trender inom omsättningen. Något 
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som alltid är återkommande när de gör en finansiell granskning är en granskning av 

både rörelse och bruttovinstmarginalen, samt en granskning av resultaträkning för att 

erhålla en historisk förståelse om bolaget och se om det köpande bolaget kan erhålla 

liknande siffror som bolaget har gjort historiskt sett, eller om de behöver rensa för 

engångsposter eller liknande. Kassaflöde är en viktig del i processen och granskas för 

att se det historiska och det nutida flödet. Det rena kassaflöde som rörelsen producerar 

är väldigt viktigt för att se hur mycket bolaget för närvarande binder i exempelvis 

rörelsekapital. Som avslutning tittar de också på budgetar och prognoser skapade av 

ledningen inom det säljande bolaget. De huvuddelar de anser vara i en finansiell due 

diligence är KPI:s, årsredovisningar samt kassaflöde och prognoser, utifrån detta ger de 

en helhetsbild av den information de erhållit och om bolaget har gett dem bra 

information vilket då kan vara trovärdig. På frågan vad syftet med den finansiella due 

diligence är svarade respondenten att det är relativt lika som syftet med hela processen 

men den finansiella processen syftar mer till att verifiera de antaganden som gjorts vid 

den initiala värderingen och skapa sig en helhetsbild över den finansiella ställningen. 

 

De anser att en finansiell due diligence har både en standardiserad mall samt en 

individuellt anpassad del. Företaget använder sig av i stort sett samma struktur där vissa 

kärndelar ingår, men anpassar också processen beroende på önskemål från klienten samt 

till vilken typ av bolag och bransch de granskar. Exempelvis så menar de att fokus i 

processen ändras beroende på om det är ett relativt nystartat eller moget bolag. I ett 

nystartat bolag finns oftast inte speciellt mycket historisk information utan i de bolagen 

granskar de mer de prognoser som är preparerade av ledningen inom det bolaget, hur de 

ska nå upp till den tillväxten de prognostiserar. Bolag som har sitt värde i framtiden är 

fokus mer på budgetar än dess nuvarande tillstånd. Ett moget bolag exempelvis ett 

skogsbolag har troligtvis en intjäningsnivå som är relativt lika år för år, fokus inom 

dessa bolag är mer att verifiera den finansiella historiken för att se hur den kan vara 

applicerbar framöver. 

Respondenten anser att det finns en skillnad i den finansiella granskningen vid It-bolag 

och skogsbolag, skillnaden är framförallt på den kommersiella processen då köparen av 

ett It-bolag är mer intresserad av hur marknaden fungerar, hur de skall nå ut med deras 

produkt på marknaden, de finansiella siffrorna får en mindre betydelse i dessa bolag. 

Vid en granskning av IT-bolag är det vanligt att den kommersiella jobbar väldigt nära 

med den finansiella för att skapa förståelse om dessa bitar. Vid en granskning av ”the 

big-five” där de använder Facebook som exempel anser de att fokus bör vara på att 

erhålla en förståelse för hur dessa bolag attraherar nya användare, vilken attraktionskraft 

de har på marknaden. De kollar var i verksamheten genererar dessa bolag pengar och 

om de på något sätt kan matcha ihop antalet användare med generering av intäkter, om 

de ökar antalet användare kan de då sälja marknadsplatser dyrare. De menar att antalet 

medlemmar styr och fler användare gör då att bolaget blir mer intressant och de kollar 

hur de kan skruva upp nivåerna genom prissättningen på annonsplatser, det ena föder 

det andra helt enkelt. Företaget gör för närvarande en due diligence på ett It-bolag där 

de säljer så kallade moln tjänster, i den processen granskar de vilka kanaler är det som 

genererar flest användare för att komma fram till ett förslag var det köpande bolaget 

skall investera för att komma upp i en större nivå på verksamheten. Men den 

huvudsakliga skillnaden för dessa It-bolag är att deras fokus är på hur framtiden skall se 

ut och den framtida marknaden. 

På frågan om de skapar egna prognoser i due diligence processen hävdar respondenten 

att det är väldigt ovanligt då risknivån på detta är otroligt hög. Arbetsförfarandet är mer 
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en granskning av de befintliga prognoser som finns inom bolaget och göra en 

rimlighetsanalys på de antaganden som prognosen grundar sig på. De kan se hur väl de 

tidigare prognoserna överensstämt med det faktiska utfallet och därmed skapa sig en 

bild över hur duktiga ledningen är på att göra prognoser, om de har varit träffsäkra 

historiskt har de troligtvis mer förtroende för de framtida prognoserna 

Värdering 

Den absolut vanligaste modellen som de använder, vid ungefär 90 procent av fallen, är 

kassaflödesmodellen och då framförallt framtida kassaflöden och sedan en 

rimlighetsbedömning utifrån historiken. Utöver detta kollar man även på framtida 

marginaler för bolaget, investeringar, växer verksamheten måste kanske även varulagret 

växa samt hur mycket av kassaflödena man måste binda upp i rörelsekapital. När man 

sedan har gjort dessa steg beräknar man en rimlig diskonteringsränta, respondenten 

nämnde den vägda kapitalkostnaden (WACC) som en bra diskonteringsränta. Med den 

kan man sedan nuvärdesberäkna de framtida kassaflödena. 

 

När man gör en företagsvärdering baserar man oftast informationen på en begränsad 

information av företaget, det vill säga årsredovisningar, framtida prognoser sedan kan 

man som köpare också begära viss informationen. Säljaren vill alltid ha en typ av 

försäkran att köparens tänkta bud är inom en rimlig nivå innan de går vidare och låter 

dem få tillgång till den information som man granskar i en due diligence eftersom den 

är ganska känslig. Värderingen gör man på den första informationen som bolaget 

tillhandahåller sedan om man ser att denna initiala information innehåller felaktigheter 

eller liknande får man justera dessa parametrar i värderingen och sedan får parterna 

sätta sig ner och förhandla om priset. 

På frågan vad baserar ni era värderingsmodeller på är respondenten tydlig att det är 

kassaflödesmodellen som är huvudmodellen. De uppdrag som de väljer andra modeller 

är främst vid värderingar av fastigheter, då använder de en hybrid av substansvärden 

och kassaflöden. Fast i övrigt så använder de mest kassaflödesmodellen eftersom 

respondenten anser att det är den bästa. Den visar det kassaflöde du får till företaget och 

sedan kan ägarna själva avgöra om de ska behålla dem inom verksamheten eller om de 

ska delas ut. Företaget anser inte att de behöver använda sig av modeller enbart baserad 

på vinster eftersom kassaflödesmodellen tar vinstgenerering i beräkningen genom högre 

kassaflöden och att de använder vinstmultiplar. Om man tittar på en värdering av ett 

tillväxtföretag som har stora initiala investeringar måste man enligt respondenten dela 

upp dessa investeringar i underhålls- eller nyinvesteringar samt ta dessa i beräkningen 

för att hitta rätt nivå på kassaflödena i företaget. För att komplettera 

kassaflödesmodellen och för att jämföra den gentemot marknaden brukar de även 

använda sig av en jämförande värdering som innefattar olika typer av multiplar 

beroende på vilken bransch man är verksam inom. 

Sedan frågade vi direkta frågor riktad mot vår typ av företag som är nystartade It-bolag 

jämfört med mer traditionella företag och om värderingen av dessa krävde alternativa 

modeller. På denna fråga svarade respondenten att det inte krävdes utan att de 

traditionella modellerna fångar in osäkerheten och skillnaderna mellan branscherna och 

mognad. Modellerna innehåller två centrala delar bestående av prognoser för framtiden 

och den andra är en bedömning av risken i företaget som blir väsentligt högre i dessa 

företag jämfört med traditionella och mogna företag på grund av den osäkerhet samt 

brist på historik som kan användas för att attrahera nya kunder. Med dessa komponenter 
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i kassaflödesmodellen anser respondenten att de fångar in den osäkerhet som dessa 

nystartade It-bolag utgör. 

När de på företaget gör fullskaliga värderingar och ska fastställa prognoser för framtida 

vinster utgår de dels från bolagets information men de går också ut på marknaden och 

tittar på historisk tillväxt på marknaden, tillväxt på konkurrenter och tillväxt på publika 

bolag. De granskar alltså inte bara bolagets prognoser utan de tittar även på möjlig 

tillväxt i den typen av verksamhet och även på marknaden som helhet. Respondenten 

anser att det kan finnas en risk för övervärdering av nystartade It-bolag, inte främst 

beroende på bransch eftersom det finns olika parametrar som kan justera för dessa risker 

men generellt sett är det en större osäkerhet beroende på vilket stadie företaget befinner 

sig i.  

Företagets modell för att bestämma en rimlig diskonteringsränta baserar sig framförallt 

på en riskbedömning på företaget och bestämmer sedan ett risktillägg. Risktillägget 

består av ett rörelsespecifikt risktillägg baserat på verksamhet, storlek och bransch, det 

går också att titta på om bolaget är noterat eller inte samt om bolaget är väldigt beroende 

av enstaka leverantörer. För nystartade mindre bolag kan det även vara viktigt att titta 

på nyckelpersonberoende som exempelvis ägaren eller olika typer av inträdesbarriärer 

på marknaden. Andra viktiga faktorer är enligt respondenten vilken konkurrenssituation 

som finns, finansieringsbehov samt vilken teknikhöjd företagen har i deras produkter 

och tjänster. Utifrån dessa faktorer och bedömningar kan bolaget med hjälp av den 

riskfria ränta, marknadspremien samt det rörelsespecifika tillägget beräkna en rimlig 

diskonteringsränta som sedan används till att nuvärdesberäkna framtida kassaflöden. 

Tidshorisonten i företagets prognoser ligger generellt sett kring tio år men respondenten 

påpekade tydligt att det skiljer sig mycket beroende på vilket stadie ett företag är i. Om 

man tittar på de företag som vi valt att undersöka alltså nystartade It-bolag krävs det 

rimligen en längre prognosperiod för dessa företag då de inte uppnått steady-state. När 

företagets slutvärde uppskattas brukar man oftast anta att de har en ungefärlig tillväxt 

som motsvarar inflationen vilket gör att om företaget inte uppnått detta tillstånd efter 10 

år måste de utöka tidshorisonten till dess att tillståndet är uppnått.  

Enligt respondenten brukar man kunna urskilja en tendens när omsättningstillväxten 

börjar stagnera när vi ställde frågan om det är praktiskt utförbart att öka tidshorisonten 

till säg 15-20 år eller om antagandena då blir för osäkra. Svaret blev att om inte 

tidshorisonten utökas missar man omsättningstillväxten men att det är väldigt svårt. 

Företagets stadie är generellt sett viktigare än den bransch de är verksamma inom men 

det är också väldigt beroende på vilket värderingsobjektet är. 

5.3 Företag C 

Datum: 2011-03-28 

Tid:13:20–14:02:43 

Respondent C 

 

Befattning: individen är manager på en av de stora revisionsbyråarna vid deras 

Transactional Service avdelning.  

 

Erfarenhet: Personen har varit verksam på stockholmskontoret i ett år och innan det 

verksam vid firmans kontor i Oslo. 
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Due diligence 

I due diligence processen finns det vissa delar som är återkommande och som betraktas 

som huvuddelar i processen. Respondenten anser att dessa huvuddelar är legal, 

finansiell, teknisk, miljö samt kommersiell due diligence. Inom varje steg finns det delar 

som bör granskas enligt vår respondent. Den legala granskningen innebär en 

genomgång av avtal och allmänna juridiska frågor, den finansiella är en genomgång av 

historisk finansiell information. Beroende på vilken typ av företag som besiktigas 

exempelvis tillverkande bolag kan det innebära en teknisk granskning då fokus är på 

genomgång av maskiner och anläggningen och även granska eventuella 

miljöförpliktelser. Den kommersiella granskningen innebär en genomgång av 

marknaden och hur den växer som helhet samt en genomgång av exempelvis 

råvarupriser. En due diligence process är en systematisk genomgång av företaget där 

syftet inte är att värdera företaget utan mer att identifiera risker och så kallade ”deal-

breakers” som eventuellt kan hindra köpet eller påverka det pris man initialt vill betala 

för företaget. De menar också att processen kan användas som ett underlag om de 

eventuellt vill finansiera köpet med hjälp av kapital från finansiella institut. Processen är 

ett sätt att öka informationen om bolaget och på så sätt vara säker på vad man köper.  

 

”När du köper en lägenhet så vill du veta så mycket som möjligt om den, och det är 

likadant vid ett företagsförvärv” 

Respondenten säger att för att erålla möjlighet att genomföra en due diligence måste 

ofta köparen lägga ett initialt bud för att få informationen, därför att i processen kommer 

det ofta fram känslig information. Om inte detta krav skulle finnas kan konkurrenter 

begära information och därefter få stor kunskap om sina konkurrenter som de sedan kan 

använda i andra syften än förvärv. De menar att efter processen är det väldigt vanligt att 

budet justeras beroende vad de hittat i processen. 

Respondenten anser att processen är anpassad beroende på vilka bolag som skall 

granskas samt hur uppdraget ser ut från deras klient. De anser att om de arbetar för 

säljsidan är det oftast en längre process då det oftast inte vet vad köparen önskar, om de 

är på det köpande bolagets sida uttrycker de ofta en önskan om vilka delar de vill att de 

skall granska, det kan vara vissa riskområden som köparen själva har identifierat.  

Finansiell due diligence 

De anser att den finansiella granskningen följs av vissa huvuddelar som är viktiga att 

erhålla information om utifrån det uppdrag de har. Vanligtvis skickar de ut en request 

list där de begär information om vissa finansiella delar av bolaget. Årsredovisningar är 

något de vanligtvis efterfrågar om det inte finns publicerat, och utifrån årsredovisningen 

genomför de en granskning och analys av bland annat intäkter, kostnader, balansposter, 

rörelsekapital, kassaflöde. Utifrån dessa analyser kontaktar de sedan målbolaget för ett 

möte där de vill erhålla en förståelse av de finansiella data de har granskat, varför de 

binder mer kapital och varför gick EBITDA upp eller ner kan vara saker de frågar ut 

ledningen om. De använder sig även i vissa bolag av den månadsvisa rapporteringen för 

att se hur den utvecklar sig och som utgångspunkt i deras analyser. 

På frågan om vad syftet är med den finansiella processen är svarar vår respondent att det 

är relativt likadant som den generella processen, det vill säga att erhålla nyttig 

information för att minska risken att det inte kommer fram ”lik i garderoben senare”. 

Den finansiella granskningen har också som syfte att bistå med det köpeavtal som de 
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eventuellt kommer att ingå i, där försöker deatt skapa skuldposter av så många poster 

som möjligt då skulder är avdragsgilla. Därför anser att syftet också är att bistå med 

hjälp i avseende priset på bolaget utan att för den skulle göra en värdering. 

Den finansiella processen anser de är väldigt individuellt anpassad, de menar att varje 

bolag och varje uppdrag är annorlunda och därför anpassar de den finansiella processen 

efter de parametrarna. I varje verksamhet finns det underliggande faktorer på vad som 

driver intäkter och kostnader och därför anser de att processen bör skräddarsys. När vi 

frågar om vilken betydelse branschen har menar de att branschen spelar en stor roll för 

den finansiella processen, för ett industribolag är det kanske viktigare att de ser på vad 

de kan producera. Alla branscher har en intjäning på olika sätt och därför är branschen 

viktig att beakta vid finansiell due diligence. De anser att processen för It-bolag som 

exempelvis Facebook inte har den betydelsen som vid traditionella, vid Facebook anser 

de att de immateriella rättigheterna som exempelvis trademarks spelar större roll, då 

tillgångar ser annorlunda ut i dessa typer av bolag. Men de anser att det är svårt att 

definiera vad huvudskillnaden i processen är i IT-bolag, men de menar att processen är 

annorlunda beroende på bolag och vilken komplexitet som finns.  

De anser att det överhuvudtaget ser annorlunda ut i processen om man jämför ett moget 

bolag mot ett nystartat bolag. Ett bolag som har varit verksamma en längre har en 

mognad och det är mindre ”skräp”. För det nystartade bolaget där det inte finns mycket 

historisk information att granska anser de att de lägger större vikt på att granska 

prognoser gjorda av företaget, att försöka värdera rimligheten i dessa prognoser och 

utvärdera den framtida expansionen inom bolaget. 

Respondenten säger att de själva inte gör egna prognoser för framtiden utan fokus ligger 

på att granska de prognoser skapade av bolaget själva, de gör som sagt en granskning av 

befintliga prognoser och använder sig av historiska prognoser och ser hur väl de 

överensstämt med det verkliga utfallet, de kan med hjälp av detta dra slutsatsen 

huruvida de är duktiga på att prognostisera eller inte. 

Värdering 

Företaget sysslar med värdering av bolag och bistår även revisorerna med 

informationsunderlag.  De huvuddelar som ingår i en värdering är enligt respondenten 

att arbeta fram en förståelse för bolaget samt verksamheten genom att kolla på marknad, 

konkurrenssituation, trender och historik. Det är också viktigt att intervjua och skapa sig 

en uppfattning om ledningen. För att hitta ett rimligt avkastningskrav tittar de mycket på 

finansiella prognoser för framtiden, bedömer marknadsrisk samt företagets specifika 

risk och till sist gör de en bedömning av lämpligt avkastningskrav. 

 

Företaget baserar oftast sin värdering på information från lägesrapportering och 

historiska årsredovisningar, analytikerrapporter samt marknadsanalyser. Vad som skiljer 

värderingsgruppen från de som arbetar inom due diligence är framförallt att de använder 

sig av informationen övergripande och går inte in på detaljer på samma sätt. På frågan i 

vilket stadie i en transaktion informationen från due diligence kommer in svarade 

respondenten att eftersom denna information är väldigt känslig vill det säljande 

företaget att köparen binder sig genom att först lägga ett initialt bud innan de får tillgång 

till all information. Utifrån denna information som man fått tillgång till kan man 

beroende på due diligence rapporten sedan försöka omförhandla priset. 



[51] 
 

Den vanligaste värderingsmodellen som de använder är kassaflödesmodellen och sedan 

kompletteras denna med en relativ värdering. Respondenten påpekade även att 

användandet av värderingsmodell beror mycket på värderingsobjektet. På frågan om det 

existerar skillnader vid värdering av nystartade It-bolag och traditionella och mogna 

bolag svarade respondenten att den stora skillnaden är användandet av prognoser och 

estimat för It-bolagen. Beroende på deras brist på tillförlitlig historik samt att de oftast 

har en hög tillväxt gör att man måste basera sin värdering mer på marknadsanalyser och 

estimat. För att kunna fånga in bolagens osäkerhet antar respondenten att man baserar 

mycket av värderingen på ledningens information och rapporter om marknad. 

När företaget prognostiserar framtida vinster för ett bolag utgår de från de budgetar och 

prognoser bolaget tillhandahåller sedan gör de en rimlighetsbedömning utifrån 

historiken. De bedömer även marknadsanalyser, analytikerrapporter och konkurrenter 

och slutligen skapas en prognos. 

Respondenten anser att den vanligaste tidshorisonten för dem ligger någonstans mellan 

fem och tio år. Det viktigaste för dem är inte prognoslängden utan det är att företaget 

skall uppnå det tillstånd som kallas för steady-state, det vill säga ett långvarigt och 

kontinuerligt tillstånd. Bolagets stadie har större betydelse för om tidshorisonten skall 

anpassas än vilken bransch bolaget är verksam inom. Exempel om man tittar på ett 

nystartat bolag som är i en uppstarts fas och har en ny produkt, innan detta bolag når 

detta långvariga tillstånd kan det krävas att man förlänger den tidshorisonten som 

används i prognoserna till femton år istället för fem. 

5.4 Företag D 

Datum: 2011-04-14 

Tid: 10:00- 10:48 

Respondent D är 27 år 

Befattning: är verksam inom gruppen värdering och transaktionsrådgivning vid en av 

de större revisionsbyråerna. 

 

Erfarenhet: individen har arbetat vid denna grupp de senaste åren och gjort både due 

diligence processer och värderingar de senaste 2,5 åren. 

 

Due diligence 

Respondenten anser att en due diligence process vanligtvis innefattar tre steg, finansiell, 

kommersiell och operationell. I den operationella granskningen tittar de vanligtvis på 

vilka möjligheter och problem det finns, det kan innefatta integration eller 

separationsfrågor i verksamheten med andra verksamheter. Den kommersiella 

granskningen är oftast framåtriktande och där bedöms ofta hur kommersiell bolaget är 

inom marknad och region, den analysen är som sagt framåtriktad. Finansiella processen 

består mest om att titta på historisk information utifrån balans och resultaträkning och 

där de ser på olika lönsamhetsfrågor och bryta ner informationen på detaljnivå, det kan 

vara per butik, per produkt eller inom olika geografiska marknader. 

 

En förvärvsprocess genomgår tre steg, och startar med att ett informationsmemorandum 

skickas ut, denna är gjord av vanligtvis en finansiell rådgivare. I det memorandum 

beskrivs verksamheten, hur den finansiella statusen ser ut samt vilken 

kommersialisering bolaget har. Det andra steget följs av ett indikativt icke bindande bud 
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och utifrån de bud säljaren känner sig komfortabel med väljs dessa bolag ut och får ta 

del av mer information. Om dessa aktörer fortfarande är villiga att köpa bolaget följs det 

av en due diligence process vilket är steg tre. Beroende på vad som kommer fram i det 

steget bestämmer bolagen huruvida ett köp skall genomföras eller inte.  

Respondenten anser att due diligence processen behöver en finansiell, kommersiell och 

en operationell för att erhålla alla perspektiv. Sedan anser respondenten att beroende på 

vilken bransch bolaget är verksam inom samt vilket stadie bolaget är kanske inte alla 

steg är nödvändiga, i vissa fall kanske det enbart är nödvändigt med en kommersiell och 

i andra fall kanske det inte behövs göra en kommersiell granskning. Processen är 

anpassad till bolag, stadie och bransch men respondenten anser att de tre delarna täcker 

in allt. Syftet med en due diligence är enligt respondenten att försäkra köparen att det 

inte finns några betydande risker i verksamheten 

Finansiell due diligence 

I en finansiell due diligence hävdar respondenten att de utgår från balans och 

resultaträkningen. Utifrån resultaträkningen tittar de på olika lönsamhetsfrågor och 

försöker att bryta ner dem till en så låg nivå som möjligt men inte ända ned till fakturor, 

lite grann likt noter i en årsredovisning. Nedbrytningen är till för att se var i detalj 

bolaget har en intjäning och var det kan finnas eventuella problem. De tittar även på den 

finansiella utvecklingen och hur den har sett ut över tid och även bolagets egna 

prognoser bedöms. Utifrån att granska resultaträkningen kan de se om det funnit 

engångsposter eller andra effekter som påverkat resultatet, detta kan vara 

omstruktureringskostnader eller om de använt sig av andra redovisningsprinciper som 

kanske inte speglar verkligheten på bästa sätt.  

 

Genom att lyfta ut delar av resultaträkningen kan de erhålla en normaliserad bild av 

bolagets resultat. Balansräkningen utvärderas och där är nettoskulden en viktig del att 

titta på, detta för att det används senare i värderingen då nettoskulden dras bort för att gå 

ifrån ett enterprise value till ett marknadsvärde på bolaget. Andra viktiga delar enligt 

respondenten är också rörelsekapital och behovet av rörelsekapital, kassaflöden samt 

pensioner. Vid granskningen av pensioner är det vanligtvis en speciell pensionsgrupp 

som gör den granskningen och det är främst för att se vad som är upptaget i 

balansräkningen och vad finns utanför den, allt för att det inte skall bli en överraskning 

senare att de kanske inte avsatt tillräckligt med kapital. 

 

Respondenten anser att syftet med den finansiella granskningen är att försäkra en 

potentiell köpare att det inte finns några betydande risker i verksamheten, det kan vara 

alltifrån att lönsamhetsproblem till att se att värdena i resultat och balansräkning 

stämmer överens med verkligheten. Vidare är också syftet att vara ett beslutsunderlag 

för att gå vidare i förvärvsprocessen eller inte. Vanligtvis är det så att processen är 

kopplat till ett pris av bolaget och det vi kommer fram till i en finansiell due diligence är 

något väderinsgpersonalen skall ta i beaktande och då framförallt nettoskulden. 

Respondenten anser att den finansiella granskningen är både individuellt anpassad och 

standardiserad, utifrån de processer respondenten varit inblandad i följs det av en 

relativt standardiserad granskning. Sen är det även så att kunden är ofta delaktig i 

processen och kunden har vanligtvis vissa önskemål och utifrån dessa anpassar de sin 

granskning. Under processen är det också så att beroende på vad som kommer fram 

kommer de att inrikta sig mer mot dessa områden samt vilken information som finns 
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tillgänglig. I vissa bolag kanske de inte kan bryta ner de siffror de vill och då tvingas de 

därför anpassa processen efter objektet. 

På frågan om vår respondent anser att den finansiella granskningen skiljer sig mellan It 

och skogsbolag har respondenten inte tillräcklig erfarenhet men denne kan tänka sig att 

fokus blir på andra typer av resultat och balansposter. Vid It-bolag blir det nog ett större 

fokus på licenser och andra immateriella tillgångar, där finns oftast inte ett stort 

rörelsekapital behov eller nettoskuld jämfört med mogna bolag som exempelvis 

skogsbolag. I dessa företag med hög tillväxt och en plattform med användare är det mer 

fokus på framtiden för det är där värdet ligger. De har troligtvis inte den historiken och 

det hade nog varit svårt att genomföra de delar de vanligtvis gör i en finansiell due 

diligence. Respondenten anser att det är en stor skillnad om man gör en granskning på 

ett moget bolag som funnits i etthundra år och de inte gjort några väsentliga 

förändringar som förvärv eller liknande. I de bolagen kan de bryta ner informationen 

och använda sig av den, vilket blir svårare i nystartade bolag med hög tillväxt. 

Investerare som vill köpa in sig i exempelvis It-tjänstebolag är mer beroende av 

individerna inom bolaget, där värdet är humankapital. I balansräkningen kanske det 

endast finns datorer och möjligtvis varumärke upptagna. 

Respondenten menar att de inte gör några egna prognoser av framtiden inom den 

finansiella delen utan de mer bedömer rimligheten i de existerande prognoserna och vad 

sannolikheten är att uppnå dessa. Vad de egentligen gör är att bedöma vilken intjäning 

bolaget behöver för att klara av att uppnå den budget som finns. I den kommersiella 

delen är det mer att de gör egna prognoser och i IT-bolag kan det vara så att 

prognoserna sträcker sig längre än vid ett moget bolag. 

Datum: 2011-03-29 

Tid: 08:30-09:10:32 

Respondent E är 44 år gammal. 

Befattning: är director vid värderingsgruppen på en av de stora revisionsbyråarna. 

Erfarenhet: har varit verksam inom denna avdelning i tolv år. Gruppen arbetar mest 

inom företagsvärdering och värderingsanknuten rådgivning. Innan respondenten började 

på revisionsbyrån arbetade individen inom Investment Banking avdelningen på 

Handelsbanken. 

Värdering 

Företagsvärdering handlar generellt sett om att lära känna bolaget genom att försöka 

förstå deras verksamhet, historik, prognoser och sedan utifrån det gör man en 

kassaflödesprognos. För att beräkna nuvärdet av dessa framtida kassaflöden används en 

diskonteringsränta som beräknas utifrån en riskanalys. Nuvärdet av de framtida 

kassaflödena jämförs sedan med olika typer av värderingsmultiplar. Respondenten 

påpekar att värdering kan skilja sig mycket mellan olika uppdrag och att det inte bara 

finns ett tillvägagångssätt utan att det beror helt på värderingsobjektet och beställaren av 

uppdraget. Deras vanligaste värderingsmodeller är kassaflöden och jämförande 

värdering i form av multiplar. 

På frågan vilken information de baserar deras värdering är svaret enkelt, de använder sig 

av all tillgänglig information. Det första som man gör är att intervjua bolaget och sedan 

får de presentera sin affärsidé samt presentera deras historik. Respondenten påpekar att 
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en finansiell due diligence process är väldigt dyr och att det inte är särskilt ofta man har 

tillgång till den informationen i en företagsvärdering men finns det använder de alltid 

den för att justera värderingsmodellen. En annan viktig del är också den kommersiella 

delen av en due diligence eftersom den tittar mer på de prognoser som företaget har 

medan den finansiella mer tittar på siffror och historik så en kombination av dessa är det 

bästa. Det kostar väldigt mycket pengar dessa tjänster men vid stora transaktioner har 

det förekommit att man haft tillgång till både en finansiell- och en kommersiell due 

diligence som genererat input till värderingen och då arbetar alla i ett team.  

Deras värderingsmodeller baseras nästan alltid på kassaflöden eftersom det finns många 

immateriella tillgångar som genererar kassaflöden som exempelvis kunder och olika 

processer. Respondenten anser inte att substansvärdet på företaget är lika viktigt som 

kassaflödena eftersom värdet på företaget inte är samma som värdet på maskinerna utan 

det är de kassaflöden som dessa maskiner tillsammans med de anställda kan generera. 

Substansvärden är ingenting som de skulle använda på bolag i en uppstarts fas och 

framförallt inte på nystartade It-bolag på grund av att deras enda substans kan vara 

några datorer. Vid värdering av fastighetsbolag och skogsbolag kan de använda en form 

av substansvärdering men inte för bolag där kunskap är en viktig del. Respondenten 

anser inte att det skett någon förändring från att man tidigare kollade mer på 

substansvärden utan att denna metod på senare år är ovanlig förutom i specifika 

sektorer. Värderingsmodellerna skall alla ge samma värde annars har man ändrat sina 

antaganden enligt respondenten. Varför man använder flera modeller är för att säkra att 

man inte har gjort fel någonstans tidigare, man använder inte flera modeller för att få 

fram flera olika observationer och sedan beräkna ett medelvärde.  

Det finns aldrig några perfekta jämförelsebolag eftersom alla bolag är unika men 

däremot finns det många noterade bolag man kan använda både inom Sverige 

ochävenutanför i exempelvis USA. It-branschen i sig är inte speciellt ny enligt 

respondenten men påpekar samtidigt att det är en snabbrörlig bransch där det hela tiden 

kommer nya tjänster och bolag. Det finns bra jämförande bolag om man tittar men man 

ska aldrig tro att dessa bolag är perfekta jämförelser för det existerar inte varken inom It 

eller någon annan bransch. Företag som exempelvis Facebook, Groupon och Linkedin 

är väldigt svåra att värdera utifrån kassaflöden och även vinstmultiplar eftersom de 

knappt genererar någon vinst. Detta skapar en stor osäkerhet för de kan antingen bli 

värsta raketerna samtidigt som de kan gå i konkurs. Det finns väldigt lite information att 

bygga värderingen på eftersom de inte har någon historik och ofta en oprövad 

affärsmodell. 

Det finns två sätt att ta hänsyn till denna osäkerhet i kassaflödesmodellen; det ena är en 

typ av scenarioanalys med olika typer av utfall på kassaflöden och det andra är 

avkastningskravet. Ett sätt att göra scenarioanalyser är att sätta upp ett positivt scenario, 

ett mellan scenario och slutligen ett negativt scenario och sedan applicera sannolikheter 

på dessa. Facebook´s enorma värde bygger egentligen på samma värde som vilket 

verkstadsbolag som helst enligt respondenten. Värdet är egentligen bara marknadens 

förväntningar på företagets framtida kassaflöden diskonterat till ett nuvärde, sedan om 

detta stämmer eller inte får framtiden utvisa. Det var ju samma sak under förra It-

bubblan där fanns det massor av bolag som hade värderingar i linje med Facebook nu 

och vissa av dem lyfte och försvarade verkligen värderingarna medan andra gick under. 

Respondenten berättar också att bara för att värdet på bolaget är högt behöver inte det 

betyda att det är övervärderat utan det är marknadens förväntningar och de kan antingen 

bli bättre, sämre eller i linje med dem.  



[55] 
 

De vanligaste värderingsmodellerna på deras företag är kassaflödesmodellen och market 

approach, som är en typ av jämförande värdering. Beroende på vilken typ av bransch 

eller företag kan det vara enklare tekniskt att använda sig av andra modeller men 

respondenten anser att fritt kassaflöde är den absolut vanligaste ochenklaste att använda. 

Vad gäller framtida prognoser brukar de oftast granska företagets långsiktiga affärsplan 

och även då göra en egen analys om marknaden och företagets position sedan 

sammanställer de den informationen till en bedömning.  Det blir sedan en diskussion 

tillsammans med företaget och vår egen bedömning vad som är det mest troliga 

scenariot, det är det som är det mest viktiga vilket det troliga scenariot är. För nystartade 

It-företag kollar man också på produkten; vilket behov fyller den, vilken är marknaden, 

vilka konkurrenter finns det och är de unika. Det intressanta är alltså hur produkten tas 

emot på marknaden på samma sätt som vilket företag som helst, skillnaden är att det är 

svårare för ett nystartat bolag för de har ingen tidigare vinst eller rykte. Respondenten 

vågar inte säga att nystartade It-bolag generellt sett skulle ha större tendens till 

övervärdering utan tror både att det finns undervärderade och övervärderade bolag. Det 

viktigaste är att se varje bolag som ett unikt bolag och sedan göra bedömningen utifrån 

deras förutsättningar och inte göra någon slags generalisering. 

Tidshorisonten på framtidsprognoserna skiljer sig från bolag till bolag enligt 

respondenten som också påpekar att tidslängden inte är relevant utan det är när bolaget 

när steady-state. I mogna bolag som inte ändrats särskilt mycket de sista åren behöver 

man inte ha någon prognosperiod medan ett bolag som står inför stora förändringar kan 

behöva fem till tio år. Det viktiga enligt respondenten är vart bolaget är på väg och vilka 

förväntningar som finns sedan får man anpassa tidshorisonten utifrån det, det kan vara 

0, 1, 10 eller 20 år. Branschens betydelse är inte så stor, det är mer hur mogen 

branschen är fast även inom mogna branscher kan det finnas företag som växer 

snabbare. Vad man vill göra med att utöka tidshorisonten är att fånga upp de 

förväntningar som finns på bolaget för om man lägger sig i steady-state kommer inte 

dessa förväntningar med i sin kassaflödesvärdering. 

5.5 Företag E 

Datum: 2011-04-04 

Tid:16:30–17:01:12 

Respondent F 

 

Befattning: projektledare inom Transactional Services vid en av de större 

revisionsbyråerna. 

 

Erfarenhet: respondenten arbetar inom deras Transactional Services som arbetar med 

transaktionsrelaterad rådgivning, det innebär både due diligence rådgivning samt 

traditionell Corporate Finance med värdering och M & A processer. Denna individ har 

erfarenhet av både den finansiella, operationella samt kommersiell due diligence. 

Due diligence 

Respondenten anser att beroende på vilken typ av transaktion som görs, de olika delarna 

i due diligence processen kan vara olika. Men de delar som tenderar att vara 

återkommande är finansiell, legal samt en kommersiell där man går in mer på marknad, 

konkurrenter, tillväxt och konkurrenssituation. Vid en granskning av tillverkande bolag 

kan en operationell och teknisk granskning göras, där ligger fokus på 
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produktionsresurser och status på anläggningarna. I vissa fall kan det även genomföras 

en It-granskning om det är ett It-beroende bolag. Tillvägagångssättet i en due diligence 

är att de oftast kommer in relativt sent i transaktionsprocessen, en due diligence görs 

efter att klienten lagt ett indikativt icke-bindande bud baserat på begränsad information 

från bolaget. Efter budet erhåller de mer information och kan då genomföra en due 

diligence, där de bearbetar och analyserar informationen. Därefter rapporterar de till 

klienten de nyckelpunkter de identifierat innan klienten skall lägga ett slutgiltigt bud på 

bolaget. Och det budet kan skilja sig från det initiala budet beroende på vilken 

information som kommit fram i due diligence processen. 

 

På frågan om vad syftet med en due diligence är anser vår respondent att det är att 

erhålla underlag till en värdering, samt att identifiera risker förknippade med 

verksamheten och få en ökad förståelse för bolaget och hur det genererar pengar. 

Respondenten anser att processen som helhet är väldigt individuellt anpassad, faktorer 

som spelar in är tidsramen, branschen samt hur mycket deras klient själv kan göra. 

Finansiell due diligence 

Vår respondent anser att huvuddelarna i en finansiell due diligence kan skilja sig 

beroende på bransch och typ av bolag, deras egen erfarenhet vägs in och de har kanske 

tidigare identifierat nyckelpunkter inom branschen eller genom tidigare transaktioner 

med liknande bolag. Vanligtvis är det en granskning av vilka faktorer som driver 

lönsamhet, tillväxt, hur kostnadsbilden har utvecklats samt kassaflöden. Denna 

information är baserad utifrån bolagets historiska resultat och balansräkningar. En 

annan viktig del att granska enligt vår respondent är affärsplanen och budgetarna samt 

det investeringsbehov som finns. Utifrån den information de erhållit skapar de sig en 

bild av bolaget som de senare använder i analysfasen. I den fasen försöker de att gå på 

djupet och förstå vad det finns för dynamik i bolaget, detta görs enligt vår respondent 

genom diskussioner och möten med management för bolaget. 

Syftet med finansiella due diligence är att identifiera risker och förstå bolaget, var tjänar 

de pengar, var har tillväxten kommit ifrån, varför ser kostnadsstrukturen och 

kostnadsutvecklingen ut som den gör. Vår respondent menar att syftet är att identifiera 

risker, ge ett bättre underlag till värdering samt att deras klient förstår var bolaget tjänar 

sina pengar. 

På frågan om den finansiella processen är individuellt anpassad eller inte anser vår 

klient att det är beroende på branschen, för varje bransch har sina utmaningar. Ett 

exempel respondenten använder sig av är skillnaden mellan sjukvård och en 

tillverkande industri. I sjukvårdsbranschen kanske det är viktigt att se hur deras avtal 

löper, de kan ha avtal med olika landsting och genererar därifrån intäkter och se vilken 

vikt dessa avtal har jämfört med externa volymer. I den tillverkande industrin så kan det 

vara viktigt att se kostnaden för såld vara, industrin kan vara väldigt exponerad mot 

någon råvara och prisvariationer inom råvaran kan påverka bolaget i stor utsträckning. 

Så vår respondent menar att processen skiljer sig beroende på vilken bransch bolaget är. 

Respondenten tror att vid bolag som exempelvis Facebook, Groupon blir granskningen 

annorlunda, där finns det ingen tydlig produkt som de tjänar pengar på utan det blir mer 

att se vilken trafik de tjänar pengar på. Hur tar de betalt och vad finns det för 

prismodell, har man ökat kraftigt i volym eller man kanske tjänar mindre per klick eller 

per besökare, med andra ord är det viktigt att förstå hur prismodellen fungerar. 
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Respondenten anser att det eventuellt är den kommersiella granskningen som är av 

större betydelse vid den typen av It-bolag och framförallt konkurrenssituationen och 

alternativa tekniker, finns det något som kan slå ut bolaget, kan bolaget bli nästa 

altavista? 

På frågan om den finansiella processen skiljer mellan It och mogna bolag anser vår 

respondent att den skiljer sig, branschen styr väldigt mycket vad de tittar på. 

Respondenten anser inte att det är större skillnad mellan It-bolag och skogsbolag än vad 

det är mellan två andra branscher, varje bransch har sina unika delar. Sedan är det så att 

ett moget företag som funnits en längre tid oftast har en bättre administration och det är 

givetvis lättare att erhålla historisk information samt eventuellt bättre ordning i 

redovisningen än vid nystartade bolag. 

Det är väldigt sällan prognoserna görs av dem själva enligt respondenten, utan det 

brukar vara så att de utgår från de befintliga prognoserna och trycktestar dem. För att 

testa dem brukar de titta på den historiska informationen och försöka och se om det kan 

vara så att de tappat marknadsandelar men på grund av att marknaden som helhet har 

växt så har även bolaget gjort det. Egentligen handlar det om att titta på bakomliggande 

orskakerna. För bolag som Facebook kan det vara att se hur man kan växa från den 

befintliga plattformen, men fokus handlar egentligen om att se vad som drivit 

utvecklingen historiskt och utgå från det, det är väldigt olika beroende på bolagen. 

Datum: 2011-04-05 

Tid: 13:00-13:43 

Respondent G är 39 år gammal 

Befattning: arbetar inom Corporate Finance avdelningen och mer specifikt den grupp 

som sysslar med värderingar. 

 

Erfarenhet: Respondenten har tio års erfarenhet av värdering och har tidigare varit 

verksam inom köp och sälj transaktioner. Organisationen gör värderingar för alla olika 

typer och ändamål, det kan vara köp eller sälj, redovisningsmässiga värderingar av 

tillgångar eller tvister där de ska uppskatta den ekonomiska skadan. 

Värdering 

Tillvägagångssättet av en företagsvärdering följer väldigt mycket den metodik och de 

modeller som man lär sig på civilekonomutbildningen, sedan är det viktigaste inte 

modellerna utan de antaganden som du använder. Det är viktigt att skapa en full 

förståelse för företaget baserad på dels deras nuvarande situation samt göra en 

framtidsanalys. Framtidanalysen som man baserar prognoserna på består av flera olika 

faktorer som exempelvis; marknads- och konkurrensanalys, investeringsbehov och vilka 

planer företaget har för framtiden. När de gjort dessa prognoser beräknar de framtida 

kassaflöden och till sist diskonteras dessa till ett nuvärde. Om det är finansiella bolag 

man ska värdera använder de oftast utdelningar, där tittar de på hur mycket bolaget kan 

dela ut eller om de måste spara medel för att täcka kapitalkrav och så vidare. Sedan 

beräknas ett rimligt avkastningskrav för bolaget, de undersöker vilka risker som finns 

och sist av allt görs en jämförande värdering med noterade bolag och andra liknande 

transaktioner. När de tittar på andra företagstransaktioner är det viktigt att tänka på 

möjliga synergieffekter för det köpande företaget och även titta om det var budgivning 

för pris och värdering är inte samma sak. Respondenten påpekar också att en viktig del 
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av värderingen är erfarenhet, med tiden byggs en känsla för hur olika företag värderas 

upp eftersom oftast har du eller någon annan inom firman värderat liknande 

verksamheter tidigare.  

På frågan om värdering utförs med hjälp av ett standardförfarande svarade respondenten 

både ja och nej. Det som skiljer sig är hur de bygger upp prognoserna för framtiden men 

informationsinsamlingen är relativt standardiserad.  

Värdering av ett bolag där en due diligence process äger rum baseras oftast först på 

information bestående av ett informationsmemorandum där säljaren förberett 

information för köparen. Baserat på denna information gör den köpande parten en 

värdering och slutligen lägger de ett initialt bud på bolaget, när det säljande bolaget 

anser att affären kan gå vidare inleds due diligence processen där de tidigare 

antagandena i värderingen verifieras. Efter denna process behöver kanske deras 

värdering justeras och utifrån detta kan de försöka förhandla ner priset beroende på vad 

som uppkommit under granskningen. Respondenten säger att informationen från due 

diligence oftast kommer in när man redan bildat sig en uppfattning om värdet på bolaget 

och att den informationen man får mer är till för att säkerställa att den initiala 

värderingen är rätt. 

Respondenten är väldigt tydlig med att den vanligaste värderingsmodellen för 

bolagsvärdering är baserad på företagets fria kassaflöde och för finansiella bolag är de 

baserade på utdelningar. Kassaflödesmodellen anser de vara väldigt bra just för det visar 

vad bolaget kan generera för intäkter på egen hand och det ger en riktning om hur 

bolaget behöver utvecklas. Dessa modeller är huvudmodeller men sedan gör de även 

jämförande värderingar med hjälp av multiplar. Respondenten säger att det kan vara 

väldigt svårt att hitta lämpliga jämförande värderingsobjekt för nystartade bolag på 

grund av att det kan röra sig om ett bolag med en anställd och en speciell teknologi som 

inte hunnit generera några intäkter. På frågan om alla modeller i teorin genererar samma 

värde givet samma antaganden svarade respondenten: ”… det tycker jag verkligen är 

beskrivande, det viktigaste är inte själva modellen utan att man gjort en bra analys av 

bolaget av möjligheter och svårigheter och vilka pengar bolaget kan generera…”  

Respondenten berättar att det ibland kan vara svårt att bedöma kassaflöden för ett 

nystartat företag och då används ibland en slags omvänd kostnadskalkyl. Man kollar 

vad företaget själva skulle behöva betala för att själv utveckla en likadan produkt, 

samma teknologi och licensavgifter för att licensiera produkten och så vidare och utifrån 

detta bestäms värdet. Hur de värderar nystartade It-bolag tror respondenten beror 

mycket på vilka kassaflöden det företaget kan generera själv i framtiden eller hur det 

kan inverka på bolagets nuvarande kassaflöde. Det kan vara att den köpande parten 

anser att om de köper detta nystartade bolaget kan det generera högre intäkter även på 

andra tjänster och att köpet förhöjer perceptionen av koncernen. En annan möjlig 

anledning kan vara att koncernen vill tillskansa sig ny teknologi och vill vara långt fram 

i utvecklingskedjan. Respondenten menar på att det alltid måste finnas en tro på att 

köpet ska generera pengar i framtiden. Görs en investering, alltså pengar ut, förväntas 

detatt denna investering ska förräntas och ge ett inflöde av pengar i framtiden. Men för 

många av dessa nystartade It-bolag är det mycket förväntningsvärde i början och då 

gäller det också att inte ta för stora risker eftersom mycket kan förloras. I Facebook 

exempelvis där måste det finnas en otrolig utvecklingspotential i och med deras enorma 

värdering när de inte genererar särskilt stora vinster men har höga kostnader. 
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Respondenten anser att det finns riktmärken på It-bolag på marknaden men påpekar 

även att det är svårt att hitta jämförbara riktmärken för bolag som kommit på något nytt 

och revolutionerande. Exempelvis den hype som skapats kring Facebook som med sin 

enorma utveckling blivit en form av livsstil att ständigt vara uppkopplade och hålla 

kontakten. Kring denna typ av fenomen ser respondenten litegrann av ett mönster, 

ganska likt som It-hypen 2000, att förväntningarna om allt är möjligt och att folk rycks 

med gör att det skapas enorma kursstegringar på denna typ av företag. Sedan är det 

många förutom rena konsultbolag som har problem med att kunna värdera de nya 

företagens affärsplaner utan de ser mest de oändliga möjligheterna utan att egentligen 

kunna göra en bra bedömning. En stor anledning till att dessa värdestegringar 

uppkommer tror respondenten kan vara bristen på jämförande värderingar för att hitta 

en rimlig nivå. 

När de prognostiserar framtida vinster samt gör andra framtidsprognoser i traditionella 

och mogna företag tittar de mycket på historiken och sedan ställs den historiken mot 

jämförande bolag. Då tittar de först på bolagets tillväxt och marginal och jämför sedan 

den historiken med andra jämförbara bolag och kollar om det är rimligt för branschen. 

När de tittar på nystartade bolag finns inte samma historik utan uppbyggnaden av 

företaget ligger framåt i tiden och då försöker de uppskatta möjligheter och risker. Ett 

sätt att värdera detta kan vara att använda sig av olika typer av möjliga scenarion och 

sedan applicera sannolikheter på dessa. Den här typen av scenarioanalys är ganska enkel 

att förstå för den som beställt tjänsten av oss eftersom den visar på olika scenarion och 

sedan sannolikheten att de inträffar vilket gör att vi ofta använder denna modell. En 

annan viktig faktor är att bestämma risken samt om de ska använda sig av företagets 

prognoser eller inte. Många beställare vill att de ska använda sig av deras prognoser 

ochdå kan de ibland bli tvungen att använda ett högre avkastningskrav. Det finns 

ingenbra modell för att kvantifiera risk i den här typen i bolag vilket gör att det blir en 

subjektiv bedömning där erfarenheten är viktig. Respondenten anser att risken att 

övervärdera ett nystartat It-bolag är betydligt större än ett mer traditionellt och moget. 

Framförallt på grund av svårigheten att uppskatta potentialen företaget har rent 

kassaflödesmässigt. När ett bolag som Facebook får ett stort genomslag på marknaden 

får folk upp ögonen och ser möjligheterna men svårigheten ligger i att bilda sig en 

uppfattning om vad bolaget faktiskt kommer att generera i kassaflöden. 

Den tidshorisont som de använder på deras företag är framförallt kring fem år eftersom 

de anser att det är en överblickbar period och att de flesta företag uppnått stedy-state då. 

Beroende på olika anledningar kan de även titta på längre prognoser exempelvis för 

utvecklingsbolag kan det krävas längre tidshorisont. Det kan vara för att de behöver 

fundera kring analet användare, vilka tjänster som kan kopplas till bolaget och vilka 

annonsintäkter som kan genereras, dessa faktorer kan göra att tidshorisonten måste 

utökas. För dessa bolag är det väldigt företagsspecifikt men vi brukar oftast inte 

använda oss av tidshorisonter längre än tio år. 
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5.6 Företag F 

Datum: 2011-04-11 

Tid: 14:00–14:29:24 

Respondent H är 40 år 

Befattning: chef över avdelningen Transactional Services vid en av de största 

revisionsbyråerna. 

Erfarenhet: har arbetat med due diligence och framförallt finansiell due diligence i 17 

år. Respondent H har tillbringat 5 år i London och de resterande 12 åren i Sverige, 

främst med att hjälpa private-equity bolag att förvärva och sälja bolag. 

Due diligence 

Vår respondent anser att det finns vissa huvuddelar som ingår i due diligence processen, 

dessa är en finansiell, legal, skattemässig och en HR där man tittar främst på pensioner. 

Sedan är det väldigt beroende på vilken typ av företag som granskas, i vissa bolag kan 

man göra en så kallad piper granskning där fokus ligger på att se hur individerna inom 

bolaget mår, är de friska etc. Det finns även It och en teknisk due diligence där de går 

igenom systemen och ser hur de används och att de fungerar som de ska. En 

kommersiell för att se vilken marknad bolaget är verksam inom och om det är en 

attraktiv marknad, om det är ett tillverkande bolag kommer det även in en operationell 

samt en miljögranskning. Respondenten menar att det är väldigt beroende på vilket 

bolag de granskar, ett tidigt utvecklat teknikbolag kanske man kan plocka bort vissa 

delar som inte är viktiga för verksamheten, de kanske har utvecklat något som ett annat 

bolag vill åt. Där kanske det inte spelar någon större roll hur balans och 

resultaträkningen ser ut. Då finns möjligheten att avtala bort vissa delar, exempelvis 

skatteskulder och liknande eftersom en omfattande granskning av det inte är nödvändig.  

 

Respondenten anser att syftet med due diligence processen är att skapa en förståelse för 

vad man köper, sen även att erhålla input till en värdering att se att de antaganden man 

gjort vid en initial värdering stämmer. Processen som helhet är både individualiserad 

och standardiserad, individuellt för att delarna som granskas inte är lika och 

standardiserad för att den erfarenhet de samlat på sig gör att de vet vilka delar som 

vanligtvis är viktiga. Sedan är det egentligen vilket stadie bolaget befinner sig i samt 

vad kunden vill ha de faktorer som avgör vilka delar som väljs ut för granskning. I ett 

teknikbolag i en utvecklingsfas spelar det inte lika stor roll hur intäkterna ser ut medan 

det skiljer vid granskningen av ett moget bolag. 

Finansiell due diligence 

Vår respondent anser att en finansiella due diligence följs utav två processer. Den första 

delen handlar om att erhålla någon sorts riskförståelse för objektet. Ett exempel vår 

respondent använder sig av är att se om jag är köpare och ska köpa ett bolag, då har jag 

gjort en värdering baserad på vissa antaganden. Det handlar om att få med sig dessa 

antaganden och förstå hur man har värderat bolaget, en slags scope fas. Del två är 

egentligen informationsinsamlingen och förstå att den informationen är rätt och hänger 

ihop. Därefter görs det en analys utifrån den information som erhållits och kolla vilka 

månader som sticker ut och försöka förstå dessa. För att erhålla en ökad förståelse 

används ofta ledningen i det säljande bolaget där intervjuer hålls för att skapa förståelse 

över siffrorna. Slutligen samlas resultatet in och används som input i det slutliga 
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köpeavtalet. De återkommande delarna i den finansiella processen är oftast 

rörelsekapitalet och vad de får för effekt på kassaflödet. En granskning av resultatet för 

att erhålla ett så kallat normaliserat resultat samt att se vilken nettoskuld bolaget har är 

också vanligt förekommande. 

 

På frågan om vad syftet med den finansiella due diligencen är svarade vår respondent att 

ena delen är att få en underliggande förståelse för resultatet, vad de kommer att tjäna i 

framtiden samt det underliggande kassaflödet. Det andra syftet är att identifiera risker, 

vilka tillgångar får jag med mig och vilka skulder finns det inom bolaget. Är 

balansräkningen fullständig eller finns det fler tillgångar. Det sista syftet med den 

finansiella due diligencen är att fungera som stöd till förhandlingen 

Respondenten menar att den finansiella granskningen är väldigt individuellt anpassad 

beroende på typ av bolag, det finns eventuellt inslag av standardisering men mer i själva 

presentationen. De individer som är vana att läsa dessa rapporter vet ungefär vilka delar 

som ingår men arbetet inom processen är väldigt individuellt, egentligen anpassas 

granskningen beroende på bransch och vilket stadie företaget befinner sig i. Om 

respondenten rangordnar vilken del av branschen, stadie och storlek anser han att den 

som har störst betydelse är vilket stadie bolaget befinner sig i. 

För bolag som befinner sig inom It-sektorn blir fokus lite annorlunda jämfört med 

mogna bolag som exempelvis skogsbolag. Bolag inom It-sektorn är mer intresserad av 

legala delar och att du verkligen äger alla rättigheterna till de utvecklade produkterna. 

Kommersialisering får en större betydelse, resultat och balansräkning är av mindre vikt 

då det troligtvis inte är därför någon köper bolaget. I ett moget bolag får det en större 

vikt speciellt om de skall lånefinansiera köpet, då är det viktigt att se vilket kassaflöde 

det finns idag. Vid dessa It-bolag är den kommersiella delen viktigare för att säkerställa 

att det finns något av värde i framtiden. Respondenten menar att den kanske viktigaste 

skillnaden i processen vid jämförelse av It och mogna bolag är att granskningen av It 

bolagen inte går in lika mycket och tittar på skulder och kassaflöden, eftersom det inte 

är lika relevant. Fokus skiftar lite mellan dessa två typer, skogsbolagen är mer 

tillbakablickande och It-bolagen mer framåtriktande. 

Respondenten anser att den kommersiella granskningen är viktigare vid bolag av typen 

Facebook, Groupon med flera, där är värderingen otroligt framtidsbaserad då det inte 

finns någon riktig korrelation mellan värdena och vad de tjänar. Någon måste anse att 

något spektakulärt skall hända i framtiden annars får man inte ihop siffrorna, och det är 

klart att de kommersiella frågorna är av större vikt där. Prognoserna som finns i bolaget 

granskas och respondenten menar att de inte gör några egna prognoser. Det är mer ett 

jobb att säkerställa rimligheten av prognoserna och affärsplanen, är de aggressiva eller 

fega. Respondenten anser att det sällan blir särskilt bra att göra prognoser från utsidan, 

arbetet handlar mer om att se vilka antaganden bolaget har gjort och jämföra dessa med 

historiken. Visar det sig att det varit helt fel ute med prognoserna tidigare kanske det 

säger något om innevarande prognos. I den kommersiella granskningen anser 

respondenten att det är marknadsprognoser som görs och det är där krutet skall vara. I 

en generell bolagsprognos handlar det om bolagets modell som ska granskas men 

oavsett dessa är det hur marknaden växer som helhet som är det viktigaste. 
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Datum: 2011-04-14 

Tid: 09:10-09:55 

Respondent I är 34 år gammal. 

 

Befattning: respondenten är manager på en av de större revisionsbyråerna inom deras 

specifika värdering och modelleringsgrupp som ligger inom en avdelning som heter 

Transaction Advisor Services, denna grupp består av tio personer.  

Erfarenhet: utbildade sig på handelshögskolan och sedan jobbade respondenten kort 

som managementkonsult innan han gick in mer på Corporate Finance och 

företagsvärdering. Respondenten har arbetat på en av de större revisionsbyråerna sedan 

5 år tillbaka. Den sektor de kan bäst på avdelningen är telekombranschen men vår 

respondent är väldigt generell vilket gör att han inte är begränsad till någon specifik 

bransch utan specialist på värderingstekniker, kunskap och liknande. 

Värdering 

Tillvägagångssättet vid en företagsvärdering generellt sett är enligt respondenten en 

process som börjar med att de tar kontakt med värderingsobjektet. Lämpliga personer 

att intervjua är exempelvis finanschef, marknadschef och tillverkningschef eftersom 

syftet med intervjuerna är att få en ökad förståelse för verksamheten, industrin samt de 

interna processerna. Det kan också vara intressant att titta på bolagets tillverkning och 

hur de står sig i förhållande till deras konkurrenter och industrin. Efter detta begär de en 

informationsinsamlingslista med specificerad information som reviderade bokslut, 

historisk information, prognoser för kommande år och en kassaflödesprognos. Utifrån 

detta material samt om det finns tillgänglig information om branschstudier, 

marknadsanalyser eller jämförelse bolag förbereds värderingsmetoderna och slutligen 

skrivs en rapport som presenteras för kunden. 

Respondenten påpekar att det är ganska sällan de baserar sina värderingar på 

information från due diligence processen i alla fall vid kommersiella värderingar samt 

värderingar av skatteskäl. Vid större och medelstora förvärvsanalyser där de går in och 

värderar tillgångar till verkligt värde efter transaktionen används det däremot som en 

informationskälla men det är mest vid den typen av analysuppdrag. Due diligence 

processen är väldigt dyr, det kostar ofta mer än en miljon, vilket gör att de mindre 

bolagen inte har råd med dessa tjänster. Valet av värderingsmodell styr också vilken typ 

av information som bör efterfrågas. Används multipelvärderingar måste du kolla 

mycket på marknadsobservationer från jämförelsebolag som är noterade och sedan 

relatera det till värderingsobjektet. För att få relevant information behövs det olika 

databaser där information som multiplar, börsvärden och så vidare laddas ned, detta är 

objektiv information. Efter denna informationsinsamling tas bolagets resultaträkningar 

och kassaflöden in och denna information är då subjektiv eftersom den kommer från 

bolaget. Det gör att du får både subjektiv och objektiv information i din täljare och 

nämnare när du sätter in värdena i multiplarna. Det är samma tillvägagångssätt vid en 

kassflödesanalys där prognoserna för kassaflöden kommer från bolaget, sedan med 

hjälp av marknadsobservationer räknas lämplig diskonteringsränta fram byggd på 

objektiv information. Målsättningen är att värderingen ska försöka vara så objektiv som 

möjligt därför försöker de basera mycket av värderingen på marknadsdata men 

subjektiva bedömningar kommer alltid att finnas med. 

Respondenten håller med om att alla värderingsmodeller teoretiskt sett skall ge samma 

värde oavsett vilken av modellerna som används. Fast praktiskt anser han att det kan 
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skilja mellan de värden som finns på börsen, de värden som multiplarna ger samt deras 

kassaflödesmodell. Ibland upptäcker de att bolagens affärsplan ser ganska aggressiv ut 

och då försöker de prata med ledningen och justera ner dessa prognoser fast värdet efter 

justering är kanske ändå högre än marknadsvärdet. Respondenten påpekar att det är 

mycket psykologi på marknaden och bara för att värderingsmodellen visar att den är 

undervärderad behöver inte det vara sant men även ledningen brukar ser detta som 

lovande ochköper oftastsjälv aktier. En tanke som respondenten berättar är att det kan 

bero på att eftersom marknaden inte är effektiv kan det bli överprissättningar. 

Privatpersoner som inte är direkt insatt i exempelvis Facebook och deras verksamhet 

kan lätt anta börsens prissättning eftersom alla andra handlar och det är så hett just nu 

och därför köper även de aktierna till ett kanske övervärderat pris. 

De vanligaste värderingsmodellerna är kassflödesmodellen, alltså DCF modellen, och 

jämförande värdering med exempelvis multiplar. Dessa multiplar brukar delas upp i två 

typer: multiplar på noterade jämförelsebolag och också multiplar på jämförbara 

transaktioner. Substansvärderingar används väldigt sällan, de fall den skulle vara aktuell 

är i värderingar av investmentbolag och fastighetsbolag men den typen av bolag 

värderar de på företaget sällan. Respondenten påpekar att det är väldigt svårt att komma 

fram till ett tillförlitligt värde på ett nystartat It-bolag just för att de innehåller alla typer 

av risker. Det första är finansieringsrisken sedan finns det både operationell risk och en 

marknadsrisk. Den operationella risken är framförallt om de anställda, ledningen och 

ägaren klarar av att driva bolaget från noll i omsättning upp till det planerade målet. 

Marknadsrisken är speciellt stor för It-konsulter som exempelvis Facebook eftersom det 

är inte ens säkert om det finns en tydlig marknad för produkten. Respondenten säger att 

denna typ av företag som är inne i en uppstarts fas sällan får speciellt höga värderingar 

på grund av den höga diskonteringen utan de måste först bevisa med siffror att de klarar 

av att nå vissa av de uppsatta målen. 

På frågan var respondenten anser att det största värdet i Facebook ligger var svaret att 

deras fulla potential troligtvis inte kommer att uppnås förrän cirka år 2025. Det är 

mycket större fokus på framtiden och Facebook´s stora del av deras kassaflöden kring 

80-90 procent ligger efter år 2020 jämfört med ungefär 20-30 procent i ett moget 

industriföretag. Respondenten påpekar också att alla investeringar som görs förväntar 

sig en rimlig avkastning vilket gör att dessa värden bör vara rimliga att nå annars skulle 

ingen köpa dem. Just nystartade företag är väldigt svåra att värdera, om respondenten 

skulle värdera en entreprenör som vill skapa ett socialt nätverk där antalet användare är 

viktigt. Då skulle de börja med att titta på multiplar baserat på Facebook eftersom de 

ligger 7-8 år framåt i tiden och för att de redan har finansiering, användare och 

genererar intäkter. Efter denna jämförelsevärdering skulle man kunna använda sig av 

möjliga scenarion och sedan applicera sannolikheter på dessa. Respondenten är tydlig 

med att säga att det blir en väldigt stor osäkerhet vid värdering av dessa typer av 

nystartade bolag och därför kräver finansierarna ett väldigt högt avkastningskrav, kring 

30-70 procent. 

På frågan om det finns en risk för övervärdering när dessa fenomen som Facebook 

används som referensvärdering säger respondenten att de själva borde vara så kunniga 

för att ta höjd för det i värderingen. Fast samtidigt påpekas en oro på grund av att många 

på börsen köper in sig i dessa företag med de höga värderingar de har men det beror 

mycket på hype och den rådande marknadspsykologin. 
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Respondenten berättar att de oftast granskar bolagets egna prognoser av framtida vinster 

och gör en rimlighetsbedömning av dem, det är sällan de själva gör några egna 

prognoser men det beror också på vilket värderingsobjektet är. Respondenten berättade 

att det finns ett större fokus på att granska prognoserna i ett nystartat It-bolag jämfört 

med de traditionella och mogna beroende på att de har mer tillförlitlig historik. 

Det viktigaste gällande tidshorisonten i deras prognoser för värdering är att företaget 

kommer till ett år som anses som normalår vilket också kallas steady-state. Det är 

ganska stor skillnad på när ett företag kommer till detta tillstånd och därför justerar de 

sin tidshorisont beroende på vilken bransch och stadie företaget befinner sig i. Ett 

nystartat företag kan behöva en tidshorisont på mellan 10-15 år medan ett stabilt och 

moget företag bara behöver 5 år. Branschen har också stor betydelse enligt 

respondenten och då framförallt mognaden i branschen eftersom det är nog få personer 

som köper Facebook för att de tror att de nått sin fulla potential om fem till tio år 
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6. Analys 

I detta kapitel analyserar vi vår empiri med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen. Upplägget på analysen följer samma struktur som teori och empiri med 

tre olika kategorier, detta för att underlätta för läsaren. De teoretiska kopplingarna 

används för att styrka våra egna tolkningar och resonemang utitfrån empirin. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattande modell där huvudsakliga skillnader och likheter är 

uppställda i en tabell. 

6.1 Due diligence 

För att erhålla möjligheten att genomföra en due diligence är det förvärvande bolaget 

tvungen att ge ett initialt bud på målbolaget för att överhuvudtaget få ta del av 

informationen. I det indikativa budet görs det en värdering av målbolaget utifrån den 

information som finns tillgänglig där det framkommer ungefär vad det förvärvande 

bolaget är villig att betala för målbolaget. De flesta av våra respondenter anser att due 

diligence processen startar först efter ett indikativt bud är lagt, i enlighet med De Cleyn 

och Braet (2007, s. 43-49). Due diligence är en känslig process som avslöjar i princip 

alla delar av ett bolag, där alltifrån hur deras finansiella ställning till hur den framtida 

marknaden och framtida möjligheter granskas och analyseras. För att ta del av 

informationen anser vi att det är av yttersta vikt att ett bindande bud är lagt, risken är 

annars att informationen används till andra syften än förvärv av bolaget. Vad vi tänker 

på där är främst att konkurrenter använder informationen för att stärka det egna bolagets 

marknadsposition och därmed ta andelar från bolaget. Detta är något våra respondenter 

uppmärksammar och instämmer, De Cleyn och Braet menar att tystnadsplikten är ett 

måste inom en due diligence process så att inte informationen läcker ut och används i 

andra syften än förvärvssyften. (De Cleyn & Braet, 2007, s. 43-49)  

Utifrån de empiriska svar vi erhållit kan vi se att det inte är någon av respondenterna 

som uppgett likadant svar som någon annan. Orsaken till det kan förklaras med hjälp av 

den diskussion vi använde oss av i den teoretiska referensramen, där det tydligt framgår 

att due diligence processen ser annorlunda ut beroende på vem det är som utför den och 

att det är väldigt svårt att fastställa en standard som är tillämplig för alla. Även om det 

finns teoretiskt stöd som visar att processen skiljer sig beroende på vem som utför den 

är det intressant att det finns en stor spridning i de svar vi erhållit. Vi tolkar det som att 

processens utfall beror mycket på vilket företag som utför processen, detta leder också 

till att det kan finnas en risk att vissa delar av målbolaget inte granskas beroende på 

vilken firma bolaget anlitar. 

Den enda delen i processen som är återkommande i samtliga respondenters svar är den 

finansiella granskningen, vilket inte är så överraskande då den delen är huvudsyftet med 

due diligence processen. (Picot, 2002, s. 162-166) Den legala granskningen figurerar i 

fem av sex respondenters svar, vilket därmed kan anses bidra till en generell bild av 

processen utifrån de svar vi erhållit.  En av respondenterna anser att finansiell, 

kommersiell och operationell räcker för att täcka in alla delar i procssen, vilket vi tolkar 

som att respondenten anser att den legala processen inte behöver ingå vilket motsäger 

Howsons syn där han menar att han har svårt att se en due diligence process utan en 

legal granskning. (2003, s. 15-16) Enligt Angwin bör det vara olika fokus på olika delar 

beroende på vilket bolag som granskas, och hävdar vidare att delar ibland kan avtalas 

bort med avtal från säljaren. Detta gör det ännu mer intressant att en av respondenterna 

inte anser att en legal granskning bör göras då jurister bör vara inblandad vid 
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utformningen av avtal. (Angwin, 2001, s. 35-36) I den kommersiella processen 

genomförs det vanligtvis en granskning av marknaden för att erhålla större förståelse för 

omvärlden och identifiera konkurrenter samt att se målbolagets styrkor och svagheter. 

(Howson, 2006, s. 21) Den kommersiella processen är något våra respondenter anser 

bör vara med i processen då fem av sex respondenter anser att kommersiella processen 

bör finnas med i en due diligence process.  

Utifrån de empiriska svaren vi erhållit kan vi försöka att konstruera någon form av 

standardiserad mall av due diligence, där delarna i processen är med i över 50 procent 

av fallen. De huvuddelar i besiktningsprocessen är enligt våra respondenter finansiell, 

legal, kommersiell samt operationell/teknisk granskning. Dessa delar anser vi fångar 

upp riskerna på ett relativt bra sätt i de allra flesta bolag. Vad som givetvis vore det allra 

bästa sätt att uppfylla syftena med en due diligence process är att besiktiga alla delar 

inom ett bolag. Problemet med detta är kostnadsfrågan eftersom det skulle bli kostsamt 

att besiktiga alla delar. Fördelen med att minska processen och ändå identifiera de flesta 

risker är att det blir mindre kostsamt att genomföra en due diligence vilket eventuellt 

kan öka incitamenten till att genomföra en due diligence. Givetvis behöver inte alla 

delar besiktigas utan beroende på vilken bransch bolaget är inom, exempelvis tror vi 

inte att den operationella granskningen behöver erhålla ett stort fokus i ett It-bolag. De 

delar som finns med i de empiriska svaren men inte kan anses vara av majoritet är miljö, 

humankapital samt It-granskning. Utifrån Picot sätt att konstruera en process kan vi se 

att vissa delar stämmer in i den processen medan vissa delar inte gör det. De delar som 

är likartade med Picot är den finansiella, legala samt den kommersiella granskningen 

och även den miljömässiga och IT-granskningen som även vissa av respondenterna 

anser vara huvuddelar i processen. (Picot, 2002, s. 161) Däremot anser inte Picot att den 

operationella granskningen behövs vilket fyra av våra sex respondenter menar skall vara 

med i processen.  

Syftet med hela due diligence processen kan delas upp i tre delar, enligt Parr är två av 

syftena att erhålla en ökad förståelse för bolaget samt att ge stöd åt en slutlig värdering 

för bolaget. (Parr, 2006, s. 232) Det sista syftet liknar det första att få en förståelse 

eftersom Cleyn och Braet anser att syftet är att identifiera risker och möjligheter med 

bolaget. (Cleyn & Braet, 2007, s.44) Våra empiriska svar ligger inom ramen för den 

teoretiska diskussion kring syftet av due diligence, alla våra respondenter anser att syftet 

med processen är antingen att användas som underlag till värdering eller att identifiera 

risker och ge en ökad förståelse för bolaget. En av respondenterna är inne på Parr:s linje 

där syftet är att verifiera de antaganden utformade vid det initiala budet. Visar due 

diligence processen att de antaganden inte stämmer överens anser respondenten att 

värderingen bör justeras beroende på vad som framkommer i processen. (Parr, 2006, s. 

232) De svar vi erhållit är att samtliga respondenter anser att syftet är att bistå till 

värderingen och att identifiera risker och möjligheter, här anser vi att det är intressant att 

återkoppla till vilka delar de anser skall ingå i processen. Exempelvis anser en av 

respondenterna att syftet med processen är att försäkra köparen att det inte finns några 

risker i verksamheten, samtidigt hävdar respondenten också att den finansiella, 

operationella samt kommersiella granskningen täcker in alla delar som krävs för att 

motsvara detta syfte. Detta är något vi tycker kolliderar med det syfte respondenten 

uppgav för processen. Utan att involvera den legala granskningen kan det vara svårt att 

verkligen identifiera alla risker förknippade med verksamheten, det kan finnas pågående 

rättstvister mot bolaget som därmed försummas om inte den legala granskningen ingår. 

(Canon, 2001, s. 5A) Att respondenten säger att den legala processen inte behövs för att 
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täcka in alla risker tycker vi motsäger även Howson uttalande där han menar att en due 

diligence process bör innehålla en legal granskning. (Howson, 2006, s. 15-16)  

Även om due diligence är en komplex och komplicerad process som kan skilja sig 

mycket beroende på vilket bolag som granskas och vilken som genomför processen är 

det ändå anmärkningsvärt att vissa av våra respondenter endast anser att två till tre steg 

behövs för att identifiera alla risker förknippade med bolaget. Där kan man ställa sig 

frågan om de verkligen uppfyller de syften som finns med due diligence både ur ett 

teoretiskt samt ett praktiskt perspektiv. Enligt Parr blir slutresultatet av en due diligence 

ofta att priset på målbolaget justeras ned då det har framkommit särskilda faktorer som 

kommer att påverka målbolaget och därför blir köpeskillingen oftast lägre. (Parr, 2006, 

s. 232) Vi förstår givetvis att due diligence processen är en kostsam process och där 

processen enligt våra respondenter utformas av den klient som beställer en due 

diligence, fast frågan är ändå om inte en utförligare process än endast innehållande två-

tre steg på ett tillförlitligare sätt identifierar riskerna och därmed påverka priset i en 

positiv bemärkelse för det förvärvande bolaget. Respondenterna kan också i enlighet 

med Angwin mena att stegen har olika fokus och att dessa delar de har identifierat som 

huvuddelar alltid ingår och bör ha huvudfokus och övriga delar konstrueras beroende på 

bransch och bolag. (Angwin, 2001, s. 35-36)  

Utifrån den diskussion vi visade om den generella due diligence processen där vi visade 

att det är svårt att visa på en enhetlig standard kan vi se från de empiriska resultaten att 

detta stämmer även i praktiken. Endast en av respondenterna anser att processen är 

standardiserad men hävdar samtidigt att processens utformande beror på storleken av 

bolaget. Därmed hävdar vi att den respondenten indirekt instämmer med till den 

teoretiska diskussionen om en individualiserad due diligence process. Vanliga orsaker 

till att processen är individualiserad är faktorer som tidsram, bransch, stadium på 

bolaget samt egen erfarenhet. Dessa faktorer kan återfinnas i både Howson (2003, s. 15) 

och Sevenius och Petterson syn på varför processen är individualiserad. (2000, s. 32) De 

faktorer som inverkar mest på utformningen av besiktningsprocessen är enligt våra 

respondenter branschen och det stadium bolaget befinner sig i. Att bolagets storlek inte 

inverkar på samma sätt som de andra faktorerna är i sig inte speciellt konstigt, vad som 

händer i ett bolag av större storlek är att processen bör bli av större omfång och inte 

annorlunda i utformningen. Bransch och stadium är två faktorer processen bör anpassas 

för, eftersom varje bransch har sina utmaningar och troligtvis en försäljning som skiljer 

sig. Beroende på vilket stadie bolaget befinner sig i påverkar också utformningen av 

processen. Ett bolag som varit verksam under en längre tid har troligtvis en stabilare 

tillväxt och förändras inte i samma takt som ett nystartat. 

Att processen är individualiserad är något som den bör vara för att uppfylla de syften 

som både våra respondenter och de teoretiska utgångspunkterna anser. Som tidigare 

nämnts är syftet med due diligence att skapa förståelse om risker och bolaget samt att 

bistå med information till en värdering. Om processen varit standardiserad hade 

möjligheten funnits att vissa delar av bolaget inte belyst och därmed saknas det 

information om den specifika delen av bolaget vilket kan leda till negativa faktorer för 

det förvärvande bolaget. En av respondenterna anser att processen inte behöver vara 

individuellt anpassad vilket går emot de flesta teoretiska diskussioner kring due 

diligence processen. Argumentet enligt respondenten är att köparna oftast är i samma 

bransch och bör därför ha kunskap om marknaden. Detta påstående är något vi är 

skeptiska till då det framgår att det finns rena finansiella köpare i form av hedgefonder 
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där de inte har den branschkunskapen som krävs. Dessa köpare genomför troligtvis en 

due diligence för att försäkra sig om alla risker i målbolaget, och vid en klar 

standardiserad process anser vi att det finns risk att inte alla delar blir uppmärksammade 

och därmed frångås syftet med processen. Att processen skall vara individuellt anpassad 

kan verka naturligt, däremot kan man se att även vid stora förvärv och fusioner frångås 

det viktiga delar i due diligence processen. Ett väldigt tydligt exempel är det vi nämnde 

i den teoretiska referensramen under immateriella tillgångar, när Wolkswagen 

förvärvade Bentley. Vad som troligtvis hände i den affären är att Wolkswagen inte 

granskade de immateriella tillgångarna tillräckligt noggrannt vilket gjorde att 

rättigheterna till varumärket inte ingick i förvärvet. Bentley sålde det senare vidare till 

BMW som därmed ägde rättigheterna till varumärket. (Valoir & Dai, 2008, s. 1) I likhet 

med Angwin (2001, s.35-36) och Howson (2003, s. 15) hävdar våra respondenter att 

fokus är på olika delar inom processen beroende av bransch samt vilket stadium bolaget 

uppnått, i vissa fall kan det endast behövas en kommersiell granskning av bolaget. 

Dagens företag är extremt olika och skiljer sig mycket även inom samma bransch, vi 

anser därför att en individualisering av processen bör göras för att fånga upp alla risker. 

Utifrån kostnadsbilden hade säkert en standardiserad process varit att föredra, däremot 

tror vi att kostnaden enbart blivit mindre initialt och risken att försumma väsentliga 

delar som leder till större kostnader ökar under själva förvärvet. Vi anser att det är bättre 

att lägga mer pengar och göra en tillförlitlig granskning från början för att då kan man 

lita på att inga oförutsedda kostnader dyker upp senare. 

6.2 Finansiell due diligence 

För att förklara den finansiella granskningen i vår teoretiska referensram har vi valt att 

dela upp den finansiella granskningen i olika delar, en granskning av balansräkning, 

resultaträkning och kassaflöde. Detta i enlighet med Picots syn på hur en finansiell 

process skall genomföras. (Picot, 2002, s. 162) Utifrån de empiriska svar vi erhållit kan 

vi se att det praktiska genomförandet av en finansiell due diligence stämmer väl överens 

med teorin, flera av våra respondenter anser att en finansiell process skall ha tillgängliga 

rapporter som underlag och även en uppdelning mellan balans och resultaträkning samt 

kassaflöde. Utifrån den diskussion vi presenterat i teorin där vi visar den komplexitet 

som råder kring ämnet due diligence kan vi se att detta även är hänförligt till den 

finansiella processen. Det är ingen av respondenterna som har uppgett exakt likadana 

svar som någon annan, det visar återigen på den komplexitet som finns kring ämnet. 

Däremot kan vi i enlighet med de svar vi erhållit ändå urskilja en form av mönster där 

vissa delar inom den finansiella processen ständigt återkommer och påminner om 

varandra. De delar som är representerade i femtio procent eller mer av fallen är en 

granskning av rapporter, engångsposter, nedbrytning av finansiell data, kassaflöde samt 

lån, skulder och eventualförpliktelser. Dessa delar är de återkommande enligt våra 

respondenters svar och det liknar den struktur som Howson (2003, s. 53-67) och Picot 

(2002, s. 161-167) anser bör vara med i den finansiella processen. Nedbrytning av 

finansiell data är något våra respondenter anser vara en viktig del i den finansiella 

processen, där exempelvis respondent B hävdar att för att identifiera vilka områden de 

skall granska mer noggrannt använder de sig av key performance indicators (KPI:s). 

Dessa indikatorer skiljer sig beroende på vilken bransch de gör granskningen, syftet är 

att hitta finansiella områden för vidare granskning. Indikatorerna gör det enklare att 

identifiera dessa och därefter kan det ske en nedbrytning av siffrorna i enlighet med 

Howsons syn. (Howson, 2003, s. 61) Vid en analys av nedbrutna finansiella siffror blir 

det lättare att identifiera engångsposter inom resultatet, vilket flera av våra respondenter 
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samt Howson anser vara en viktig del inom den finansiella processen. (Howson, 2003, 

s. 61) Orsaken till varför det finns engångsposter kan variera och det finns flera olika 

faktorer som påverkar detta, en av respondenterna anser att det kan vara 

omstruktureringskostnader eller förändringar av redovisningsprinciper där exempelvis 

en övergång till en annan standard kan inverka. (Hope, 2003, s. 298) Skulder och 

eventualförpliktelser är enligt våra respondenter en del som granskas och är viktig för 

processen vilket är i samförstånd med Picot (2002, s. 165) och Howsons (2003, s. 145) 

syn. Enligt respondent D är nettoskulden viktig för värderingen av bolaget. Enligt 

respondenten används nettoskulden till input i värderingen i form av att nettoskulden 

dras av och går från ett så kallat enterprise value till ett marknadsvärde på bolaget. 

Syftet med den finansiella granskningen är i enlighet med syftet för hela due diligence 

processen. Enligt De Cleyn och Braet är det att öka förståelse för målbolaget (De Cleyn 

& Braet, 2007, s. 44) Den finansiella processens syfte är enligt Vexler och Connor att 

specifikt erhålla förståelse över den finansiella informationen samt att utreda om den 

initiala värderingen av målbolaget är rimlig eller inte. (Vexler & Connor, 2007, s. 81) 

Utifrån de svar vi erhållit ser vi tydligt att de allra flesta respondenter är eniga och anser 

att processen syftar till att utreda risker, beslutsunderlag till värdering samt erhålla en 

ökad finansiell förståelse för målbolaget. Utifrån det teoretiska underlaget ser vi att 

respondenterna anser att den diskussionen överensstämmer med det praktiska utfallet.  

I likhet till den generella due diligence processen är det svårt att visa en mall eller 

standard över de delar som bör ingå i en finansiell process. I den teoretiska diskussionen 

visade vi tydligt att due diligence processen skiljer sig beroende på en mängd faktorer. 

(Howson, 2003, s. 15) Respondenternas svar visar att vissa delar inom den finansiella 

processen är återkommande och det är stort fokus på rapporter där balans och 

resultaträkningen granskas samt kassaflödet. Vanligtvis är den finansiella processen 

individuellt anpassad och beroende av målbolagets stadium, bransch och storlek vilket 

stöds av Howsons diskussion. (Howson, 2003, s. 15) Vad som kan uppfattas som 

standardisering är att ungefär samma struktur används oavsett bolag men fokus i 

processen kan vara annorlunda. En av respondenterna menar att i exempelvis nystartade 

bolag finns inte den historiska informationen i samma utsträckning som vid en 

granskning av mogna bolag. Fokus vid nystartade bolag är mer på de prognoser och 

budgetar som är preparerade av bolaget eftersom värdet i bolaget ligger i framtiden. Ett 

moget bolag har troligtvis en intjäningsnivå som är lika år för år, där är fokus istället på 

att verifiera den finansiella historiken. Sevenius och Petterson hävdar att processen bör 

anpassas beroende på bolaget. (2000, s.32) Eftersom i princip alla bolag är annorlunda 

bör processen anpassas efter varje specifikt fall, faran med att standardisera en finansiell 

process är svårigheten att identifiera riskerna kopplade specifikt till bolaget. Görs det 

minskar också möjligheten att bistå med relevant information till den slutliga 

värderingen av bolaget. (Vexler& Connor, 2007, s. 81)  

En finansiell due diligence process tenderar enligt våra respondenter att fokusera på 

rapporter, lån, nedbrytning av finansiell data samt kassaflöden. Nystartade It-bolag 

tenderar att skilja sig från traditionella bolag eftersom de nämnda delarna inte återfinns i 

samma utsträckning som hos mogna bolag. Respondenterna anser att den finansiella 

granskningen skiljer sig markant vid jämförelsen nystartade It-bolag och traditionella 

mogna bolag. En av respondenterna hävdar att vid granskning av dessa bolag får 

framtiden större vikt och därmed även den kommersiella granskningen. Den 

kommersiella processen är tidigare nämnd som en av huvuddelarna i due diligence 
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processen och enligt respondenten är det vanligt att det kommersiella teamet arbetar 

väldigt nära det finansiella teamet vid en granskning av It-bolag. Då värdet i dessa It-

bolag vanligtvis är väldigt framåtblickande bör den finansiella granskningen involvera 

en granskning av marknaden med hjälp av det kommersiella teamet. Detta samarbete 

blir då mer effektivt i It-bolagen då fokus är kan vara att försöka matcha ihop antalet 

användare med generering av intäkter vilket kanske inte behövs på samma sätt i mogna 

bolag. En av respondenterna anser också att It-bolagen har en annorlunda 

tillgångsstruktur där de immateriella tillgångarna har större värde och därför bör de 

granskas mer noggrannt än vid mogna bolag. (Farhadi & Hovstiga, 2010, s. 35-37)  

Huvuddelen i en due diligence process är enligt Picot den finansiella processen, vilket 

ofta beskrivs som kärnan i hela processen. (Picot, 2002, s. 162-166) En av 

respondenterna anser att syftet med processen är att fungera som stöd till en slutlig 

värdering av bolaget. Vid granskningen av It-bolag är därför troligtvis inte balans och 

resultaträkning det primära i processen, köparen är mer intresserad av hur framtiden kan 

se ut och därför är fokus i processen på prognoser och framtida marknadsandelar. Detta 

skiljer sig gentemot mogna bolag där processen fokuserar på tillbakablickande analys 

och granskning, eftersom värdet i dessa mogna bolag är mer konstant vilket syns i deras 

historik medan It-bolagens värde ligger i framtiden. (Penman & Nissim, 2001, s. 11) Att 

den finansiella processen är huvudsyftet med processen kan vi se utifrån Picots syn, 

däremot anser vi att utifrån de empiriska svaren är detta inget vi kan generalisera till alla 

typer av bolag. Mogna bolag har troligtvis uppnått ett steady-state vilket innebär att de 

har en relativt jämn tillväxt och det historiska utfallet visar tydligt vart bolaget är på 

väg. I den typen av bolag instämmer vi med Picot att den finansiella processen är den 

viktigaste delen i processen. Däremot kan vi se att respondenterna anser att den 

finansiella processen inte är av samma vikt i It-bolag under tillväxt vilket gör att Picots 

syn inte är tillämplig i alla bolag. Vi tolkar detta som att It-bolag med tillväxt troligtvis 

har huvudfokus i den kommersiella processen vilket de flesta av våra respondenter 

styrker. Detta för att dessa bolag har sitt värde i framtiden på ett annat sätt än vad de 

mogna bolagen har och därmed blir den framtida marknaden mer betydelsefull och 

viktigare att uppskatta.  

I den finansiella processen är det vanligt att prognoserna skapade av bolaget granskas 

för att utvärdera rimligheten. (Howson, 2003, s. 66) Respondenterna anser att den 

största skillnaden mellan mogna och It-bolag är att fokus är på framtiden i It-bolagen 

och därmed bör den kommersiella processen vara mer omfattande i dessa typer av 

bolag. Prognoser är vanligtvis något som är förknippad med en hög risknivå och 

arbetsförfarandet vid finansiell due diligence är att granska befintliga prognoser istället 

för att skapa egna. (Howson, 2003, s. 65) Detta är något respondenterna instämmer med 

och anser att det är ovanligt att skapa egna prognoser vid en finansiell due diligence. 

Arbetet är mer att bedöma prognoserna och se om de betraktas som aggressiva eller fega 

och vilken rimighetsnivå som finns i prognoserna. Orsaken till varför det inte skapas 

egna prognoser för målbolaget är den risknivå som är förknippad med detta. Vad som är 

intressant är att se hur de bedömer de prognoser som är preparerade av målbolaget. Vi 

anser att en bedömning av en prognos bör vara utsatt för lika stor risk och vara lika svårt 

som att skapa egna prognoser. Däremot är vi medvetna om att de kan hänvisa tillbaka 

till bolaget som gör prognoserna om det skulle visa sig att prognoserna inte stämmer 

med det faktiska utfallet, vi tror detta kan vara ett skäl till att de använder företagets 

prognoser istället för gör egna. Vi tror att om ett förvärvande bolag beställer en 

granskning och det team som utför den granskningen bedömer att prognoserna är 
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rimliga litar klienten på detta. Utifrån våra svar kan vi se att två av respondenterna 

hävdar att egna prognoser skapas i den kommersiella processen, vilket är intressant då 

de andra respondenterna inte nämner något om skapandet av egna prognoser i varken 

den finansiella eller kommersiella besiktningen. Vi anser att det kanske är av mindre 

vikt i mogna bolag att skapa prognoser där troligtvis historiken till stor del kan visa hur 

framtiden kommer att se ut. I dessa bolag bör det vara möjligt att anta en viss tillväxt 

och koppla det till det historiska utfallet och ändå skapa sig en viss säkerhet i 

värderingsmodellerna. I de nystartade It-bolagen är detta inte möjligt eftersom den 

historiska informationen inte är lika omfattande och det kan vara svårt att anta en viss 

tillväxt baserat på det historiska utfallet. Vid en historisk återblick kan det visa sig att 

dessa bolag har en extrem tillväxt som inte på något sätt kan anses vara uthållig och inte 

kan användas i en värderingsmodell. Därmed anser vi att prognoser är av större vikt i 

det nystartade It-bolaget och är givetvis något som alltid bör vara ett återkommande 

inslag i antingen den finansiella eller den kommersiella besiktningen. Att risknivån är 

hög vid skapandet av egna prognoser är något vi instämmer med, risken bör vara ännu 

högre i nystartade It-bolag då respondenterna anser att dessa tidshorisonten bör 

förlängas jämfört med mogna bolag. Därmed bör risknivån vara ännu högre för dessa 

bolag samt att det blir mer komplicerat att göra dessa prognoser.  

Utifrån de empiriska svar vi erhållit ser vi att processen är annorlunda vid It och 

traditionella bolag. Framförallt är det fokus i processen som tenderar att skilja eftersom 

en analys av de immateriella tillgångarna samt den framtida marknaden har större fokus 

jämfört med mogna bolag. Vad som också blir viktigt är den sammankopplade 

processen mellan den finansiella och kommersiella processen, där antal besökare skall 

analyseras och se hur det kan generera framtida intäkter för bolaget. Detta faktum tolkar 

vi som att den finansiella processen inte har samma betydande inverkan vid It-bolag 

som den har vid mogna bolag där den anses vara av största vikt. (Picot, 2002, s. 162) 

Den finansiella processen erhåller inte samma fokus vid It-bolagen som i de mogna 

bolagen. Vilket inte är speciellt konstigt då köparen av dessa bolag troligtvis inte köper 

bolaget för deras nuvarande finansiella ställning utan för det framtida värdet i bolaget. 

De delar inom den finansiella processen som har fokus inom It-bolagen är de imateriella 

tillgångarna samt de varumärken och patent som är skyddade av bolaget. Viktigt är 

också att förvärvaren förstår den prismodell som It-bolaget har och kommer att tjäna 

pengar på. Vi tror att denna del är mer avancerad i It-bolagen än i de mogna bolagen då 

prismodellen är styrd mycket av antalet användare kopplad till tjänsten eller vilken 

produkt bolaget har. I de mogna bolagen anser vi att det är enklare att förstå hur dessa 

bolag tjänar pengar då deras affärsidé kan vara av producerande art och därmed enklare 

att förstå.  

Respondenterna anser att processen bör anpassas vid granskning av It-bolag, vilket 

enligt Howson är viktigt för att identifiera alla risker. (Howson, 2003, s. 15-16) Utifrån 

diskussionen kring due diligence och finansiell due diligence tyder det på att de 

teoretiska utgångspunkterna hävdar att processen är annorlunda beroende på bolag, 

vilket syns i alla de olika synsätt som finns kring due diligence. Respondenterna är 

eniga om att processen bör anpassas men är samtidigt relativt överens om att 

immateriella tillgångar och rättigheter samt framtida marknader bör analyseras mer 

noggrannt vad gäller It-bolag. Lika eniga är respondenterna om att mogna bolag har 

värdet i det historiska utfallet och därför blir fokus på dessa delar. En av respondenterna 

anser att värdet i It-bolagen är förutom framtidsutsikter även individerna som är 

verksamma inom bolaget med andra ord humankapitalet. Detta bekräftas av Chaudhuri 
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och Tabrizis och deras syn på värde inom högteknologiska bolag. (Chaudhuri & 

Tabrizi, 1999, s. 123-124)  

Den största skillnaden i processen är som vi tidigare nämnt att en granskning av It-bolag 

har fokus främst på immateriella tillgångar samt den marknad bolaget är verksam inom, 

där de mogna bolagen har en mer tillbakablickande granskning och fokuserar till stor 

del på att verifiera de historiska siffrorna. Inom It-bolagen är det inte riktigt samma 

fokus på de finansiella siffrorna som vid de mogna bolagen. Bolag som förvärvar It-

bolagen fokuserar främst på det framtida värdet av bolaget och erhåller därför inte den 

nuvarande finansiella ställningen samma fokus.  

6.3 Värdering 

Till att börja med är det viktigt att skilja på värdering och pris i värderingsförfarandet 

eftersom priset kan påverkas av budgivning, angelägna köpare och positiva 

synergieffekter. Företaget gör ofta en egen beräkning vad de anser att objektet är värt 

för dem och detta värde kan på grund av särskilda omständigheter skilja sig jämfört med 

det värde värderingsmodellen kommit fram till (French & Gabrielli, 2005, s. 78). Det 

viktigaste i alla typer av värderingar var enligt respondenterna att skapa sig en förståelse 

för värderingsobjektet och detta skapas genom intervjuer med ledning, titta på historisk 

information, konkurrenter och marknadsanalyser. Efter att de har skapat sig en bild av 

verksamheten uppgav de flesta respondenter att de lämnade över en 

informationsinsamlingslista till det företag de skulle förvärva för att säkerställa att de 

fick relevant och bra information. Några av respondenterna nämnde att det viktigaste 

vid värderingen inte var vilken värderingsmodell som användes utan det var vilka 

antaganden du använder. French och Gabrielli påpekar i en artikel att osäkerhet vid 

värdering skapas av bristande eller missvisande information eftersom de påverkar 

antagandena i värderingsmodellen (2005, s. 81).  Helhetsintrycket är viktigt samt att 

man inte bara tittar på objektets nuvarande situation utan stor vikt skall även läggas på 

framtidsanalysen.   

Den värderingsmodell som alla respondenter uppgav som den vanligaste var den 

diskonterade kassaflödesmodellen. Syftet med denna modell är att bestämma nuvärdet 

av samtliga framtida kassaflöden för objektet vilket gör framtida prognoser väldigt 

viktiga att granska (French & Gabrielli, 2005, s. 76). Diskonteringsräntan som används 

till att beräkna nuvärdet av kassaflödena baseras på en riskanalys av företaget. Två av 

respondenterna nämnde uttryckligen WACC, alltså den vägda kapitalkostnaden, som en 

bra indikator på att bedöma risken i bolaget. Detta resonemang stöds av Gupta och 

Chevalier artikel som ger exempel på WACC som en lämplig diskonteringsränta (2002, 

s. 190-191). När de kommit fram till ett värde i enlighet med kassaflödesmodellen gör i 

princip alla respondenter en jämförande värdering baserad på liknande bolag. Beroende 

på vilken bransch och mognad bolaget är i kan de använda sig av värderingsmultiplar 

från noterade bolag men även kolla på tidigare transaktioner. Multipelvärdering är en av 

de vanligaste värderingsmodellerna och betyder att en jämförande värdering görs 

baserad på multiplar från liknande företag inom samma bransch (Gupta & Chevalier, 

2002, s. 191-193). Utifrån respondenternas svar syns en tydlig tendens att huvuddelarna 

i en värdering är; informationsinsamling, fundamental värdering (diskonterade 

kassaflöden) och slutligen en jämförande värdering (multiplar). 

Värderingen brukar vid samgåenden och förvärv baseras på tillgänglig information och 

ibland också en begränsad information som den säljande parten valt att lämna ut. Denna 
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information innefattar årsredovisningar, framtida prognoser, analytikerrapporter och 

marknadsanalyser. Denna fas när det säljande företaget delar med sig av begränsad 

information för att skapa ett intresse hos det förvärvande företaget kallas enligt 

förvärvprocessens fyra faser för informationsfasen (De Cleyn & Braet, 2007, s. 43-49). 

Due diligence är en dyr och omfattande process vilket gör att det inte används ofta men 

i medelstora till stora förvärvutnyttjas denna process enligt respondenterna. Eftersom 

det ofta är känslig information som granskas i dessa processer måste den köpande 

parten först binda sig genom att lägga ett indikativt bud. Det betyder att informationen 

kommer in i ett senare skede efter att den första värderingen redan gjorts baserad på den 

initiala informationen. I den andra fasen kallad besiktningsfasen tillåts köparen efter att 

ha skrivit på ett avtal om tystnadsplikt gå in och granska samtliga delar i bolaget 

noggrant (Picot, 2002, s. 161). Respondenterna ser informationen från denna 

granskningsfas som en slags verifieringav bolagets första begränsade information. Vid 

upptäckter av fel eller andra oegentligheter kan justeringarsedangöras i den 

initialavärderingen. Under besiktningsfasen kan värderingsgrupp och personal från due 

diligence avdelningen jobba sida vid sida i samma team och utbyta viktig information. 

Det slutgiltiga värdet används sedan i den tredje fasen i förvärvsprocessen kallad 

förvärvsfasen. Med detta värde som underlag förhandlar köpare och säljare om priset 

och när parterna kommer överens genomförs köpet i det som kallas slutfasen. (De Cleyn 

& Braet, 2007, s. 43-49) Den stora skillnaden om en due diligence process äger rum 

eller inte är att granskningen av företaget blir mindre. Detta på grund av att de som 

jobbar med värdering inte går in och granskar bolagets information lika omfattande som 

de som jobbar med due diligence. 

En av respondenterna nämnde också värderingsmodellens betydelse för vilken typ av 

information man bör efterfråga. Penman stödjer detta resonemang att olika typer av 

information bör efterfrågas beroende på vilken modell man använder; vinster från 

resultaträkningen, bokförda värden från balansräkningen eller kassaflöden som återfinns 

i kassaflödesanalyser (Penman, 2001, s. 686-687). Vi anser detta vara en av de 

viktigaste delarna att veta vilken värderingsmodell som används eftersom 

informationsinsamlingen kan skilja sig mycket beroende på vilken modell man väljer. 

En annan respondent berättade en intressant synpunkt som alla respondenter använder 

sig av och det är användandet av både subjektiv och objektiv information i värderingen. 

Den subjektiva informationen består främst av företagets egna prognoser samt 

årsredovisningar och den objektiva informationen är marknadens analyser och 

rapporter. Värderingen strävar efter att vara så objektiv som möjligt men det är omöjligt 

att endast använda objektiv information. För att göra en rimlighetsbedömning på den 

subjektiva informationen som kommer från företaget används analytikerrapporter och 

marknadsutsikter. Medvetenheten av denna uppdelning samt det tankesätt som 

respondenterna har för att försöka göra informationen mer objektiv genom 

marknadsanalyser stärker trovärdigheten på det slutgiltiga värdet. 

Det är väldigt tydligt att den vanligaste fundamentala värderingen är baserad på 

företagets framtida kassaflöden. Sedan görs också en jämförande värdering baserad på 

olika multiplar som exempelvis vinstmultiplar. Både diskonterade kassaflöden och 

multiplar är två populära och vanligt förekommande värderingsmodeller (Gupta & 

Chevalier, 2001, s. 190-194). En av respondenterna påpekar att de framförallt tittar på 

framtida kassaflöden eftersom historiska kassaflöden kan vara påverkade av 

investeringarna vilket kan göra dem ojämna. Detta är en av kassaflödesmodellens 

svagheter att värdet på kort sikt kan bli missvisande på grund av investeringarnas 

negativa effekt på värdet (Penman, 2001, s. 689-690). Respondenterna anser inte detta 
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vara skäl nog för att använda andra modeller utan de anser att de kan ta hänsyn till dessa 

investeringar i kassaflödesmodellen. En respondent delade upp investeringarna i ett 

tillväxtföretag med stora initiala investeringar i två kategorier; nyinvesteringar och 

underhållsinvesteringar. När de sedan prognostiserade de framtida kassaflödena för 

företaget togs dessa investeringar med i beräkningen. En annan anledning till varför 

kassaflödesmodellen används är att den är tydlig och relativt enkel att förstå. 

Substansvärdering används endast undantagsvis vid speciella värderingsobjekt som 

exempelvis fastighetsbolag, banker eller investmentbolag. En av respondenterna 

påpekade att det var betydligt intressantare att titta på kassaflöden än substans. Detta för 

att det inte är maskinerna som är värdet på företaget utan värdet är det kassaflöde som 

dessa maskiner tillsammans med de anställda kan generera. 

Att värdera ett moget företag som är verksam inom en mogen bransch är tillräckligt 

svårt vilket gör värdering av ett nystartat företag inom en relativt okänd bransch till ett 

väldigt komplext problem (Gupta & Chevalier, 2002, s. 187-189). Den generella 

uppfattningen bland respondenterna var att värdering av nystartade It-bolag drivs 

mycket av en subjektiv uppfattning om företagets kapacitet. Den vanligaste modellen 

för dessa företag var kassaflödesmodellen men det visade sig också att de använde sig 

av alternativa modeller och justeringar av DCF modellen. Nackdelar med den 

diskonterade kassaflödesmodellen är framförallt att framtiden måste vara relativt känd 

för att man ska kunna göra tillförlitliga uppskattningar av framtida kassaflöden (Gupta 

& Chevalier, 2002, s. 190-191). Nystartade It-företag som har det mesta att bevisa i 

framtiden utgör en väldigt hög osäkerhet eftersom de har lite historik jämfört med mer 

traditionella och mogna företag. 

Det är svårt att fånga in denna osäkerhet eftersom dessa företag väldigt snabbt kan bli 

framgångsrika men också väldigt snabbt förlora hela sitt värde (Gupta & Chevalier, 

2002, s. 187-189). Denna problematik gör att det blir en bedömning om man tror att 

företaget har det som krävs för att motsvara förväntningarna och en väldigt hög 

diskonteringsränta eller avkastningskrav. En av respondenterna påpekade att dessa 

företag innehåller alla typer av risker; finansieringsrisk, operationell och marknadsrisk. 

En annan respondent trodde att ungefär 80-90 procent av Facebooks framtida 

kassaflöden ligger efter år 2020 jämfört med 20-30 procent i traditionella och mer 

mogna företag. Ett alternativ för att redogöra för denna stora osäkerhet som många av 

våra respondenter också svarade att de använde sig av var med hjälp av en 

scenarioanalys med sannolika utfall. French och Gabrielli beskriver i sin artikel om 

osäkerhetens betydelse och att ett bra komplement till kassaflödesanalysen kan vara en 

scenarioanalys. Denna modell börjar med att ta fram det mest sannolika värdet och 

sedan utifrån detta värde beräknas ett värsta- och ett bästa scenario samt sannolikheten 

att dessa inträffar. (French & Gabrielli, 2005, s. 81) Respondenterna svarade att denna 

typ av modell med sannolika utfall framförallt är lätt för uppdragsgivaren att förstå. Om 

osäkerheten förklaras på ett lättförståeligt och tydligt sätt ökar trovärdigheten för arbetet 

(French & Gabrielli, 2005, s. 76-78). 

En kritik som Gupta och Chevalier har riktat mot multipelvärdering för It-bolag är 

svårigheten att hitta jämförbara företag inom samma bransch, jämförbar profil och 

också liknande tillväxttakt (2002, s. 193-194). Respondenternas svar kring denna fråga 

var att det existerar bra riktmärken på dessa företag men några påpekade också att It-

branschen är snabbrörlig och att det ofta kommer nya produkter. Vi tolkar detta som att 

It-branschen i sig börjar bli relativt känd men att tydliga riktmärken för den här typen av 

bolag som har nya och revolutionerande produkter kan vara svåra att hitta. Det är viktigt 
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att förstå att det inte finns några perfekta jämförelsebolag utan att även om två bolag 

kan tyckas lika kan marknad eller konkurrens skilja sig (Gupta & Chevalier, 2002, s. 

193-194).  

It-företag som är i en tillväxtfas har oftast inga eller små vinster vilket gör 

vinstmultiplar ointressanta för denna typ av bolag. Gupta och Chevalier beskriver en 

multipel baserad på antal användare som är speciellt framtagen av analytiker för 

internetföretag. Denna multipel anser både artikeln och respondenterna i studien vara 

värdefull eftersom det fångar varumärkets och företagets dragningskraft och förmåga att 

attrahera kunder. Nästa del efter att de skapat sig regelbundna användare är enligt teorin 

samt en av respondenterna att kunna omvandla dessa användare till vinster och framtida 

kassaflöden till företaget. (Gupta & Chevalier, 2002, s. 193-194) En annan alternativ 

modell som respondenterna uppgav som ett sätt att bestämma ett värde på ett nystartat 

It-bolag är en form av kostnadskalkyl. Detta innebär att man beräknar vad detskulle 

kosta för företaget att utveckla samma produkt som den vill köpa, det vill säga samma 

kostnader för forskning, licensiering, marknadsföring och så vidare. Genom detta 

angreppssätt skapar du dig lite mera underlag och siffror vilket minskar den subjektiva 

delen av värderingen. Den nya multipeln på antal användare, scenarioanalysen med 

sannolikheter och även denna modell som är baserad på ett slagskostnadkalkyl ger oss 

underlag för att säga att alternativa modeller verkar behövas för nystartade It-bolag. 

Gupta och Chevaliers artikel från år 2002 som påpekar brister i traditionella 

värderingsmodeller är enligt vår undersökning fortfarande aktuell och relevant. 

En av respondenterna framhöll en oro för jämförbara riktmärken för bolag som kommit 

på något nytt och revolutionerande eftersom det skapas en sådan hype kring dessa 

företag som exempelvis Facebook. Respondenten tycktes se ett mönster nu på 

marknaden liknande den It-hype som ägde rum i början av 2000-talet där förväntingarna 

drev upp kurserna för den typen av bolag. Detta tolkar vi som ett varningstecken att det 

kan finnas risk för övervärderingar gällande denna typ av bolag. En annan respondent 

ansåg inte att risken för övervärdering var speciellt stor i värderingsmodellen på grund 

av deras kunnande men påpekade däremot en oro för privatpersoner som inte har dessa 

kunskaper. Vi tror att många privatpersoner med mindre erfarenhet av värdering av 

denna typ av bolag kan investera i bolaget i tron att det mer kortsiktigt ska uppnå värdet 

och kunna göra en vinst. Det leder till en risk för att de underskattar hur lång tid det tar 

innan bolag som exempelvis Facebook genererar sådana kassaflöden som de borde i 

enlighet med deras värderingar. Den generella slutsatsen bland respondenterna var att 

den högre risken för nystartade It-företag gör att det är svårare att beräkna ett 

tillförlitligt värde vilket i sin tur ökar risken för övervärdering. 

I den teoretiska referensramen har vi en debatt som diskuterar relevansen av att jämföra 

olika värderingsmodeller med varandra vid ett företags värdering. Lundholm och 

O´Keefe hävdar i debatten att värderingsmodellerna givet vissa antaganden ger samma 

värde vilket gör jämförelser mellan dem överflödiga. (Penman, 2001, s. 681) 

Respondenter i vår undersökning höll med om att alla värderingsmodeller teoretiskt sätt 

borde ge samma värde och att det är antagandena som är viktiga inte vilken modell du 

använder. Penman håller också med om den teoretiska aspekten men ser problem med 

den praktiska tillämpningen vilket gör jämförelser intressanta (Penman, 2001, s. 681). 

Denna syn anser vi stämmer bäst överens med våra respondenters svar eftersom alla 

respondenter använder fler än en modell för att säkerställa att deras värde samt 

antaganden i modellerna är korrekta. Syftet att använda flera värderingsmodeller är 

enligt en av respondenterna för att säkra att man inte har gjort fel någonstans tidigare, 
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det är inte för att få fram flera olika observationer samt beräkna ett medelvärde. En 

annan av våra respondenter har utifrån sin erfarenhet av värderingar insett att värdet 

från kassaflödesmodellen, den jämförande multipelvärderingen och marknadsvärdet på 

börsen oftast inte stämmer överens. Respondenten tror detta kan bero dels på 

psykologiska faktorer som finns på marknaden samt förekomsten av överprissättningar. 

Med detta utlåtande menar respondenten att man inte ska dra förhastade slutsatser bara 

för att företaget kan tyckas vara undervärderat jämfört med marknadsvärdet. 

För att alla värderingsmodeller skall ge samma värde måste det faktum att det finns en 

oändlig tidshorisont vara uppfylld. Det krävs ett antagande att alla företag är en going-

concern in i oändligheten vilket är omöjligt att förutsäga med tanke på den problematik 

som finns vid framställningen av proformamodeller. (Penman, 2001, s. 684-685) De 

proformamodeller som senare fungerar som underlag för värderingen görs av företaget 

själva. Alla våra respondenter uppgav att de använde sig av företagets prognoser men att 

de genom att använda sig av marknadsdata gjorde en rimlighetsbedömning. Relevant 

marknadsdata som de kollar på kan vara historisk tillväxt på marknaden, tillväxt på 

konkurrenter och tillväxt på publika bolag. Ingen av de tillfrågade svarade att de 

använder sig av något annat än en oändlig tidshorisont. Efter användandet av 

proformamodellen bestämde de ett slutvärde vilket vi tolkar som att de använder sig av 

en oändlig tidshorisont.  

Skillnaden mellan traditionella mer mogna bolag och nystartade It-bolag är främst 

skillnaden på historisk information gällande tillväxt, omsättning, vinster och 

kassaflöden. Antagandena för ett nystartat It-bolag blir mycket svårare att upskatta 

eftersom det inte finns något direkt mönster eller bakomliggande information som 

underlättar prognosen. Penman beskriver proformaprognoser som svåruppskattade och 

att det oftast handlar om kvalificerade gissningar (2001, s. 683-684). Detta gör 

prognoser för nystartade It-bolag till mycket riskfyllda och osäkra. För att justera för 

den stora risken som prognoserna innebär beräknar värderingsgruppen ut 

diskonteringsräntan själv. Denna diskonteringsränta blir ofta väldigt hög i början för 

nystartade It-företag på grund av deras bristfälliga finansiella historik. En av 

respondenterna påpekade att värdet på nystartade företag oftast inte blir särskilt höga på 

grund av den höga diskonteringsräntan. Gupta och Chevalier påpekar svårigheter med 

att beräkna en pålitlig diskonteringsränta på grund av internetföretagens höga risk och 

kapitalstruktur (2002, s. 190-191). Detta faktum tolkar vi som att det inte finns något 

riktigt bra och tillförlitligt sätt att justera dessa svåruppskattade prognoser för nystartade 

It-företag vilket gör värdet från värderingsmodellen osäkert. En av respondenterna höll 

med om detta faktum att det inte finns någon riktigt bra modell för att kvantifiera dessa 

bolags höga risk, därför blir det mer en subjektiv bedömning där erfarenheten hos 

värderingspersonalen blir extra viktig. 

En annan faktor som spelar in om alla värderingsmodeller skall ge samma värden eller 

inte är om företaget under prognosperioden uppnått ett tillstånd kallad steady-state. 

Detta tillstånd menas att företaget har uppnått en form av normaliseringstillstånd där 

företaget lagt sig på en jämn och kontinuerlig nivå. (Penman, 2001, s. 685-687) Utifrån 

respondenternas svar kan man tydligt se att alla är införstådd med det faktum att steady-

state tillståndet måste vara uppfyllt för att ett tillförlitligt slutvärde skall kunna beräknas. 

Penman beskriver slutvärdet som ett förenklat antagande om att framtida kassaflöden 

efter en bestämd prognosperiod antas fortsätta med en konstant tillväxt. (Penman, 2010, 

s. 119-128) Vi anser en uppskattning av en konstant tillväxttakt för framtida kassaflöden 

som väldigt svår för våra nystartade It-företag. Dessa företag kommer inte uppnå 
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steady-state under den bestämda prognosperioden på fem år som enligt Gupta och 

Chevalier är förutsättningen för ett tillförlitligt slutvärde (2002, s. 190-191). Den 

vanligaste prognosperioden enligt respondenterna ligger kring 5-10 år men det är 

beroende på värderingsobjektet om perioden bör utökas eller minska. Varför längre 

prognoser används är enligt två av respondenterna för att fånga upp de förväntningar 

som finns på bolaget i sin kassaflödesvärdering. När steady-state är uppfyllt beräknas 

företagets tillväxttakt ligga kring inflationsökningen vilket gör att eventuell tillväxt 

utöver detta inte syns i värderingsmodellen. Branschens betydelse i detta fall har enligt 

våra respondenter mindre betydelse än vilket stadium företaget befinner sig i.  

Nystartade It-företag är både i en tidig fas i utvecklingen som innebär stor osäkerhet och 

verksam inom en bransch där det finns många nya produkter, detta gör att det krävs 

långa prognosperioder. Respondenterna antyder att det krävs prognosperioder på upp till 

20 år för att verkligen fånga upp den tillväxt som många av dessa bolag måste visa upp 

för att motsvara deras värderingar. En respondent gav en intressant synpunkt som är 

värt att fundera mer på och det är svårigheten att utöka prognosperioden för ett företag 

med varierande försäljning och produktmix kontra ett mer stabilt företag. Penman anser 

också att det krävs mycket information och tillförlitliga antaganden för att kunna göra 

fullständiga proforma modeller för fem år och om tidshorisonten då ökar bör 

informationen också vara bättre (Penman, 2001, s. 686-687). Vi har tidigare i vår analys 

nämnt att den bristfälliga bakomliggande informationen gör nystartade It-bolags 

prognoser för framtiden väldigt svåruppskattade jämfört med traditionella företag. Med 

denna diskussion samt respondentens åsikt om svårigheter gör att vi tolkar en utökning 

av tidshorisonten till uppemot 15-20 år som ännu en stor osäkerhetsfaktor i värderingen. 

De företag som har tillräckligt bra och tillförlitlig information för att kunna utöka 

prognosperioden utan att använda osäkra antaganden är de mogna företag som är 

närmare steady-state. Fast samtidigt känns det omotiverat att utöka deras prognoser när 

man med ganska stor säkerhet kan förutsäga deras framtid. 
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6.4 Sammanfattande analys 

I figuren nedan är de huvudsakliga skillnaderna mellan nystartade It-företag och 

traditionella mer mogna bolag uppställda. Dessa punkter kommer senare ligga till grund 

för vår slutdiskussion där vi besvarar vår problemformulering. 

Due diligence Generella processen 

Syfte Bistå till värdering, identifiera risker, ökad 

förståelse för målbolaget 

Standard eller individuellt anpassad? Individuellt anpassad mall, beroende på 

objekt/uppdragsgivare är fokus på olika 

delar 

Vilken faktor av bransch, storlek och 

stadium har störst betydelse för 

processen? 

Bransch och stadium 

Huvuddelar Finansiell, kommersiell, legal, 

operationell/teknisk 

Figur 9: Sammanfattande modell 

 

Finansiell due diligence 

 

Nystartade It-bolag Traditionella mogna 

bolag 

Standard eller individuellt 

anpassad? 

 

Standardiserad mall med 

fokus på; Immateriella 

tillgångar, immaterialrätt, 

framtiden, mindre fokus på 

finansiell historik 

Standardiserad mall med 

fokus på; Balans och 

resultaträkning, historisk 

information, verifiera 

finansiell historik 

Fokus i granskningen 

 

Kommersiell, framtiden Finansiell, historisk 

 

Prognoser Längre prognosperiod, 

högre risk 

Kortare prognosperiod, 

lägre risk 

Värdering Nystartade It-bolag Traditionella mogna 

bolag 

Vanligaste 

värderingsmodeller 

Kassaflödesmodellen 

Jämförande värdering 

(multiplar) 

Kassaflödesmodellen 

Jämförande värdering 

(multiplar) 

Behov av alternativa 

värderingsmodeller 

Ja Nej 

Bakomliggande historik Låg/obefintlig Hög 

Tidshorisont Oändlig Oändlig 

Prognosperiod Mellan 10-20 år Mellan 1-5 år 

Risk Väldigt hög Låg/medel 

Jämförelsebolag för 

multipelvärdering 

Existerar för It-branschen 

men svårt för nya 

produkter 

Existerar bra 

jämförelsebolag 
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7. Slutsatser 

Här presenteras våra slutsatser som vi dragit utifrån vår tidigare analys och studiens 

problem och syfte. För att återkoppla till dessa och för att underlätta för läsaren 

kommer vi att presentera dem igen. Därefter kommer en kort diskussion kring våra 

delsyften innan vi avslutar med att besvara vår problemformulering. 

Syfte: Utreda hur värdering- och due diligence processen för nystartade It-företag 

skiljer sig jämfört med traditionella mogna företag vid samgåenden och förvärv. 

Delsyften:   – Öka förståelsen due diligence samt skapa en generell bild över 

processen.  
 

– Belysa vilka faktorer som skiljer sig vid besiktningsfasen av nystartade 

It-företag jämfört med traditionella mer mogna. 
 

– Belysa vilka faktorer som skiljer sig vid värderingen av nystartade It-

företag jämfört med traditionella mer mogna. 

 

Utifrån vår undersökning är det tydligt att syftet med due diligence kan delas upp i tre 

olika delar, bistå med information till värdering, identifiera risker i verksamheten samt 

öka förståelsen för bolaget. För att uppfylla dessa tre punkter är det viktigt att processen 

är individuellt anpassad till det bolag där granskningen genomförs. Våra resultat visar 

tydligt att processen är individuellt anpassad. De faktorer som inverkar mest på 

processens utformning är bransch och stadium för målbolaget. För att identifiera risker 

inom ett bolag anser vi att det är av yttersta vikt att processen anpassas, i en 

standardiserad process är risken att vissa delar inte blir besiktigade vilket kan inverka 

negativt på det förvärvande bolaget. Trots att processen är individuellt anpassad har vi 

erhållit en generell bild eller mall av due diligence processen utifrån våra empiriska 

svar. Vad som tydligt framgår är att fyra delar är återkommande vid de flesta 

granskningarna. Vi anser att dessa delar uppfyller syftet med processen för de allra 

flesta bolag och bör fungera som en utgångspunkt vid en due diligence. De fyra 

återkommande delarna är finansiell, kommersiell, legal samt operationell/teknisk 

granskning.  

Den största skillnaden i besiktningsfasen mellan nystartade It-bolag och traditionella 

mogna är att fokus är på olika delar för bolagen. För nystartade It-bolag är fokus främst 

på immateriella tillgångar och rättigheter, vilket skiljer sig mot traditionella och mogna 

där fokus är framförallt på balans och resultaträkningen. I de traditionella mogna 

bolagen är granskningens uppgift framförallt att verifiera den finansiella historiken. 

Granskningen i nystartade It-bolag har ett större fokus på att bedöma framtiden och 

framtida marknader än att granska finansiell information. Skillnaden mellan dessa bolag 

kan förklaras med att i traditionella mogna bolag är den finansiella granskningen av 

yttersta vikt medan det är den kommersiella processen i nystartade it-bolag. Bedömning 

av prognoser kan anses vara av mindre risk i mogna bolag där det finns en tydlig 

historisk information till skillnad mot nystartade it-bolag där risknivån är högre och 

bedömning sker över en längre prognosperiod. 

De faktorer som skiljer sig i värderingsprocessen av nystartade It-företag jämfört med 

traditionella mogna är; bakomliggande finansiell historik, prognosperioden, behov av 

alternativa värderingsmodeller, den höga risken och bristen på bra jämförelsebolag. Vi 

anser att den huvudsakliga faktorn till den höga osäkerheten i värderingsprocessen av 
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nystartade It-företag beror på deras bristfälliga finansiella historik. Detta visar på att ett 

företags stadium är väldigt viktigt vid en värdering, eftersom studien visat att mogna 

bolag har mer tillförlitlig och omfattande finansiell historik än nystartade. Våra bolag är 

utsatt både för denna risk med tidigt stadie samt risken som följer av att It-branschen är 

väldigt snabbrörlig och att nya produkter ständigt kommer in på marknaden.  

De alternativa modeller som används för denna typ av bolag tycker vi visar på att det 

krävs en komplettering av traditionella modeller eller nya pålitligare värderingsmodeller 

med större fokus på osäkerhetens betydelse. Värderingsprocessen behandlar endast 

företagens egna prognoser och med hjälp av marknadsdata granskar de rimligheten i 

dessa samt beräknar en egen diskonteringsränta. Med tanke på svårigheterna att beräkna 

en pålitlig diskonteringsränta och prognosernas betydelse för att fånga in 

förväntningarna på de nystartade It-företagen tycker vi att det är en kritik att de inte gör 

egna prognoser. Alla i studien var överens om att man måste öka prognosperioden ända 

upp till 10-20 år för att fånga in de höga förväntningarna eftersom de genererar en lång 

tillväxtfas innan de uppnår steady-state. Detta faktum gör att man måste lägga stort 

fokus på prognosskapandet i dessa bolag för att kompensera för den bristfälliga 

finansiella historiken.  

Problemformulering: Finns det några skillnader i förvärvsprocessen av nystartade It-

företag jämfört med traditionella mogna bolag? 

De huvudsakliga skillnaderna i förvärvsprocessen av nystartade It-företag jämfört med 

traditionella mer mogna företag är; noggrannare besiktning av immateriella tillgångar 

och rättigheter, fokus på framtiden samt ett behov av pålitliga värderingsmodeller. 

Fokus för dessa företag bör ligga på framtiden och därmed också den kommersiella 

processen på grund av deras inriktning mot prognoser istället för historiken. Frågan som 

vi ställer oss baseras mycket på om det verkligen är möjligt att förutspå prognosperioder 

på upp till 20 år med tanke på den bristfälliga historiken och en snabbrörlig bransch i 

ständig utveckling. Vi anser att det är nästintill omöjligt att förutspå om Facebook 

fortfarande är verksam om 20 år, risken att det kommit något nytt och revolutionerande 

som tagit över upplevs som stor. Det finns också en del kritik att rikta mot 

värderingsmodellerna för denna typ av företag då de är baserade på många osäkra 

antaganden, de två största anser vi däremot vara prognosperioden och 

diskonteringsräntan. För att man på ett pålitligare sätt ska kunna upskatta dessa två 

faktorer krävs ett omfattande granskningförfarande som ger relevant och nödvändig 

information till värderingen. 

Studien har bidragit till att vi skapat en uppfattning om att en förvärvsprocess av 

nystartade It-företag mer är en subjektiv bedömning av affärsidé och företagets 

kapacitet än en vetenskap. Förvärvsprocessen i ett traditionellt mer moget företag känns 

tydligare och lättare att förutsäga på grund av företagens mognad och stabilitet. 
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7.1 Råd till vidare forskning 

Vi har utifrån vår studie sett att det finns ett antal skillnader inom förvärvsprocessen 

genom att jämföra traditionella mogna bolag mot It-bolag. De huvudsakliga 

skillnaderna utifrån due diligence processen är att det är fokus på immateriella tillgångar 

och rättigheter samt ett framtidsperspektiv för It-bolagen. I värderingsprocessen kan vi 

se att det finns behov av alternativa modeller som fångar upp risken för dessa bolag. 

Utifrån de svar vi erhållit anser vi att det finns flera problemområden där mer forskning 

bör vara efterfrågad och troligtvis kommer att vara nödvändig i framtiden.  

-Kommersiell due diligence 

I vår undersökning är det tydligt att respondenterna anser att den kommersiella 

processen bör vara huvuddelen vid granskningen av It-bolag. Därför vore det intressant 

att se en mer djupgående undersökning kring detta för att utreda vilka faktorer i 

kommersiella processen som avgör de höga värdena för It-bolagen. Det vore intressant 

att se hur prognoserna skapas och vilka antaganden de är uppbyggda utav eller om det 

är lika mycket osäkerhet som vår studie tyder på. 

-Immateriella tillgångar och rättigheter 

Vi har även sett att immateriella poster erhåller ett större fokus i den finansiella 

processen vid It-bolag. Vi anser att en studie om hur dessa poster värderas och om de 

värderas annorlunda för att se om det är mer värdeskapande för just It-bolagen.  

-Riskkapitalbolag 

I vår undersökning har vi inriktat oss på revisorer och investmentbanker då det är dessa 

som oftast genomför due diligence. De fenomen vi har undersökt är de så kallade big-

five, företag som bland annat Facebook har en ägarstruktur bestående av 

riskkapitalbolag. Dessa riskkapitalbolag har allt eftersom köpt in sig i dessa bolag och 

därmed drivit upp värdet. En empirisk undersökning av olika riskkapitalbolag och hur 

de gör sina värderingar av dessa bolag hade vi tyckt varit väldigt intressant. Där tror vi 

att det finns mycket att undersöka, bland annat vad de baserar sina värderingar på. Om 

de baserar sina värderingar utifrån en due diligence process eller om de bara använder 

sig av en mer subjektiv värdering baserat på tillgänglig informationen. Det hade också 

varit intressant att se om deras värdering bygger på befintliga värderingar gjorda av 

andra riskkapitalbolag och om det finns risk att de genom att bjuda över varandra skapar 

en hype och driver upp värdet till orimliga proportioner. 

-Alternativa värderingsmodeller 

Justering av risken sker vanligtvis genom diskonteringsräntan i traditionella 

värderingsmodeller. Dessa It-bolag anses vara av hög risk och det blir då svårt att på ett 

tillförlitligt sätt beräkna diskonteringsräntan och därmed justera risken för dessa bolag. 

Därför anser vi att en undersökning där alternativa modeller skapas med avseende på 

dessa It-bolag bör vara efterfrågad. Utifrån våra empiriska svar ser vi att 

kassaflödesmodellen och prismultiplar används nästan uteslutande oavsett bolag och 

bransch och vi håller med Gupta och Chevaliers syn att alternativa modeller behövs. 
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-Prognosperioden 

Att prognosperioden i en värderingsmodell skall vara till dess att bolaget uppnår en 

steady-state är vetenskapligt och praktiskt vedertaget. Våra svar visar på att de flesta 

anser att It-bolag bör ha en prognosperiod kring 10-20 år. Vi anser att det vore 

intressant att undersöka hur prognoser på upp till 20 år uppskattas och därigenom 

undersöka om detta ens är praktiskt möjligt. I vår tidigare diskussion menade vi att It-

branschen är en snabbrörlig bransch och det är frågan om vissa av It-bolagen 

överhuvudtaget är verksamma om 20 år. Prognosskapandet och hur risken tas i 

beaktande anser vi vara ännu ett intressant forskningsområde. 

-Förvärvsprocessen 

I vår sammanfattning av den teoretiska referensramen beskrev vi att due diligence och 

värdering tillsammans saknar relevanta empiriska studier. Vi anser i och med vår studie 

att möjligheten finns att förändra och eventuellt förbättra den ansats vi valt. Det hade 

varit intressant att se en studie om hur dessa två ämnen kopplas samman för att 

identifiera värdedrivande faktorer inom respektive bransch. 

Vi anser att vår egen studie har bidragit till att identifera områden där vidare forskning 

är nödvändig samt synliggjort specifika problemområden. I och med att dessa områden 

är identifierade anser vi att det underlättar för efterföljande forskare att specificiera ett 

tydligare problem och på så sätt kunna genomföra en mer djupgående undersökning. 

Vad vi tänker främst på är vilket fokus andra forskare bör använda sig av om de 

undersöker värdedrivande faktorer inom due diligence processen med inriktning mot It-

bolag. Vi var tvungen att genomgå en omfattande litteratursökning för att kunna skapa 

en bild över hur själva due diligence processen kan vara utformad. Vår undersökning 

tror vi kan bidra till att skapa någon form av standardiserad mall över denna due 

diligence process. Mallen är ingen generalisering men kan bidra till en ökad förståelse 

för den praktiska tillämpningen av due diligence processen.   
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8. Sanningskriterier 

Detta kapitel beskriver viktiga kriterier som underlättar bedömningen av en kvalitativ 

undersökning. Inledningsvis motiveras valet av tillförlitlighetens fyra delkriterier. För 

att underlätta för läsaren har vi även angett motsvarigheten för kvantitativ forskning. 

Forskare har enligt Bryman tre olika ståndpunkter vad gäller acceptansen av 

kvantitatitiva forskningskriterier vid bedömningen av innehållet. Den egentliga 

skillnaden mellan dessa är huruvida de antar ett realistiskt synsätt eller inte, vilket 

betyder om kvalitativ forskning kan fånga den sociala verkligheten. Många kvalitativa 

forskare har valt att lägga sig någonstans mittemellan dessa två synsätt. Vi anser att vi 

också befinner oss mittemellan och följer tidigare forskares val att använda Lincoln och 

Gubas uppdelning på tillförlitlighetens fyra delkriterier trots deras anti-realism. 

(Bryman, 2011, s. 360-361) 

Ett bra citat som sammanfattar vår syn på denna diskussion är ”Giltighet är viktigt 

oavsett ens teoretiska infallsvinkel och användning av kvantitativa eller kvalitatita 

data” (Citerat av David Silverman i Jacobsen, 2002, s. 255) 

8.1 Trovärdighet (intern validitet) 

För att skapa en hög trovärdighet krävs det att man utformat sin studie på rätt sätt samt 

följer de regler som finns när man redovisar resultaten. Det är också viktigt att visa att 

man upfattat personerna samt den rådande verkligheten i studien korrekt. (Bryman, 

2011, s. 354-355) Vi anser att vi har en ganska hög trovärdighet i vår studie eftersom vi 

följt de mallar och manualer som examensarbete vid Umeå Universitet förordar samt 

försökt vara exakta när vi återgett respondenternas svar i empirin.  

För att styrka trovärdigheten har vi låtit respondenterna ta del av informationen som vi 

valt att ta in i uppsatsen vilket leder till en högre trovärdighet. Denna process kallas 

enligt Bryman för respondentvalidering och beskriver olika processer där man 

involverar respondenterna. Processen förstärker det faktum att det finns en 

överensstämmelse mellan forskare och undersökningsperson. (Bryman, 2011, s. 353) 

Denna respondentvalidering samt det faktum att vi spelade in alla intervjuer gör att vi 

tycker att trovärdigheten för innehållet i denna del är hög. 

8.2 Överförbarhet (extern validitet) 

Kvalitativ forskning har för avsikt att få ett djup i forskningen jämfört med den 

kvantitativa forkningen. Detta leder till att man oftast studerar mindre grupper under en 

längre tid vilket gör att resultaten mer speglar betydelsen av den sociala verkligheten. 

(Bryman, 2011, s. 355) Utifrån vår studie har vi intervjuat personer från 6 olika företag, 

detta innebär att vi har studerat en liten grupp individer. Vi anser därför att vi inte kan 

generalisera vår studie. Syftet med kvalitativ forskning är inte heller att genereralisera 

sina resultat utan mer ge utförliga beskrivningar (Bryman, 2011, s. 355).  

Vi anser att det är svårt att bedöma vilken överförbarhet som vår undersökning har till 

en annan miljö eftersom det är svårt vid en kvalitativ ansats. Denna studie kan istället 

belysa viktiga faktorer vid ett due diligence förfarande och faktorer att tänka på vid 

granskning och värdering av nystartade It-företag. Syftet med denna studie anser vi är 

att ge en ökad förståelse för ett begrepp eller ett fenomen (Jacobsen, 2002, s. 266). De 

begrepp som vi försöker beskriva närmare är framförallt due diligence processen med 

fokus på finansiell due diligence. Valet av värderingsteorier är för att vi ville kontrollera 
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hur värden på nystartade It-företag uppkom samt om det fanns pålitliga 

värderingsmodeller. Utifrån dessa kriterier anser vi att vår studie ger en ökad förståelse 

om begreppen samt kontribution till vidare forskning inom ämnet. 

8.3 Pålitlighet (reliabilitet) 

Detta kriterie är den kvalitativa forskningens motsvarighet till reliabiliteten vilket oftast 

är förknippad till en kvantitativ ansats. Uppgiften för forskaren är att genom hela 

studiens process anta ett granskande synsätt. (Bryman & Bell, 2005, s. 306-307) Då 

detta kriterie är riktat mot den kvalitativa forskningen anser vi att detta synsätt lämpar 

sig bättre gentemot vår undersökning än de mer kvantitativa måtten. För att uppnå en 

hög pålitlighet krävs det dels att forskaren själv är kritisk och granskar sin studie samt 

att externa källor exempelvis kollegor bedömer studien under resans gång. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 307) 

Vi anser att vår pålitlighet är hög då vi under resans gång erhållit synpunkter och kritik 

av våra kollegor inom seminariegruppen. Dessa individer har haft möjlighet att granska 

vår studie vid tre olika tillfällen. Vi anser att de granskande individerna erhållit en 

fullständig redogörelse för alla faser för vår undersökning, vilket Bryman och Bell anser 

skall finns för att uppnå hög pålitlighet. (2005, s. 30) Därmed anser vi att dessa 

individer har gjort en systematisk genomgång av alla delar i vår studie. Sedan har också 

vår handledare genom kontinuerlig genomgång under studien kommit med förslag till 

förbättringar. Vi författare har även antagit ett granskande synsätt där vi hela tiden har 

diskuterat och argumenterat med varandra efter varje fas i studien. Då vi själva som 

forskare antagit ett granskande synsätt samt erhållit granskning från både individer i 

opponentgruppen samt vår handledare anser vi att vi uppfyllt de kriterier som krävs för 

att erhålla en hög pålitlighet i vår undersökning. 

8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera (objektivitet) 

Objektivitet är något som vanligtvis eftersträvas i en kvantitativ studie där forskaren har 

ett objektivistiskt synsätt. Den kvalitativa undersökningens motsvarighet möjligheter till 

att styrka och konfirmera. Vi anser att det är svårare för en forskare med kvalitativ 

ansats att vara objektiv i jämförelse med kvantitativa metoder då forskaren själv är med 

och påverkar studie i form av deltagandet i intervjuerna. Vid användande av detta 

kriterie hävdar forskaren att det inte går att erhålla någon fullständigt och trovärdig 

objektivitet vid forskning. (Bryman & Bell, 2005, s. 307) Vi har i vår undersökning 

försökt att inte låta våra personliga värderingar styra studiens riktning i alltför stor 

utsträckning.  

Våra personliga värderingar har påverkat våra val i den teoretiska referensramen till viss 

del. Vi beskrev tidigare hur vår förförståelse har påverkat oss i studien och där visar vi 

att ämnet due diligence är en relativt ny teori för oss. Därför tycker vi inte att vi 

påverkat utformningen av det specifika avsnittet. Våra tidigare kunskaper av värdering 

var större vilket kan ha påverkat den teoridelen men vi har ändå försökt hålla ett öppet 

synsätt. Däremot anser vi inte att våra personliga värderingar har påverkat studien vilket 

är en förutsättning för att bedöma huruvida möjligheten finns att styrka och konfirmera. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 307) Det är svårt att bedöma men utifrånde granskningar som 

gjorts kontinuerligt anser att vi kan säga att vi kan styrka och konfirmera vår 

undersökning. 
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Appendix 1 – Intervjumanual 

Semistrukturerad intervju 

Tidsram: 30-60 min 

Inledning 

- Namn 

- Ålder  

- Befattning 

- Erfarenhet 

- Beskriv kortfattat om er organisation och er verksamhet inom due diligence och 

värderingsområden. 

Huvudfas 

- Due diligence processen 

o Kan du beskriva tillvägagångssättet vid genomförandet av en due 

diligence process? Vilka anser du vara huvuddelarna i processen? 

 

o När används due diligence och vilket är syftet?(T.ex. för att få fram ett 

värde eller för att ta fram verkliga värden på tillgångar och skulder som 

ska föras in i balansräkningen etc.) 

 

o Genomförs due diligence processen med hjälp av ett standardförfarande 

eller är den individuellt anpassad? Varför har ni valt detta arbetssätt? 

 Om standardiserad 

 Hur ser den ut? 

 Anser ni att den fångar in alla typer av företag med detta? 

 Om individuellt 

 Vilken betydelse har branschen? 

 Vilken betydelse har det stadium företaget befinner sig i?  

 Vilken betydelse har företagets storlek?  

(på vilket sätt.. 
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- Finansiell due diligence 

o Kan du beskriva tillvägagångssättet vid genomförandet av en finansiell 

due diligence? Vilka anser du vara huvuddelarna i processen? 

 

o När används finansiell due diligence och vilket är syftet? 

 

o Genomförs finansiell due diligence med hjälp av ett standardförfarande 

eller är den individuellt anpassad? Varför har ni valt detta arbetssätt? 

 Om standardiserad 

 Hur ser den ut? 

 Anser ni att den fångar in alla typer av företag med detta? 

 Om individuellt 

 Vilken betydelse har branschen? 

 Vilken betydelse har det stadium företaget befinner sig i?  

 Vilken betydelse har företagets storlek?  

(på vilket sätt..) 

 

o Anser du att den finansiella due diligence processen skiljer sig mellan IT-

företag och traditionella företag? Hur? 

 

o På vilket sätt skapar ni prognoser för framtiden? (exempelvis använder ni 

er av prognosmodeller som exempelvis kommersiell DD/marknads DD 

eller granskar ni endast företagets befintliga prognoser). 

 Vilken eller vilka typer av modeller använder ni?  

 Vilken tidshorisont använder ni er av och varför? (Vad anser du 

om slutvärden och en oändlig tidshorisont?) 

 Skillnader/likheter i skapandet av prognoser av IT-företag jämfört 

med mer traditionella företag? 

 Vilka faktorer anser du vara viktigast vid skapandet av prognoser 

för It-företag? 

 Vilka faktorer anser du vara viktigast vid skapandet av prognoser 

för traditionella/mogna företag? 

 

o Framtidsanalys (exempelvis prognoser, förväntningar, framtida marknad 

etc). 

 Vilka faktorer anser du vara viktigast för It-företagen?  

 Vilka faktorer anser du vara viktigast för traditionella företag 

med en stabilare utveckling. 
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- Värdering 

o Hur går ni tillväga när ni gör en företagsvärdering? Vilka är huvuddelarna 

i värderingen? 

o Vilken information baserar ni värderingen på, är det informationen från 

due diligence processen eller använder ni någon annat förfarande? 

o Vad baserar ni era modeller på? Substansvärden, kassaflöden, vinster? 

 Anser ni modellerna ger samma värden eller bör modellen 

anpassas till värderingsobjektet? 

 Skillnader/likheter mellan modellerna? 

o Vilka värderingsmodeller är vanligast? 

 Skillnader och likheter mellan IT-företag och traditionella. 

 Skiljer sig modellerna beroende på bransch och mognad av 

företaget? 

o Hur prognostiserar ni framtida vinster? 

 Vad grundar sig prognoserna för IT-företag främst på? 

 Anser du att det finns risk för övervärdering? 

 Vad grundar sig prognoserna för traditionella/mogna på? 

 Anser du att det finns risk för övervärdering? 

 

o Vilken typ av tidshorisont använder ni?  

 Skiljer sig tidshorisonten beroende på faktorerna nedan. 

 Vilken betydelse har branschen? 

 Vilken betydelse har det stadium företaget befinner sig i?  

 Vilken betydelse har företagets storlek?  

(på vilket sätt..) 

Avslutning 

- En kort sammanfattning av det som sagts 

- Fråga om ytterligare intervjuobjekt 

- Avsluta på ett positivt sätt 

- Skicka ett tackbrev 
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Appendix 2 – Försättsblad 

Analys av due diligence processen samt val av värderingsmodell 

Vi är två magisterstudenter inom civilekonomprogrammet på handelshögskolan vid 

Umeå universitet och arbetar just nu med examensarbetet inom ämnet företagsekonomi. 

Vår inriktning på arbetet är värdering av företag samt en analys av due diligence 

processen som ligger till grund för värderingen. Vi har valt att jämföra skillnader och 

likheter mellan traditionella och mogna företag och den nya typen av It-företag som 

exempelvis Facebook. Genom att analysera due diligence processen hoppas vi kunna 

belysa skillnader och likheter inom processen samt om valet av värderingsmodeller 

skiljer sig mellan de olika företagen.  

Vår problemformulering lyder: Finns det några skillnader i förvärvsprocessen av 

nystartade It-företag jämfört med traditionella mer mogna bolag? 

Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för hur besiktningar och 

värderingar görs av IT-företag och om värdena på företagen är lika tillförlitliga som 

traditionella företag. Vår insamling av data grundar sig på intervjuer (30-60 min) via 

telefon av individer med erfarenhet av due diligence och som är verksamma inom 

corporate-finance, revision eller investment-banking.  

Vi hoppas att ni finner tid för att hjälpa oss att få en inblick i er verksamhet och att finna 

svaret på vårt problem. 

Med vänliga hälsningar; 

Robin Wännström, Kontakt: robinwannstrom@hotmail.com, 0703328736 

Christoffer Lindmark, Kontakt: cebbe_@hotmail.com, 0706554775 

 

 

 

 

 

 

 

 


