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Inledning: Det är idag över 18 år sedan IT-bubblan sprack och 300 miljarder blev till 

luft. Idag ser vi en enorm efterfråga på att investera i techbolag. Än idag är det en 

komplexitet i att värdera ett bolag med få tillgångar och ingen vinst i bolaget. Att 

investera i techbolag kommer därför med en stor risk.  

 

Syfte: Uppsatsen syfte är att undersöka vilka värderingsmodeller och tillvägagångssätt 

techbolag, privatinvesterare och private equity bolag använder vid värdering av 

techbolag. Undersökningen ska klargöra för om techbolag ofta blir övervärderade, samt 

vilka konsekvenser en eventuell felvärderad techmarknad skulle kunna medföra. 

 

Metod: Vi har använt en abduktiv ansats då vi saknar djupare kunskap i ämnet och kan 

behöva anpassa den teoretiska referensramen efter empiriska materialet. Vi har valt att 

utföra en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Våra respondenter är 

personer med erfarenhet av att värdera bolag inom techmarknaden.  

 

Slutsats: Efter tolkningskapitlet har vi framfört slutsatser. Det som är centralt vid en 

värdering av ett techbolag är teamet bakom bolaget, investerares subjektiva bedömning 

samt en relativvärdering om så är möjligt. Vi har även förstått att värderingsmodeller 

inte är lika aktuellt som vi initialt trodde. Vidare framkom det att techmarknaden idag 

med stor sannolikhet är övervärderad. Avslutningsvis framgår det även att ingen av 

respondenterna ser en anledning att tro att vi befinner oss i någon form av 

värderingsbubbla likt år 2000.  

 

Nyckelord: Techbolag, värdering & investering.  
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Definitioner  

 

Börsnoterad 

Att ett bolag är börsnoterat innebär att det går att köpa aktier i bolaget på någon av de 

aktiebörser som finns idag.  

 

Diskonteringsränta 

Även kallad kalkylränta är en räntesats som beskriver investerarens avkastningskrav på 

en investering. Används vid investeringskalkyler och värdering av bolag. 

 

Due diligence  

Även kallat företagsbesktning. Det är en arbetsprocess där personer samlar in data om 

ett bolag för att göra en analys om bolagets välmående inför ett förvärv eller annan 

förändring i organisationen.  

 

Earnings management 

Bolag kan ibland använda sig av något som kallas Earnings management. Det används 

oftast inför en värdering, börsnotering eller bokslut. Det innebär att bolaget aktivt 

”förfinar” finansiella rapporter med hjälp av att flytta eller ändra poster och kostnader. 

 

Kassaflöde 

Ett bolags in- och utbetalningar under en viss tidsperiod. Används bland annat för att se 

förändringen av likvida medel. 

 

Private equity bolag 

När investeringar sker i onoterade bolag kallas det Private Equity. Det sker både genom 

kapital och kunskap. Ett Private equity bolag är ett bolag vars affärsidé är att investera i 

onoterade bolag.  

 

Return on invest 

Förkortat ROI, är ett begrepp som förklarar ration mellan investering och avkastning. 

Används för att mäta hur mycket du får tillbaks på varje investerad krona.  
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Riskkapital  

Kapital som riskeras vid en investering. Detta omfattar alla tillskott som inte är lån.  

 

Techbolag 

Bolag som grundas i IT-lösningar eller på annat sätt är internetbaserade. Tech är en 

förkortning av ordet Technology och innebär läran eller vetenskapen om tekniken. 

Exempel på Techbolag är: Klarna, Skype och Spotify.  

 

Värderingsbubbla 

Att vara i en värderingsbubbla innebär att vi befinner oss i en situation där personer som 

investerar betalar mer för en finansiell tillgång än vad det reella värdet på tillgången 

ifråga är värt.  
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1 Inledning till komplexiteten vid värdering av techbolag 
Komplexiteten vid värdering av techbolag skapade stora konsekvenser år 2000. I 

inledningen presenterar vi bakgrunden och problematiken vid värdering av techbolag. 

För att sedan presentera vår forskningsfråga, syfte, avgränsningar och disposition.  

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

300 miljarder kronor blev luft när IT-bubblan sprack (Ageman 2000). Den sjätte mars år 

2000 var dagen då stockholmsbörsen nådde sin högsta peak någonsin berättar Lindmark 

(2005) i en artikel hos Morningstar. Aldrig tidigare hade det varit så populärt att 

investera i aktier och främst inom techmarknaden. IT och telekombolagen nådde nya 

toppar dag från dag, en framgångssaga som inte verkade ha något slut (Nielsén & 

Rydell 2010). Tidigare hade investeringar i aktier grundat sig i att värdera bolagets 

utdelning och vinst men när techbolagen gjorde sitt intåg kom detta att förändras. 

Problematiken låg i att bolagen hade få tillgångar och det var svårt att definiera när 

bolagen skulle börja göra vinster. Därav började investerare spekulera i bolagens 

potentiella tillväxt och framtida vinster (Sjöberg 2002). 

  

Det var i mars år 2000 det tillslut tog sin vändning. Investerare började ifrågasätta de 

skyhöga värderingarna av techbolag och de höga kraven på tillväxt. Flödet av kapital in 

i techbolag kom att avta och konkurs blev en konsekvens för hundratals bolag. (Asp, 

Kask & Schyllert 2003) 

  

De senaste åren har det registrerats allt fler bolag inom kategorin techbolag. Intresset för 

techmarknaden är enorm och bara sedan 2016 har över 65 techbolag börsnoterats. 

Wahlfeldt och Mölne förklarar att techbolag i snitt har ökat sin värdering med 53 

procent efter börsnotering men att de skiljer sig mellan de olika bolagen i hur mycket 

aktiekurserna har förändrats. Bolaget vars aktiekurs förändrats mest negativt är ner 56 

procent vid det datum analysen gjordes, det bolag vars aktiekurs ökat mest är istället 

upp 720 procent. Detta tyder på att de finns svårigheter att avgöra värdet på techbolag 

vilket leder till volatila kurser vid börsnotering. (Wahlfeldt & Mölne 2017) 

  

I en artikel i Forbes förklarar Mourdoukoutas (2017) att börsklimatet på Nasdaq börsen 

liknar börsklimatet under IT-bubblan år 2000. Och i en artikel av SVT Nyheter (2016) 

kan vi läsa att det spekuleras om en ny IT-bubbla. SVT Nyheter (2016) menar på att det 

finns flera anledningar att tro att vi är på väg in i en vad de kallar ”Tech-Bubble 2.0”. 
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Ström menar istället att vi inte är på väg in i en ny IT-bubbla utan mer troligt en 

värderingsbubbla och menar på att det finns en uppenbar risk för höga förhoppningar på 

techbolag. Ström förklarar vidare att en anledning till detta är att med låga räntor får 

bolag mer pengar än vad värderingen kan försvara. Skillnaden från år 2000 och nu är att 

de flesta bolagen då var noterade och fler kunde investera i dessa bolag, vilket gjorde att 

konsekvenserna när techbolagen förlorade i värde drabbade många. Idag är de flesta 

techbolagen onoterade och där av blir färre drabbade ifall värderingarna visar sig 

felaktiga (Ström 2015).  

  

Anledningarna till att skapa en korrekt värdering av ett bolag är många. Förutom vid ett 

köp eller försäljning av ett bolag finns behovet att värdera ett bolag vid en mängd 

situationer. En verkställande ledning måste exempelvis vara medveten om värdet på 

bolaget de kontrollerar för att kunna utvärdera hur alternativa strategier kan tänkas 

påverka det faktiska värdet. Långivare måste även ha en uppfattning om värdet på det 

bolag de överväger att låna ut pengar till för att bedöma lånets risk. (Nilsson, Isaksson 

& Martikainen 2002) 

 

1.2 Problemdiskussion 

I slutet av 1900-talet kom fokus att vara på ett bolagets potentiella tillväxt istället för 

vinst och utdelning. Tidigare värderades bolag av investerare genom dess tillgångar 

samt bolagets vinster. Även här hade investerare undersökt potentiell tillväxt men aldrig 

i den utsträckningen som under IT-eran. Detta skapade utrymme för spekulationer om 

framtiden och inte längre en analys av dagsläget. När väl bolag gick in för en 

börsnotering var småsparare beredda att investera. Detta drev kurserna uppåt i ett högt 

tempo då många ville investera i de nya bolagen. (Sjöberg 2002)  

 

Det finns en pågående debatt angående övervärdering av bolag i teknologisektorn. 

Smith, Brännström och Jansson beskriver svårigheterna med att värdera immateriella 

tillgångar på ett vis som följer lagen om rättvisande bild. Detta leder till svårigheter i att 

värdera techbolag utifrån dess tillgångar i balansräkningen. Det finns idag inget 

självklart tillvägagångssätt att värdera techbolag, värdet idag blir en subjektiv 

bedömning baserad på utvärderarens analys. Svårigheten med att värdera bolag av den 

typen beror på avsaknaden av intäkter, finansiell historik och bra jämförelseobjekt då 
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bolagen många gånger är först eller tidigt ut med ny teknologi. (Smith, Brännström & 

Jansson 2015) 

 

Damodaran förklarar att det är komplext att värdera bolag där marknaden är ny och de 

saknar jämförelsebolag att jämföra med. Han argumenterar för att det många gånger går 

att värdera ett bolag även om det saknar vinster. Så länge det redan finns en etablerad 

marknad för bolagets produkt och det finns bolag som redan genomgått en liknande 

process. Då kan man resonera i potentiella vinster och motivera ett visst riskkapital. 

(Damodaran 1999) 

 

Vi tycker oss förstå att det finns svårigheter med att värdera, samt en efterfrågan om att 

investera i techbolag idag. Det är fortfarande flera unga bolag som är först inom sin 

bransch och marknad, utan vinster och utan jämförelsebolag. Detta gör att vi identifierar 

likheter mellan techbolag idag och hur de bolag involverade i IT-bubblan år 2000 var 

värderade. Detta skapar ett intresse hos oss att försöka få förståelse för 

tillvägagångssättet vid värderingar idag samt hur stor felmarginal det kan ha skapat i 

diverse techbolag.  

 

Problematiken med en marknad som grundas i optimism är att den ofta värderas över 

dess värde och när optimism blir till pessimism kommer marknadspriserna att falla. 

Detta blir ofta starten på en finansiell kris. (Mankiw 2012) 

 

1.3 Forskningsfråga 

Företagsvärdering: Hur värderas onoterade techbolag och vilka konsekvenser kan en 

eventuell felvärderad techmarknad medföra? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsen syfte är att undersöka vilka värderingsmodeller och tillvägagångssätt svenska 

techbolag, privatinvesterare och private equity bolag använder vid värdering av 

techbolag. Undersökningen ska klargöra för om techbolag ofta blir felvärderade, samt 

vilka konsekvenser en eventuell felvärderad techmarknad skulle kunna medföra. 
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1.5 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss från att undersöka värderingar av techbolag noterade på börsen.  

 

1.6 Disposition  

Rienecker och Jørgensen (2014) förklarar att författaren måste veta vilka element de 

olika avsnitten ska innehålla och i vad tyngdpunkten kommer att ligga.  

 

I första kapitlet resonerade vi om varför värdering av techbolag är ett aktuellt ämne och 

varför det är viktigt att techbolag får en korrekt värdering samt vilka konsekvenser IT-

bubblan medförde.   

 

I andra kapitlet beskriver vi metoden vi använde för att genomföra undersökningen från 

början till slut. Här förklarar vi både vårt tillvägagångssätt och argumenterar även för 

viss kritik mot tillvägagångssättet. 

 

I tredje kapitlet presenterar vi den teoretiska referensramen för undersökningen. Vi 

beskriver värderingsmodeller, IT-bubblan, möjligheten att påverka finansiella rapporter 

genom redovisning samt asymmetrisk information. Vi argumenterar även för varför vi 

anser att detta är viktigt.  

 

I fjärde kapitlet presenter vi empirisk material vi framställt via intervjuer.  

 

Femte kapitlet består av en tolkning av sambanden och olikheterna vi kunnat identifiera 

mellan respondenternas svar och den teoretiska referensramen.  

 

I vårt sista kapitel presenterar vi slutsatser. Här besvarar vi forskningsfrågan samt gör en 

återkoppling till syftet med undersökningen. 
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2 Metodiska val för undersökningens genomförande 
I metoden beskriver vi om hur vi valt att gå tillväga i vårt genomförande av vår 

undersökning. Metoden är indelade i en förförståelse, val av undersökningsmetod, urval 

och hur vi framställt empiriskt material. Vi kommer även att presentera validitet, 

reliabilitet, etik samt en operationalisering. 

 

2.1 Förförståelse 

Förförståelse handlar om den kunskap och de erfarenheter en forskare har som kan 

påverka forskningsresultatet. För att få hög grad av transparens är det oftast önskvärt att 

en forskare i början av sin rapport redovisar sin egen förförståelse. Det finns en 

pågående diskussion om hur man ska förhålla sig till sin förförståelse. Vissa forskare 

hävdar att man ska undvika att bli påverkad av sin förförståelse, medans andra anser att 

det är en tillgång som underlättar tolkningen av material. (Jakobsson 2011) 

 

Vi som genomfört denna undersökning studerar båda ekonomi med inriktning 

redovisning vid Ekonomihögskolan i Kalmar. Med ett stort intresse för tech ville vi 

undersöka vad komplexiteten vid värdering av techbolag skulle kunna leda till. Valet av 

uppsatsämne föll oss relativt naturligt, vi har båda erfarenhet från att ha arbetat som 

ekonomikonsulter hos en privat aktör i Kalmar och har båda ett intresse för tech. Det 

leder oss till en vardag där värderingsfrågor tenderar att ställas. Vi driver även företaget 

Corlin Eyewear AB. Bolaget är med i Kalmar Science Parks inkubatorprogram och 

genom detta har vi skapat flera kontakter med olika investerare. 

 

2.2 Val av undersökningsmetod 

 

2.2.1 Abduktiv ansats 

För att ta ett rationellt beslut om vilken ansats som verkar lämpligast för en uppsats 

behövs först en förståelse för hur vi ska kunna koppla respondenternas svar och den 

teoretiska referensramen till varandra (Merriam 2009). Det finns flera olika 

forskningsansatser där en av de vanligaste kallas deduktiv metod. Deduktiv metod utgår 

från att göra kopplingar mellan den teoretiska referensramen och respondenternas svar, 

detta ger ett visst utrymme för tolkning. Att arbeta på ett deduktivt sätt innebär att du 
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utgår från de förkunskaper du har sedan tidigare, anskaffar en teoretisk referensram och 

skapar hypoteser utifrån det. Hypotesen ska sedan bekräftas eller förkastas beroende på 

resultatet av datainsamling (Bryman & Bell 2015). 

 

Vid val av induktiv ansats, hade vi börjat med att söka relationer i den empiriska 

insamlingen. Detta för att söka ett samband i empirin och hitta lämpliga teoretiska 

referensramar att styrka uppsatsen med. Efter funna relationer i empirin och valda 

teoretiska referensramar finns det en sannolikhet att författarna behöver samla in mer 

data för ett bättre resultat. (Bryman & Bell 2015) 

 

En tredje ansats som går att använda i uppsatsens syfte beskrivs. Det är abduktion. 

Abduktion beskrivs som en blandning av deduktiv samt induktiv ansats. Forskaren 

kommer sedan att växla mellan dessa metoder vid genomförandet av uppsatsen för att 

forskning ska ge ett bra resultat. (Fejes & Thornberg 2015; Alvesson och Sköldberg 

2000) 

 

Vi ansåg att abduktion var lämpligast för vår undersökning då vi saknar en djupare 

kunskapen inom ämnet för att kunna ta fram fullständig teoretisk referensram innan 

insamlingen av respondenternas svar. Till en början arbetade vi på att deduktivt 

tillvägagångssätt, då vi började att undersöka den teoretiska referensramen i form av 

värderingsmetoder för bolag. Sedan genomförde vi kvalitativa intervjuer, dessa skapade 

utrymme för nya reflektioner och tankar. Det resulterade i att vi började arbeta med ett 

induktivt tillvägagångssätt. 

 

2.2.2 Kvalitativ inriktad forskning 

Rienecker och Jørgensen (2014) förklarar att val av den metod du väljer kommer till 

stor del bero på ämnet i sig. De förklarar även att författarna av uppsatsen bör förstå 

vilka metoder det finns att använda för dess ämne. Bryman och Bell (2015) beskriver i 

huvudsak två olika tillvägagångssätt vid uppsatsskrivande, kvalitativ och kvantitativ 

metod. Skillnaden mellan de båda metoderna är tillvägagångssättet du anskaffar data på. 

Många gånger när du använder dig av en kvantitativ metod kommer anskaffad 

information bestå av avgränsad data då de ofta är stängda svarsalternativ. Kvalitativ 
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metod ger många gånger ett par färre öppna frågor som alternativ och ett 

anpassningsbart arbetssätt. 

  

Bryman och Bell (2015) förklarar att kvantitativ metod tenderar att skapa en tydlig 

forskningsstrategi och används för att ge väl avgränsad data. Ett vanligt 

tillvägagångssätt för att anskaffa data inom kvantitativ metod är enkäter. Här används 

gärna stängda frågor för att enkelt kunna mäta sin data i form av siffror. Vi ansåg vår 

frågeställning vara komplex och våra förkunskaper på för grundlig nivå för att forma 

frågor som ger tillräckligt mätbara svar och därför valde vi att inte använda oss av en 

kvantitativ metod. 

  

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod genom den här uppsatsen då vi saknar 

en fördjupad kunskap om ämnet och behöver genom intervjuer skapa en bredare 

uppfattning om hur analytiker/investerare tänker vid värdering av techbolag. Widerberg 

(2002) beskriver två användbara metoder, observation och intervju. Vi använde oss av 

intervju. Att vi utgick från en kvalitativ metod gav oss utrymme att anpassa intervjuer 

efter hand med ett flertal öppna frågor. Vi valde att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer vilket enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016) innebär att vi hade flera 

huvudfrågor men utifrån respondenternas svar har vi även kunnat forma följdfrågor vi 

anser vara intressanta för uppsatsens empiri. Widerberg (2002) talar om kvalitativ 

forskning som ett logiskt svar och berättar även att med en kvalitativ metod fokuserar 

författaren på att söka efter karaktären i anskaffad data. Detta innebär att kvalitativ 

forskning syftar till att klargöra fenomens egenskaper. Forskningen söker alltså primärt 

efter vad fenomenet innebär och vad det handlar om. Rienecker och Jørgensen (2014) 

förklarar att det är svårt att tolka vad som gäller utifrån kvalitativ data. Istället får du 

tolka vad som gäller i det fall du framställt data för. 

 

Bryman och Bell reflekterar över kritik ställd mot kvalitativ forskning. De förklarar att 

kvantitativa forskare många gånger anser att de som utför kvalitativ forskning har en 

osystematisk subjektiv syn på vad de anser är viktigt. De menar på att forskningsfrågan 

kan ändras i efterhand beroende på vad författarna av uppsatsen lyckats samla för 

information. (Bryman & Bell 2017)  
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2.3 Insamling av empiri  

 

2.3.1 Urval    

Rosenqvist och Andrén (2006) förklarar att i många fall är de viktigt att kunna jämföra 

svaren från samtliga respondenter. Det genomförs enklast genom att ställa samma frågor 

till intervjuobjekten. En förutsättning för att vi ska få bra empiri till vår frågeställning är 

att vi väljer respondenter utifrån dess bakgrund. Vi valde att fokusera på 

privatinvesterare, techbolag och private equity bolag. Detta förklarar Bryman och Bell 

(2017) kallas för ett målstyrt urval då vi väljer respondenter som direkt kan svara på 

vårt problem. Trost (2010) påvisar att man ofta väljer personer till intervjuer genom ett 

bekvämlighetsurval, med detta menar Trost att intervjuobjekten väljs genom kontakter 

eller geografisk närhet. I vårt fall valde vi delvis att kontakta potentiella respondenter 

genom kontakter. Vi sökte även personer utanför vårt kontaktnät och geografiska 

område för att få olika perspektiv på våra svar. Bryman och Bell (2017) resonerar sedan 

betydelsen av val av storlek på urvalsgrupp, det är viktigt att tänka igenom hur många 

respondenter som behövs för uppsatsen. De förklarar vidare att de inte får bli få 

respondenter om de leder till svårigheter att uppnå en datamättnad. Men att det inte 

heller får bli så många respondenter att det blir svårt att analysera. Vi valde att intervjua 

fem olika respondenter med förhoppningen om att skapa en empirisk mättnad. Vi 

kommer kort presentera de respondenter vi valt under i tabell 2.1.  

  

Tabell: 2.1 

 

 

Anledningen till att de flesta av intervjuerna utfördes på Kalmar Science Park är för att 

vi som utfört intervjuerna har vårt kontor där. Vi vill förtydliga att ingen av 

respondenterna har en nämnvärd relation till varandra. Vi väljer även att upplysa läsaren 

om att två av respondenterna har en relation till oss sedan tidigare. Kenneth Lundin är 

en gemensam kontakt då han är vår tilldelade affärsutvecklare av Kalmar Science Park. 

Ola Tyrberg är medgrundare till bolaget Corlin Eyewear. Vi anser inte att detta på ett 
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negativt vis påverkat uppsatsens tillförlitlighet utan istället gett en möjlighet till djupare 

diskussion.  

  

Bryman och Bell (2017) resonerar kring urvalets påverkan vid en kvalitativ ansats. Det 

är tidskrävande att utföra kvalitativa intervjuer vilket gör det viktigt att välja passande 

respondenter och ställa relevanta frågor. Det är till en början svårt att avgöra hur många 

respondenter som krävs för att nå en empirisk mättnad. Vi vågar rikta en viss kritik mot 

vårt antal av intervjuer, då fler intervjuer hade minskat felmarginaler ytterligare i 

intervjusvaren. Då tiden att genomföra uppsatsen var begränsad fick vi ta det i 

beaktande när vi valde antal respondenter. 

 

2.3.2  Insamlad primärdata via semistrukturerade intervjuer 

Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2016) förklarar att det finns två olika former 

av insamling av data. Det är primär och sekundär data. Primärdata är den data som 

framställs av forskarna själva, detta genom exempelvis observation eller intervju. 

Jacobsen (2002) förklarar att fördelen med primärdata är att författarna själva kan skapa 

möjlighet till att få skräddarsydd data från inhämtnings källan. Det öppnar för en 

djupare förståelse av ämnet, problematiken är att det är mer tidskrävande.  

Det finns flera olika metoder för att göra intervjuer. De tre vanliga metoderna 

författarna nämner är strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad metod (Bryman 

& Bell 2015; Merriam & Tisdell 2016). Vi använde oss av semistrukturerad intervju då 

vi anser att det kommer skapa utrymme för konversation. Detta då vi själva inte har full 

kunskap om ämnet från början och vill låta de valda respondenterna kunna styra 

samtalet mot det respondenten anser viktigt. Då vi redan besitter en del grundkunskap 

valde vi att skriva öppna frågor grundade i faktorer och modeller vi ansåg vara relevanta 

för värdering. Lantz (2013) förklarar att  en semistrukturerad intervju är att föredra när 

författarna har en förkunskap om ämnet och förstår relationen mellan använda begrepp.  

Att göra en semistrukturerad intervju innebär att författarna har en intervjuguide med 

frågor de kommer förhålla sig till under intervjun. Författarna har dock frihet att själva 

välja i vilken ordning de ställer frågorna och processen är relativt flexibel med utrymme 

för att ibland lämna intervjuguiden och ställa andra frågor om det kan ge relevant data. 
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(Bryman & Bell 2017). Merriam & Tisdell (2016) diskuterar strukturen på en 

intervjuguide gjord för en semistrukturerad intervju. De menar på att frågorna inte 

behöver vara korrekt formulerade i intervjuguiden utan kan vara mer likt stödord. 

Intervjuguiden vi skapat utifrån denna kunskap finns att se som bilaga 1. Intervjuguiden 

skapar också en möjlighet för respondenterna att få en översikt om vilka frågor de ska 

vara redo att besvara under intervjun. Rienecker och Jørgensen (2014) argumenterar för 

att det finns tre viktiga kriterier att uppfylla innan författaren gör en intervju. De 

förklarar att författarna måste ha sammanställt en intervjuguide, studerat 

intervjumetodik samt att författarna har formulerat dess frågeställning. De resonerar 

sedan vidare att det ofta leder till att författarna får oanvändbar empiri om de inte 

uppfyller dessa kriterier. Vi valde att försöka göra samtliga intervjuer på plats med 

respondenten. När det inte varit möjligt valde vi att göra intervju via ett videosamtal 

genom Skype.  

Bryman och Bell (2017) argumenterar för nackdelar med att ha en intervju på telefon 

istället för ett personligt möte. De menar på att de som intervjuar respondenten ej kan se 

minspel och kroppsspråk. Det var något vi tog i beaktande när vi valde våra 

respondenter. Vid en intervju fick vi av kostnadsmässiga skäl utföra intervjun via Skype 

då personen idag är bosatt på Malta. För att motverka ovan nämnda argument mot 

intervjuer ej gjorda via ett fysiskt möte, valde vi att genomföra intervjun med 

respondenten när han befann sig i sitt hem och vi alla hade tillgång till rörlig bild under 

hela intervjun. 

 

2.3.3 Sekundärkällor  

Sekundärdata är ett bra komplement till primärdata. Jacobsen (2002) menar på att att 

sekundärdata är data från en andrahandskälla. Det är data andra forskare eller författare 

har sammanställt till ett annat syfte. Patel och Davidsson (2011) förklarar att det är svårt 

att sammanställa relevant data via empiri utan att ha byggt en teoretisk referensram. Vi 

valde att sammanställa sekundärdata främst via vetenskapliga artiklar, litteratur, andra 

reportage och artiklar på internet. Det är främst i inledning, metod samt teoretisk 

referensram vi valt att använda oss av sekundärkällor.  

 

ollesandberg
Markering

ollesandberg
Markering

ollesandberg
Markering

ollesandberg
Markering
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2.4 Validitet och reliabilitet 

Det finns en skillnad när det gäller validitet och reliabilitet i kvalitativ och kvantitativ 

forskning. I en kvalitativ studie som vi skrivit innefattar det validitet genom hela 

processen. Även ordet reliabilitet har en lite annorlunda vinkel i en kvalitativ studie. 

Reliabiliteten i en kvalitativ studie behöver nödvändigtvis inte vara sämre för att de 

intervjuade respondenterna byter åsikt under intervjun på grund av en ny insikt. (Patel 

& Davidson 2011) 

 

Bryman och Bell (2015) förklarar att reliabilitet innebär att forskningen ska kunna 

genomföras igen med nya författare och få samma resultat. Detta för att ge uppsatsen en 

tillförlighet. De förklarar vidare att man kan dela in reliabilitet i tre områden, stabilitet, 

intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att ifall vi gör 

ytterligare en mätning ska resultatet inte förändras. Intern reliabilitet handlar om 

tillförlitliga indikatorer, att använda sig av tillförlitliga mått och skalor. 

Interbedömarreliabilitet används främst vid subjektiva bedömningar.  

 

Våra respondenter har svarat liknande på flertal frågor men har samtidigt haft olika 

intentioner i dess investeringar. Det gör att vi har identifierat liknande svar men med 

olika förhållningssätt. Vi anser att det finns en viss reliabilitet genom uppsatsen då vi 

tror att slutsatsen för någon som skulle göra om den igen skulle vara relativt lik vår egna 

slutsats. Detta för att respondenternas svar skulle likna svaren vi fått.   

 

Hartman (2004) förklarar att validitet används för att jämföra undersökningens resultat 

med verkligheten. Om resultat speglar verkligheten anses att uppsatsen har en hög 

validitet.  Kvale och Brinkman (2014) argumenterar för att validitet ska genomsyra hela 

uppsatsen och inte bara slutprodukten. Vi har arbetat med validitet genom hela 

uppsatsen, detta genom att alltid utgå från vår forskningsfråga. Vi anser att det är viktigt 

i vår uppsats då det skulle kunna gå att förvränga respondenternas svar för att skapa ett 

mer intressant innehåll för vår uppsats. Därav har vi kontinuerligt ifrågasatt innehållet i 

uppsatsen för att se till att innehållet skrivs med en objektiv syn för att spegla 

verkligheten.  
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Bryman och Bell (2017) argumenterar för att det finns svårigheter med att replikera en 

kvalitativ undersökning. De förklarar att forskningen är beroende av uppsatsförfattarna 

och dess nivå av uppfinningsrikedom. Därav väljer vi att rikta viss kritik mot 

reliabiliteten i vår uppsats på grund av ovan nämnda skäl. 

 

2.5 Operationalisering  

Patel & Davidson (2011) beskriver operationalisering som ett tillvägagångssätt för att 

översätta den teoretiska referensramen till en intervjuguide. Då en del av syftet med vår 

uppsats är att förstå hur onoterade techbolag värderas, valde vi att utgå från lämplig 

teoretisk referensram för att få preciserade frågor. Vi valde att undersöka vilka faktorer 

som används vid en värdering och jämförde faktorerna mot varandra. Vi har även frågat 

respondenterna vilka modeller de använder och om de använder någon modell vi själva 

inte nämnt. Vi har även skapat frågor som ger oss respondenternas åsikt angående 

dagens värderingar av techbolag och om respondenterna tror att vi befinner oss i en 

värderingsbubbla. Vi har under intervjun även förtydligat och definierat de modeller vi 

presenterar för att undvika misstolkningar. Intervjuguiden finns bifogad i Bilaga 1. Hur 

operationaliseringen gick till kommer presenteras under i Tabell 2.2 

 

Tabell 2.2 

 

 

 

2.6 Etik  

Det finns andra aspekter att ta hänsyn till än själva tillvägagångssättet för 

undersökningen. Vi behövde även ta hänsyn till vissa forskningsetiska aspekter för att 

respektera respondenterna vi intervjuar. Det gäller här att förstå och kunna balansera 

mellan att skapa ett värde med forskningen samt att inte de valda respondenterna tar 
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skada av intervjun (Patel & Davidson 2011; Quinlan 2011). Det är något vi har tagit 

med oss genom de intervjuer vi haft. Därav har vi undvikit att ställa företagsspecifika 

frågor som kan vara känsliga. Vi har arbetat aktivt genom intervjumomenten med en 

transparens om vårt syfte med uppsatsen. 

Patel och Davidsson (2011) beskriver fyra etiska krav som ställs på forskning. Vi valde 

att beakta dessa krav i samtliga intervjuer:  

Informationskravet. Det är viktigt att respondenten förstår syftet med uppsatsen och att 

det känns klart och tydligt vilken intention vi som intervjuar har.  

Samtyckeskravet. Att respondenten själv aktivt valt att delta i intervjun är också ett 

viktigt krav. 

Konfidentialitetskravet. Detta krav finns till för att skydda respondenternas 

personuppgifter och se till att obehöriga inte kan få tag på dessa.  

Nyttjandekravet. Den data från de intervjuer vi haft skall endast användas till 

forskningsändamål och inget annat. 

 

2.6.1 Transparens 

Quinlan (2011) resonerar om hur vi kan använda transparens genom våra intervjuer för 

att enklare uppnå våra etiska mål med intervjun. Vi säkerställer att respondenten är 

medveten om ämnet vi valt att undersöka. Detta för att respondenten ska känna sig trygg 

i intervjun och förstå varför vi ställer samtliga frågor. Samtliga respondenter kommer 

även få tillgång till uppsatsen innan den publiceras för dess godkännande. 
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3 Teoretisk referensram för komplexiteten vid värdering 
av techbolag  
Teknologins framfart har tvingat investerare att anpassa sig till den nya ekonomin. I 

kapitel tre framställt vår teoretiska referensram. Vi undersöker hur techbolag värderas 

idag utifrån värderingsmodeller, vikten av rätt information och vad vi kan lära av förra 

IT-bubblan. 

 

3.1 Värdering av techbolag 

Vi anser att svårigheterna med att värdera techbolag idag ofta leder till en felvärdering. 

Vår subjektiva bedömning grundar sig i de volatila aktiekurserna man kan undersöka i 

flera av de börsnoterade techbolagen. De volatila aktiekurserna anser vi framställer en 

risk i att investera i techbolag. Det anser vi även tyder på att investerare har svårt att 

värdera techbolag. Tidigare har stora summor pengar förlorats varav IT-bubblan år 2000 

är ett bevis på det. Därför anser vi att det är aktuellt att förstå hur en värdering av ett 

techbolag fastställs.  

 

Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) förklarar att värdering av ett bolag på en 

privat marknad kräver en subjektiv bedömning, detta för att onoterade bolag saknar en 

referenspunkt i form av ett noterat marknadspris som bestämmer värdet. De menar på 

att det inte finns något självklart tillvägagångssätt för att komma fram till ett korrekt 

värde på ett onoterat bolag. 

 

Damodaran (2001) menar på att techbolag som knappt visar några intäkter och ofta går 

med förlust är komplexa att värdera. Bolagen kompenserar den ekonomiska situationen 

genom att erbjuda möjligheter för en stark expansion istället. Bolagen har ofta negativa 

resultat och svårvärderade tillgångar. Det har därför tagits fram nya metoder för att 

värdera den här typen av bolag, vilket gör de traditionella värderingsmetoderna svåra att 

applicera. 

 

3.1.1 Redovisarens val 

Redovisare har möjlighet att ta olika beslut i olika situationer inom lagens regler och 

ramar. Redovisare kan ta beslut med syftet att medvetet påverka finansiella rapporter, 

detta är definitionen av redovisningsval (Fields, Lys & Vincent 2001). Enligt Heflin, 

Kwon och Wild (2002) kommer de redovisningsval redovisaren tar ge olika 

konsekvenser på den finansiella rapporten. 
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Watts och Zimmerman (1986) menar på att det är tolkningen och subjektiviteten inom 

International Accounting Standards Board även förkortat IASB som skapar valmöjlighet 

för redovisare att kunna påverka finansiella rapporter för egen vinning. Det har visat sig 

att valmöjligheterna skapar ett opportunistiskt beteende hos redovisare vilket försämrar 

förutsättningen att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av bolag.  

Vi anser att redovisarens val är aktuellt och intressant då vår uppfattning är att earnings 

management har blivit mer av en regel än undantag hos bolag idag.  

 

Aktiva och medvetna redovisningsval som förfinar finansiella rapporter ger ofta en 

missvisande bild vilket i sin tur kan påverka värderingen av ett bolag. En felvärdering 

påverkar i sin tur intressenters bedömning av ett bolag (Healy & Wahlen 1999). Vi 

anser även att det är intressant ur en positiv synvinkel att medvetet påverka finansiella 

rapporter. Vår uppfattning är att många investerare är medvetna om att det sker och kan 

då uppskatta att bolag använder sig av olika metoder av earnings management. Vi 

bedömer att det visar på att bolaget är kunniga och medvetna om hur de kan påverka 

sina finansiella rapporter. 

 

3.1.2 Asymmetrisk information 

Två parter som har enats om att genomföra en affär under överenskomna förutsättningar 

har alltid två parter, en köpare och en säljare. De två parterna har tillgång till olika 

information där den ena kan besitta information som är värdefull för den andra parten. 

När den ena parten har mer värdefull information än den andra kommer det skapa ett 

övertag som utnyttjas. Övertaget skapar en ineffektivitet i transaktionen. Denna 

situation definieras som asymmetrisk information och är en källa till 

marknadsmisslyckanden. (Black, Hashimzade & Myles 2017) 

 

Enligt Sundgren och Nilsson (2013) kan redovisning vara värdefullt om informationen 

är relevant för att avgöra om en investering genomförs eller ej. Värdet av redovisningen 

är relevant om den minskar asymmetrin mellan bolaget och investeraren. 

Berk och Demarzo (2017) förklarar faktumet att företagsledningen har en annan inblick 

i deras bolag och dess framtida förväntade avkastningar än externa intressenter 

resulterar i en försämrad marknadseffektivitet. Anthony och Govindarajan (2007) menar 

på att detta övertag i information som ledningen har innebär i sin tur att de har en 
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förmåga att styra informationen de väljer att ge ut till intressenter. I vissa fall kan 

ledningen ge ut information som är otillräcklig och till och med felaktig.  

 

Vi anser att asymmetrisk information är relevant då det är en komponent som kan skapa 

felvärderingar av bolag. Felvärderingar vet vi av historien medför konsekvenser, IT-

bubblan år 2000 är ett exempel på vad det kan medföra. 

 

3.2 Värderingsmodeller 

 

3.2.1 Relativvärdering 

Enligt Metrick och Yasuda (2010) har relativvärdering, även ibland kallat 

multipelvärdering som mål att ge marknadens bedömning på ett bolags värde. Metoden 

värderar ett bolag genom att jämföra värdet som fås fram med andra liknande bolag. De 

värderingsmultiplar som tas fram används som nyckeltal för värderingen. En viss 

bransch kan ofta ha ett visst givet snitt på sina nyckeltal, dessa snitt kan sedan användas 

när exempelvis investmentbolag eller riskkapitalbolag ska förvärva mindre onoterade 

bolag. Enligt Sveriges Finansanalytikers Förening (2018) kan det vara svårt att hitta 

jämförelsebara bolag men att kriterierna som används är en bedömning av framtida 

omsättningstillväxt, marginalutveckling, investeringsbehov och risksituation.  

 

Vi anser att relativvärdering ger en indikation på hur värderingen förhåller sig i 

jämförelse med andra liknande bolag. Vi bedömer att investerare får en förståelse för 

vad marknaden anser är en rimlig värdering. Även om en investerare anser att ett bolag 

har ett visst värde så innebär inte det att marknaden nödvändigtvis skulle bedöma att 

bolaget har samma värdering.  

 

Damodaran (1999) förklarar att problematiken som kan uppstå vid användning av denna 

metod kan dels vara att hitta jämförelsebara bolag. Även jämförelser baserade på bolags 

tillgångar blir problematiska eftersom techbolagen i många fall viktigaste tillgång är 

deras teknologi. För att relativvärdering ska fungera måste de nyckeltal som jämförs 

vara i stort sett lika mellan bolagen. Problematiken här är att ekonomin förändras i en 

otroligt snabb utveckling vilket innebär att nyckeltal från förra året kan vara 

missvisande för de bolag som analyseras idag. 
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Enligt Damodaran (2006) är en nackdel med relativvärdering att branschspecifika 

multiplar används. Det leder ofta till under eller övervärderingar på bolag på grund av 

att andra bolag i branschen är felvärderade. 

 

3.2.2 Discounted cash flow  

Discounted cash flow analysis som vi väljer att benämna DCF-modellen beräknas 

genom att värdet på det egna kapitalet nuvärdes beräknar alla framtida kassaflöden. 

Kassaflöden kan i enkelhet beskrivas som skillnaden mellan inbetalningar och 

utbetalningar. (Sveriges Finansanalytikers Förening 2018) 

 

Att använda DCF-metoden baseras på en subjektiv bedömning, vilket kan ge en 

missvisande bild menar Mun (2006). Mun förklarar vidare att  nackdelarna 

huvudsakligen baseras i svårigheten att förutspå ett bolags framtid. Att förutspå 

framtida kassaflöden bygger på uppskattningar vilket gör det svårt att få fram ett rättvist 

framtida värde av bolaget. Värderaren ska förutse vilka effekterna blir av att investera i 

bolaget vilket är en omfattande och krävande uppgift. Flöstrand (2006) menar på att 

DCF-metoden är att föredra då metoden fokuserar på likviditet vilket är en viktig faktor.  

 

Likviditet är ett mått på ett bolags betalningsförmåga på kort sikt, och en av de primära 

riskerna för att bolag försätts i konkurs (E-conomics  u.å). Därför anser vi att det är 

viktigt som investerare att ha en uppfattning om kassaflödet i bolaget. 

 

Damodaran (2001) menar att en DCF-modell anpassad för bolag i tillväxtfas, så finns 

det fyra variabler som är centrala: kassaflöden, förväntad tillväxt av kassaflöden, 

längden av perioden som en stark tillväxt kan uppehållas samt kapitalkostnaden för 

bolaget. 

 

Enligt Metrick och Yasuda (2010) finns det två tillväxtfaser i nystartade bolag som 

måste beaktas vid värdering med DCF-modellen. Det är rapid growth fasen och stable 

growth fasen. Rapid growth fasen innebär att bolaget har en starkare tillväxttakt än 

konkurrerande bolag och ekonomin som helhet. Under stable growth fasen så är 

tillväxttakten normal i förhållande till konkurrenter och ekonomin i helhet. 
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3.2.3 Venture capital metoden 

För investeringar i bolag med hög risk så har Venture capital metoden tagits fram, 

härefter benämnd VC-metoden. VC-metoden innebär att investera i onoterade bolag, ta 

en aktiv roll i bolaget och sedan få en hög avkastning genom att sälja sina andelar av 

aktierna. Aktierna säljs till en annan investerare, andra i bolaget eller till marknaden vid 

en börsnotering (Metrick & Yasuda 2010). Vår uppfattning är att många tech-

investerare som investerar i ett bolag vill vara aktiva eller operativa. Detta för att de 

flesta tech-investerare ofta besitter expertkunskap inom området som de väljer att 

investera i. Det är även därför vi anser att VC-metoden är intressant att undersöka samt 

hur olika tech-investerare använder sig av denna modell på olika vis. 

 

VC-metoden är den mest använda metoden i praktiken för bolag som saknar intäkter. 

Metoden tar in viktiga aspekter som avkastningskrav, chansen att bolaget ska lyckas, 

samt hur utspädning av aktier kan ske i framtida investeringsrundor. För att VC-

metoden ska vara tillämpbar måste uppskattningar göras. Investerare gör dessa 

uppskattningar med hjälp av egna erfarenheter samt historisk data. (Metrick & Yasuda 

2010) 

 

Gerken och Gerken (2014) förklarar att det finns sju faktorer som riskkapitalister 

undersöker vid en investering. De undersöker om idén är övertygande, om det finns ett 

bra team, marknadsmöjligheter, efterfrågad teknik, konkurrensfördelar, finansiella 

prognoser och en verifierad affärsmodell. De fortsätter förklara att dessa aspekter avgör 

om en investering genomförs eller inte.  

 

Metrick och Yasuda (2010) menar på att det framförallt finns fyra centrala aspekter att 

ta hänsyn till vid tillämpning av VC-metoden. Det är exitvärdering, diskonteringsränta, 

investeringsrekommendationer och framtida utspädning av aktier. Värdet ett bolag har 

vid en exit kallas ofta exitvärdet. En exit är när ett bolag säljs till en annan part eller 

börsnoteras. Riskkapitalbolag brukar generellt ha en tre till sju års plan för exit. För att 

räkna ut ett exitvärde används oftast relativvärdering och DCF-modellen. DCF-

värdering blir en subjektiv bedömning från investeraren, då det beräknas på framtida 

estimerade kassaflöden. Relativvärdering använder marknadens värdering av liknande 
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bolag. En försiktig investerare bör tillämpa båda värderingsmodellerna vid exit. På så 

vis ska ett exitvärde kunna fastställas. (Metrick & Yasuda 2010) 

 

Enligt Metrick & Yasuda (2010) är en diskonteringsränta viktig att ta fram för att kunna 

omräkna exitvärdet till ett nuvärde. Diskonteringsräntan är ofta hög när investerare 

använder sig av VC-metoden och den motsvarar investerarens avkastningskrav. 

Investeraren räknar alltså ut nuvärdet genom att diskontera exitvärdet med 

diskonteringsräntan. Utspädning av aktier är även en viktig komponent vid användandet 

av VC-metoden. Eftersom VC-metoden ofta appliceras på bolag med negativa 

kassaflöden så behöver de ofta göra ytterligare framtida investeringsrundor för att 

anskaffa mer kapital. Ytterligare investeringsrundor leder till en utspädning av gamla 

investerares andelar. Estimeringar måste då göras angående sannolikheten att framtida 

investeringsrundor kommer ske samt storleken på investeringsrundorna för att förstå hur 

mycket tidigare investerares andelar kommer spädas ut. Detta är av stort intresse för 

investeraren då det blir en estimering över hur stor andel av bolaget det kommer att ha, 

både i nuläget samt vid en eventuell exit. (Metrick & Yasuda 2010) 

 

Det sista steget i VC-metoden innebär att investerare gör en utvärdering om hur stor 

andel i bolaget de måste få för att investeringen ska bli lönsam. Detta kallas att 

investerare gör en investeringsrekommendation. (Metrick & Yasuda 2010) 

Vi anser att VC-metoden har många utmaningar för att fastställa ett värde men att den 

tar med viktiga aspekter för en investerare. Då en framtida utspädning av aktier kommer 

resultera i ett mindre ägande för investeraren så anser vi att det är viktiga aspekter att 

beakta redan innan de gör investeringen. Enligt Belleflamme, Lambert & 

Schwienbacher (2013) grundas VC-metoden i mycket antaganden och kräver 

information många techbolag ofta inte har. Historiska kassaflöden är ett exempel på 

information som ofta saknas i techbolag vilket gör VC-metoden begränsad i sin förmåga 

att värdera denna typ av bolag. 

 

3.3 IT-bubblan år 2000 

I en ekonomisk debatt resonerar Löfgren, Persson & Weibull (2001) om problematiken 

angående asymmetrisk information i olika branscher och förklarar hur detta kan skapa 

värderingsbubblor. Asymmetrisk information innebär att säljaren och köparen i en 
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säljsituation inte har samma information om produkten. Det skapar svårigheter i att 

prissätta produkter då ena parten har mer information än den andra. Allen och Gale 

(2002) beskriver att utbudet av pengar är avgörande för att förstå om en marknad är 

övervärderad. Författarna menar på att om det finns ett stort utbud av pengar finns det 

också ett stort intresse av att investera. Intresset av att investera i kombination med en 

förhoppning om tillväxt i en viss bransch eller en initial tillväxt, lockar till sig 

spekulanter som ser en möjlighet att tjäna pengar. Perkins och Perkins (1999) 

argumenterar redan innan IT-bubblan om problematiken med för mycket riskkapital, för 

många unga bolag och allt för många börsintroduktioner. Författarna menar på att detta 

skapar en enorm övervärdering på en populär marknad. Något som kom att bevisas bara 

ett halvår senare.  

 

Sjöberg (2002) förklarar att under IT-bubblans tillväxt talades det om en ny ekonomi. 

Bolag skulle inte längre värderas efter vinst och utdelning utan helt andra parametrar. 

Han menar på att investerare nu värderade bolag efter dess omsättning och dess 

långsiktiga vinster. Att bolaget gjorde förluster idag var inte längre av intresse så länge 

förlusten grundade sig i expansion och ökad omsättning. Löfgren, Persson och Weibull 

(2001) förklarar vidare att problemet med en marknaden som denna tenderar till att 

gynna bolag med lägre lönsamhet än marknadsgenomsnittet. Detta då dessa bolag ofta 

behöver göra nyemissioner för att finansiera projekt och skapa expansion vilket leder till 

en högre värdering. Bolag med en lönsamhet som däremot är högre än 

marknadsgenomsnittet tenderar till att bli undervärderade då de sällan behöver 

nyemissioner och av den anledningen sällan blir värderade. Sjöberg (2002) berättar att 

så fort bolag blev börsnoterade så hade allmänheten ett stort intresse av att investera i 

dess publika aktier. Det skapade konstant växande kurser och media hjälpte till att driva 

på med reportage med vaga grunder. 

  

Sammanfattningsvis tenderar mindre lönsamma bolag att växa snabbare än lönsamma 

bolag. Vilket tillslut blir tydligt för marknaden och investerare vill då sälja sina aktier. 

Det är när denna information blir tydlig för allmänheten och optimism blir till 

pessimism bubblan spricker (Löfgren, Persson & Weibull 2001; Mankiw 2012 ).  
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Vi anser att det är viktigt att förstå vad IT-bubblan innebar för att förstå vad en 

felvärdering av techmarknaden kan medföra. Det gör det även enklare att identifiera 

likheter och skillnader från hur bolag värderades innan år 2000 och hur techbolag 

värderas idag. 
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4 Respondenternas erfarenhet av investering, värdering 
och risk 
I empiri avsnittet presenterar vi den data vi har anskaffat genom semistrukturerade 

intervjuer. Empiri avsnittet är en sammanställning av respondenternas åsikter och egna 

erfarenheter vid värdering av techbolag. Vi väljer att dela upp avsnittet per intervju då 

respondenternas bakgrund blir viktigt att beakta för att förstå deras värderingsätt. Vi 

kommer dela in intervjuerna i fyra delar där vi först presenterar respondentens 

bakgrund. Sedan kommer vi dela upp värdering och investering för sig samt ett eget 

stycke om respondentens åsikter om techmarknaden. 

 

4.1 Intervju med Robert Wahlquist 

Wahlquist arbetar på bolaget Almi Invest som investment manager och har sitt säte i 

Växjö. Wahlquist befattning som investment manager innebär att han investerar i 

onoterade bolag med Almi Invests kapital. Almi Invest är ett är ett private equity bolag 

som aktivt arbetar med att investera i innovativa onoterade bolag och ofta inom 

techmarknaden. Wahlquist arbetar aktivt med att träffa nya potentiella investeringscase i 

form av nystartade bolag. Wahlquist berättar att de endast arbetar med bolag som är i ett 

tidigt skede och investerar aldrig i mogna bolag. Ett krav Almi Invest har för att de ska 

investera i ett bolag är att bolaget har tagit fram ytterligare en privat investerare som är 

redo att köpa lika många aktier för samma kapital som Almi. Han förklarar att det är 

viktigt att de privata investerarna kan bidra med mer än monetärt kapital. Detta i form 

av kunskap eller nätverk. 

 
4.1.1 Tillvägagångssätt vid investering i techbolag  

Wahlquist börjar med att förklara att Almi invest alltid går in med en aktiv roll i bolaget 

och att de kräver att bolaget de ska investera i behöver presentera en exitstrategi på fem 

till sju år för Wahlquist. “Problemet är att om vi gör ett bra jobb så är oftast våra aktier 

värda mycket pengar vilket begränsar exitstrategin”  

 

När Almi Invest ska investera i ett nytt bolag börjar Wahlquist med att undersöka 

teamet. Wahlquist förklarar att en av de viktigaste faktorerna när han investerar i ett 

techbolag är teamet. Här vill Wahlquist skaffa sig en förståelse över hur teamet fungerar 

och vilka personlighetsdrag teamet har. För att få den information Wahlquist söker 

väljer han att låta samtliga inblandade göra ett personlighetstest. Han är tydlig med att 

han inte sätter ett värde på de inblandade utan vill skapa en förståelse över vilka 

karaktärsdrag personerna har. 
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Wahlquist resonerar kring hur stor roll produkten har i en värdering av ett techbolag. 

Han anser att produkten är en viktigt del i en värdering och förklarar att det inte spelar 

någon roll hur bra produkten är om det inte finns en marknad för den. Något Wahlquist 

anser höjer värderingen är en betalande kund. Vi frågar Wahlquist om en färdig produkt 

ökar värderingen för ett bolag, där Wahlquist svarar att det finns flera scenarion när det 

gäller produkten. ”Ibland är det nästan lättare att sälja in en hög värdering om 

produkten inte har lanserats än.” förklarar Wahlquist. För att minska den asymmetriska 

information mellan köpare och säljare förklarar Wahlquist att de många gånger tar in en 

person med spetskompetens inom de området för att göra en teknisk due dilligence.  

 

Vi frågar Wahlquist om hur han ser på Earnings Management. Han förklarar att Almi 

Invest går in i ett tidigt skede och det finns i princip bara utvecklingskostnader och få  

intäkter. Detta leder till en begränsning för Earnings Management och han har förklarar 

att de analyserar de poster som finns i bolagets resultat och balansräkning och om de är 

trovärdiga. De fåtal gånger det har funnits finansiella rapporter som arbetat med 

earnings management har processen blivit mer tidskrävande. Wahlquist talar vidare om 

att tillväxtpotentialen i bolagen han analyserar är väldigt viktigt. Han förklarar att när 

Almi Invest investerar, gör dem detta för att tjäna pengar samt skapa en tillväxt i 

Sverige. De vill gärna få tre till fyra gånger tillbaka på deras investering. För att fylla 

båda dessa kriterierna måste bolaget ha en tillväxtpotential. 

 

4.1.2 Viktiga faktorer vid värdering av techbolag 

Vi går vidare med att diskutera vilka värderingsmodeller Wahlquist använder sig av när 

han ska komma fram till en värdering. Han förklarar att de använder en del av de 

modeller vi frågar om men mer som stöd till beslutsunderlaget. Han förklarar vidare att 

det grundläggande alltid blir att säljaren av andelar i bolaget vill ha dessa till en så hög 

värdering som möjligt och att köparen vill betala så lite som möjligt. Wahlquist 

förklarar att han gärna analyserar hur marknaden värderar bolaget. Detta gör han genom 

att lyssna på vad en privat investerare väljer att värdera bolaget till. Han förklarar att de 

använder relativvärdering till en viss del och förklarar att de jämför med bolag de valt 

att investera i innan eller bolag de har tackat nej till att investera i. Detta 

tillvägagångssätt föredrar Wahlquist då de enbart under 2017 gjort 50 investeringar via 
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Almi Invest och tackat nej till ännu fler. Då många techbolag saknar kassaflöde går det 

sällan att använda DCF-modellen. Wahlquist argumenterar för komplexiteten i att 

värdera bolag inom denna bransch och förklarar att han försöker se det från så många 

aspekter som möjligt för att kunna ta ett beslut. 

 
4.1.3 Respondentens åsikter om värderingen av techmarknaden 

Vi frågar Wahlquist om hans åsikter om techmarknaden. Han resonerar om att 

värderingarna har gått upp senaste åren och att de generellt sett är högt värderade. Han 

berättar om hans möte med Nasdaq i början av april 2018, då de berättade att de aldrig 

noterat så många bolag som under 2018 och att det noterades mer bolag i Sverige än 

vad det gjordes i London samma år. Vi frågar Wahlquist om han tror på en 

värderingsbubbla inom techmarknaden. Han argumenterar för att man idag är mer 

medveten än vad man var under år 2000 när techbolagen förlorade i värde. Han 

förklarar vidare att det alltid kommer vara upp och nedgångar, men han ser ingen tecken 

på att det skulle bli en IT-bubbla likt den år 2000. 

 

4.2 Intervju med Kenneth Lundin 

Lundin är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi genom Linköpings 

Universitet. Efter studierna började han arbeta inom Microsoft koncernen, där han 

arbetade i elva år. Lundin har arbetat internationellt med att utveckla mjukvara på 

Microsoft. Idag arbetar Lundin med investeringar i onoterade mjukvarubolag via sitt 

investmentbolag Bergkvara Invest AB. Han investerar i både olönsamma och lönsamma 

bolag, men varje gång har det funnits en färdig produkt på plats. Utöver sina 

investeringar arbetar han med affärsrådgivning för diverse bolag samt sitter som 

styrelsemedlem för flera mjukvarubolag. 

 

Lundin har även en lång erfarenhet av att hjälpa bolag att börsnoteras. Han har arbetat 

med att representera aktietorget i sydost, där han hjälper onoterade bolag att hitta kapital 

inför en börsnotering.  

 

4.2.1 Tillvägagångssätt vid investering i techbolag  

Lundin har tydliga kriterier när han investerar i techbolag via sitt investmentbolag 

Bergkvara Invest AB. Först och främst förklarar Lundin att affärsmodellen måste 

verifieras. Med det menar han att produkten och affärsmodellen måste ha testats i 
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praktiken mot kunder och gett indikatorer på att den är hållbar. Detta kan bevisas genom 

att efterfrågan visar sig vara hög eller att bolaget kan hålla goda marginaler. Efter att 

affärsmodellen är verifierad fokuserar han på teamet bakom bolaget. Lundin berättar att 

han bedömer aspekter som teamets uthållighet, tidigare kunskaper samt tidigare 

erfarenheter. Efter att ha säkerställt teamet bedömer han den sista faktorn som är 

strukturkapital. Detta innebär att bolaget inte får problem för att en person i teamet 

försvinner. Bolaget måste ha en infrastruktur som håller bolaget vid liv även om en 

viktig person skulle bestämma sig för att lämna. Sammanfattningsvis förtydligar Lundin 

sina resonemang genom att säga att en verifierad produkt, ett bra team och en hållbar 

affärsmodell som är skalbar är de tre viktigaste grundbultarna när han investerar i 

techbolag. 

 

När han fått affärsmodellen, teamet och strukturkapitalet verifierat så undersöker han 

vad investeringen kan bli värd och hur han ska kunna bidra för att utveckla bolaget på 

bästa sätt. Han förklarar att han alltid tar en roll i bolagen han investerar i, ofta en 

styrelseroll. Det ger han inflytande i bolaget och makten att vara med och påverka 

tillväxten. Han fortsätter förklara att han alltid undersöker alternativ till en exit när han 

investerar. Antigen via att någon köper ut hans andel eller en försäljning av sin andel i 

samband med en börsnotering. Detta gör han för att kunna realisera vinsten på sin 

investering. Han förklarar även att han ser sig själv mer som en affärsängel, då han 

kollar på individerna bakom bolaget, hur han själv ska kunna passa in och bidra till 

tillväxt. För att säkerställa att han passar in i teamet brukar Lundin arbeta aktivt en 

kortare period i bolaget innan han genomför sin investering. Han förklarar att det ger en 

trygghet som investerare, då han säkerställer arbetsmoralen, samarbetsviljan och 

kompetensen i teamet.   

 

4.2.2 Viktiga faktorer vid värdering av techbolag 

För att fastställa ett värde av bolagen Lundin investerar i finns det flera olika faktorer 

som är centrala. Först och främst undersöker han bolagets siffror. Utifrån tidigare 

årsredovisningar eller ekonomiska avstämningar kan han bilda sig en uppfattning om 

bolagets tillgångar och kassaflöde. Han förklarar att han alltid tar earnings management 

i beaktande när han analyserar de finansiella rapporterna, då många bolag arbetar aktivt 

med att förfina siffrorna inför kapitalanskaffning. Lundin fortsätter förklara att en 
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omfattande due diligence alltid hjälper till att få fram det verkliga värdet bakom 

siffrorna. Han ser även att ett bra earnings management arbete är positivt för att det 

visar att bolaget förstår värdet av att aktivt arbeta med sin redovisning. Dock påpekar 

Lundin att bolag som arbetat flitigt med earnings management gör värderingsprocessen 

mer komplext då det tar investerare längre tid att gå igenom den finansiella rapporten.  

 

Lundin berättar att andra viktiga faktorer han undersöker för att kunna fastställa ett 

värde av ett bolag är intäkterna, kassaflödet, värderingen av liknande bolag samt vilken 

avkastning han tror att investeringen rimligtvis kan ge inom fem år. Lundin fortsätter 

berätta att det skiljer mycket mellan bolag då vissa bolag är helt nya och inte har någon 

ekonomisk historik att undersöka alls. Han analyserar tekniken och jämför lönsamheten 

och värdering med andra liknande bolag. Däremot är det betydligt enklare att värdera ett 

bolag med intäkter då det ger substans i värderingen. Han förklarar att alla värderingar 

kommer grunda sig i vilket kapitalbehov bolagen har, vilken förmåga bolag har att skala 

upp verksamheten och vad avkastningen av investeringen kan bli. Han vill kunna få en 

förståelse om vad varje investerad krona kan bli. För att förtydliga ger han oss ett 

exempel, om bolaget har en bevisad affärsmodell om att en ny säljare på bolaget kostar 

40 000 kronor per månad men genererar 400 000 kronor i intäkter per månad så har de 

en avkastning på tio gånger kapitalet för varje ny säljare som anställs. Då är det enklare 

att förstå vad bolaget kommer vara värt inom ett par år och vilken tillväxttakt bolaget 

kommer ha. Det är detta som är vikten med att verifiera affärsmodellen tillägger han, 

det ger även en tydlig indikation på vilket kassaflöde bolaget kommer generera förklarar 

Lundin.   

 

Lundin förklarar att inom mjukvarubranschen används ofta en multipel för att värdera 

ett bolag. Vanligtvis används en multipel mellan två till tio för att bestämma ett bolags 

värde. Vad multipeln exakt blir beror på bolagets storlek, ett mindre bolag har ofta en 

högre multipel och vice versa. Med en multipel menar Lundin att ett bolag värderas två 

till tio gånger mer än bolagets vinst.  

 

4.2.3 Respondentens åsikter om värderingen av techmarknaden 

Lundin anser att det stora techbolagen Facebook, Amazon, Netflix och Google är 

övervärderade. Han förklarar att hans erfarenhet är att världsledande bolag ofta får en 
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hög värdering för att allmänheten tror att stora bolag kommer fortsätta göra stora 

vinster. Han förklarar att Microsoft var helt dominerande för 15 års sedan på marknaden 

men att den tekniska utvecklingen och konkurrensen gör så att marknaden jämnas ut 

med tiden. Han tror att just Facebook, Amazon, Netflix och Google står inför samma 

öde och att värderingen då kommer gå ner mycket för dessa bolag kommande år. Han 

tror att han omvärdering av dessa bolag kan skapa en oro på marknaden. Han tillägger 

att privatinvesterare, techbolag och private equtiy bolag ofta minskar sina innehav och 

genomför inte nya investeringar i samma utsträckning när det är oroligt på marknaden. 

Däremot tvivlar han inte på att det fortfarande kommer vara stora bolag även i framtiden 

men att just värdering kommer förändras.  

 

4.3 Intervju med Erik Bergman 

Bergman och hans partner Emil Thidell grundade techbolaget Catena Media 2008. De 

började arbeta med att marknadsföra nätcasinobolag genom affiliatemarknadsföring. 

Vilket innebär att deras affärsidé gick ut på att skapa hemsidor som rankar högt upp på 

Google via anpassade sökord som riktar sig mot nätcasinon. Genom att sedan driva 

denna trafik vidare mot nätcasinon så fick de en ersättning i form av pengar. Bergman 

var VD i bolaget fram till 2014, han satt även som styrelsemedlem och strategichef 

under åren han var aktiv i Catena Media. Idag har bolaget  runt 300 anställda och ett 

börsvärde på 6,5 miljarder kronor. 

 

Bergman har under åren inom Catena Media förvärvat flertal techbolag inom 

affiliatemarknadsföring. Detta har gjort att han flera gånger behövt bestämma ett värde 

på bolag han valt att förvärva. 

 

 
4.3.1 Tillvägagångssätt vid investering i techbolag 

Bergman börjar med att berätta att det varit relativt enkelt när de har förvärvat bolag 

inom Catena Media. Då bolagen de har förvärvat alltid haft vinster så blir de väldigt 

konkret att kunna räkna på värdet av bolaget. Han fortsätter förklara att de inte har haft 

så noggranna kriterier på teamet bakom bolagen de förvärvar då det är en stor osäkerhet 

hur länge de kommer arbeta kvar i bolaget. Han förklarar att enligt hans erfarenhet får 

duktiga entreprenörer ofta andra möjligheter vilket gör att det finns en hög risk att de 

lämnar bolaget.  
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Catena Media har ett klart förhållningssätt, de söker bolag som kan gynna bolagets 

lönsamhet. Bergman förklarar att de undersöker vad bolaget är värt idag och sedan 

räknar på vilken avkastning bolaget kan generera kommande fem åren. Har de då enligt 

sina uträkningar tjänat pengar på investeringen så försöker de att genomföra förvärvet. 

 

4.3.2 Viktiga faktorer vid värdering av techbolag 

De absolut viktigaste när Catena Media värderar ett bolag är bolagets vinst. Sedan 

undersöker de vilken intäktsmodell bolaget använder. Bergman förklarar att inom 

affiliatemarknadsföring så används två olika affärsmodeller. En provisionsmodell eller 

förskottsbetalningar. Alltså antingen får de en provision för alla intäkter en kund spelar 

för i all framtid eller så får de en större ersättning direkt när kunden registrerar sig. Efter 

det undersöker de vilka vinster som genereras utifrån de olika intäktsmodellerna. Till 

sist undersöker de om bolaget är i en tillväxtfas. Utifrån dessa kriterier kan de ofta 

fastställa en värdering av bolaget de undersöker.  

 

Bergman fortsätter berätta att de har spetskompetens inom Catena Media när de gäller 

att värdera affiliatebolag. Det innebär att de ofta kan räkna väldigt exakt på vad ett 

bolag kommer generera i intäkter kommande fem åren. De kan undersöka data som 

ålder, kön och etnicitet på bolagets kunder. Vilket gör att de kan estimera hur mycket 

dessa kunder kommer generera i intäkter kommande fem åren. Han fortsätter även 

förklara att denna branschen är så pass ny att Catena Media tidigare kunnat förvärva 

bolag “billigare” än vad som egentligen var motiverat. Tack vare betydande information 

och kunskap om branschen hade Catena media kunnat förvärva bolag till en lägre 

värdering än det verkliga värdet. Marknaden var tillräckligt ny för att relativvärdering 

skulle vara svårt att använda då jämförelseobjekt inte fanns. Idag har dock branschen 

och kunskapen kommit ikapp vilket gjort att värderingarna är marknadsmässiga. 

 

Angående earnings management berättar Bergman att det inte är något som han anser 

varit ett problem när Catena Media förvärvat bolag. Han förklarar dock att det ibland 

har försvårat eller förlängt förvärvsprocessen. Bergman förklarar att Catena Media alltid 

gör en ordentlig due diligence av bolagen de ska förvärva så att all information alltid 

kommer fram ur den finansiella rapporten.  
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Både Catena Media och andra bolag använder sig i stor uträckning av att jämföra sin 

värdering med andra bolag i branschen för att kunna fastställa priset på en värdering. 

Han förklarar att han tror detta är typiskt för alla branscher men speciellt i branscher 

som är nya. Då det inte finns mycket erfarenhet eller historik i branschen så blir det 

svårt att bedöma vad som är en rättvis värdering. Därför undersöker alla bolag liknande 

fall för att kunna förstå vad deras egna bolag är värda och vad branschen anser är en 

rimlig värdering. Bergman fortsätter förklara att det är väldigt svårt att tillämpa 

teoretiska modeller då de ofta inte är anpassade för deras bransch. Däremot påstår han 

att de använder liknande värderingsmodeller som tex DCF-modellen men att de 

tillämpar de på andra sätt. Då han anser att kassaflödet är väldigt viktigt för 

tillväxttakten men att de får bilda sig en egen uppfattning av kassaflödet genom en 

subjektiv bedömning som grundar sig i erfarenheten Bergman besitter.  

 
4.3.3 Respondentens åsikter om värderingen av techmarknaden 

Bergman förklarar att IT är utbrett i samhället idag. Han tror inte att det finns någon ny 

IT-bubbla. Han fortsätter berätta att vid IT-bubblan i slutet på 1990 talet så värderades 

alla bolag efter förhoppningar men idag finns det en viss substans i techbolag. Han 

exemplifierar genom att berätta att Amazon och Tinder har helt olika affärsmodeller 

men båda är under kategorin tech.  

 

Däremot tror han att många techbolag som värderas efter stora förhoppningar precis 

som vid förra IT-bubblan kommer att tappa i värde. De hårdast drabbade vid dessa 

tillfällen kommer vara de som investerat mycket pengar få bolag. Samtidigt anser han 

att många privatinvesterare, techbolag och private equity bolag har ofta ett bra risktänk 

och har räknat med risken att förlora de pengar de investerar i förhoppningsbolag inom 

tech. Vilket gör att konsekvenserna inte blir speciellt stora i slutändan för att investerare 

kommer ändå ha många andra investeringar kvar i sina portföljer. 

 

4.4 Intervju med Joacim Ståhl 

Ståhl grundade sitt första techbolag när han var 16 år. Han berättar att han alltid varit 

intresserad av bolag och entreprenörskap. År 2012 studerade han till webbutvecklare 

och grundade då ett bolag inom tech, det var också första gången han behövde 
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genomföra en värdering på ett bolag. Efter detta har Ståhl varit involverad i flera bolag 

och investerar även personligen i techbolag. 

 

4.4.1 Tillvägagångssätt vid investering i techbolag  

Ståhl har flera krav när han ska investera i techbolag. Han resonerar om kapital och 

vikten av rätt kapital. Han förklarar vidare att han vill att samtliga investerare ska ta 

med sig mer än bara monetärt kapital. Han förklarar att kunskap och nätverk är två 

komplement till monetärt kapital. Ståhl anser att det viktigt att investeraren har med sig 

minst två av dessa när personen går in som investerare i ett bolag. Ståhl fortsätter 

förklara om hur viktigt han anser teamet är som utgör bolaget. Han argumenterar för att 

det är teamet som ska ta bolaget till den värderingen som är bestämd vid investeringen. 

Därför är det viktigt att analysera om teamet kan utveckla bolaget till denna 

värderingen. Han berättar även att han ofta arbetar aktivt med teamen en period för att 

säkerställa samarbetsviljan och kompetensen innan han rekryterar eller investerar i ett 

bolag.    

 

Ståhl resonerar om earnings management och förklarar att detta är något han inte riktigt 

tycker om. Han förklarar det enbart komplicerar värdering av ett bolag och skapar en 

längre process. Ståhl önskar att de finansiella rapporterna är så förenklade som möjligt 

och att det snarare skapar en misstro när bolag komplicerar finansiella rapporter. 

Samtidigt förklarar Ståhl att han förstår att bolag använder sig av earnings management 

då det kan gynna bolagets värdering på kort sikt. Han förklarar även att han alltid gör en 

ordentlig genomgång av bolaget vid investeringar för att förstå värdet av bolaget bakom 

siffrorna. 

 

4.4.2 Viktiga faktorer vid värdering av techbolag 

Ståhl förklarar tidigt i intervjun: 

”Jag vill inte ha ett högt värderat bolag, jag vill ha ett lönsamt bolag.” När han ska 

sälja aktier i bolag han varit delägare i är det viktigt för honom att inte sälja till ett högre 

pris än vad som är försvarbart, värderingen måste vara möjlig att uppnå. Han förklarar 

att många techbolag idag söker en så stor investering som möjligt, vilket gör att bolaget 

i sig får en högre värdering än vad som är möjligt att uppnå. Han förklarar att det ofta 

grundar sig i en övertro på techbolagen, från både investerares och entreprenörers sida. 

Det skapar en svår situation för bolaget då det i ett senare skede inte kommer kunna 
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uppnå sin värdering och detta gör det svårt att få in nya investeringar. Ståhl förklarar att 

han hellre undervärderar sitt bolag för att säkra att de når de uppsatta målen. Det gör att 

personen som investerat i bolaget får den utlovade return on invest som anges vid 

värderingen. Vi frågade Joacim hur investerare valt att värdera hans bolag och fick 

förklarat att de utgick från en form av relativvärdering där undersöker vad liknande 

bolag var värda. 

 

Vi frågar Ståhl hur han går tillväga för att värdera ett techbolag. Han förklarar att han 

vid värdering utgår till stor del från sin egna magkänsla som grundar sig i kunskap och 

tidigare erfarenheter. Han väljer att även undersöka bolagets resultat och balansräkning 

för att se att allt ser korrekt och riktigt ut. 

 

Ståhl förklarar att han använder sig av en del modeller för värdering av techbolag. Han 

förklarar att han arbetar en del med relativvärdering och tycker det är ett bra 

tillvägagångssätt för att värdera bolag.  

 

4.4.3 Respondentens åsikter om värderingen av techmarknaden 

Ståhl anser att de flesta bolag blir övervärderade de första gångerna de behöver ta in 

kapital. Han förklarar att han tror det kommer bli en bubbla inom IT men inte likt den vi 

såg år 2000. Han resonerar om att det kommer bli en mer specifik bubbla och nämner 

områden som kryptovalutor, som idag har ett marknadsvärde på 380 miljarder dollar. 

Ståhl argumenterar för att detta i sin tur skulle kunna skapa en kedjeeffekt och skapa en 

oro på marknaden. Han förtydligar dock att det idag finns mer försvarbara 

substansvärden i bolag till skillnad från år 2000. 

 

4.5 Intervju med Ola Tyrberg 

Tyrberg har en Civilekonomexamen efter att ha studerat på universitet i Lund. Efter sin 

examen började han arbeta på Handelsbanken. Där kom han att arbeta en stor del av 

tiden med bolagsrådgivning. Efter 25 år valde Tyrberg att starta en konsultverksamhet 

och har idag grundat flera bolag, där några av bolagen investerar i techbolag. 

 

4.5.1 Tillvägagångssätt vid investering i techbolag  

Tyrberg argumenterar för att han analyserar alla bolag inom tech olika då de ofta har 

olika utgångspunkt. Han anser att det inte finns ett tillvägagångssätt som passar alla 
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bolag. Vidare förklarar Tyrberg att när han själv gjort investeringar har det flera gånger 

varit entreprenörerna själva som kommit med en värdering på bolagen och sagt att det är 

detta pris dem begär, “take it or leave it”. I dessa fall analyserar Tyrberg vad bolaget har 

för potentiella framtida vinster och vilken grad av hävstångseffekt det kan bli på hans 

investering.  

 

Tyrberg fortsätter och resonerar om produkten, han förklarar att produkten är betydande 

men framför allt att teamet bakom bolaget är viktigare. Vi frågade Tyrberg om hur 

viktigt han anser teamet bakom ett bolag är, varpå han svarar “helt avgörande, jag anser 

att 60-70 procent av mitt beslut grundar sig i teamet“. För att analysera teamet väljer 

Tyrberg att dela upp det i två grundfrågor. Det första han analyserar är vad personen har 

för erfarenhet och bakgrund, han undersöker vad personerna arbetat med tidigare. Den 

andra frågan Tyrberg ställer sig är om personen har de entreprenöriella egenskaperna 

som krävs. Tyrberg förklarar även att bolaget ska påvisa en exitstrategi, “Det är viktigt 

att det finns en exit horisont”   

 
4.5.2 Viktiga faktorer vid värdering av techbolag 

Tyrberg argumenterar om svårigheten i att använda traditionella värderingsmodeller vid 

värdering av techbolag. Han förklarar att han i vanliga fall gärna använder sig av flera 

modeller som relativvärdering och DCF-modellen. Tyrberg förklarar att om möjligheten 

finns använder han sig gärna av relativvärdering. Han anser dock att i de flesta bolag 

han har intresserat sig i har det inte funnits ett jämförelsebolag. Tyrberg tillägger att den 

teknologiska utvecklingen tvingat honom att lära sig och förstå nya processer vid 

bolagsvärdering.  

 

Kassaflöde är något Tyrberg alltid vill analysera. Problematiken med att använda sig av 

DCF-modellen i ett techbolag är att ofta är få poster att analysera. Han förklarar att han 

istället undersöker kassaflödet som en form av budget. Frågan han ställer sig då är 

istället hur länge kommer kapitalet räcka innan bolaget behöver ta in mer. Han vill få en 

förståelse om han vid detta tillfället fått avkastning på sitt riskkapital eller inte.  

 

Vid värdering av techbolag menar Tyrberg på att han alltid undersöker både resultat och 

balansräkning så att allt är korrekt. Han argumenterar för att man kan dela upp earnings 

management i olika delar. Han menar på att han inte tycker det är några problem med 
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bolag som arbetat kreativt med sin bokföring, eller bolag som valt att skala av onödiga 

kostnader sista året inför en försäljning. Tyrberg resonerar om att det kan vara positivt 

då investeraren får en förståelse för vad bolaget kan göra för potentiella vinster om de 

håller nere kostnaderna. Tyrberg förklarar även att han upplevt fall då earnings 

management används felaktigt. Han menar på att när bolag värderar en tillgång till ett 

värde som inte stämmer för att skapa en större balansräkning blir han tveksam.  

 

Tyrberg förklarar problemet med asymmetrisk information och att säljaren ofta har mer 

information än köparen i techbolag. Därför tycker Tyrberg det är viktigt att en due 

diligance genomförs. Han anser att både bolagsavtal och struktur bör undersökas, men 

även att en teknisk due dilligance bör genomföras av någon med spetskompetens inom 

området. Detta för att undersöka om det går att försvara värderingen säljaren anser 

bolaget ha. 

 
4.5.3 Respondentens åsikter om värderingen av techmarknaden 

Tyrberg anser inte att vi befinner oss i någon riskzon för en värderingsbubbla idag. Han 

förklarar att det var en större övertro på marknaden runt millennieskiftet och att många 

av affärsidéerna var bra men att dem var före sin tid. Han resonerar om att det idag finns 

en stor marknad för många av de nya techbolagen och att de tidigt kan fylla ett stort 

kundvärde. 

 

Tyrberg anser att många techbolag idag får en högre värdering än vad de är värda. Han 

resonerar om att det idag inte investeras i mycket techbolag av fonder, så om ett bolag 

inte lever upp till sin värdering drabbar det främst de bolagets aktieägare och ger därför 

ingen större kedjeeffekt. Tyrberg förklarar att det är först när flera stora fonder köper 

flera övervärderade bolag som han anser att det finns en risk att konsekvenserna 

påverkar privatekonomin för många hushåll. 
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5 Vår tolkning av hur techbolag värderas 
Hur förhåller sig värderingsmodellerna till praktiken. I detta kapitel kommer 

uppsatsens tolkning att sammanställas utifrån den teoretiska referensramen och 

respondenternas svar. Vi presenterar först en tolkning av asymmetrisk information och 

redovisarens val vid värdering. Sedan tolkar vi modeller och faktorer vid värdering. 

Slutligen tolkar vi möjliga konsekvenser komplexiteten i att värdera techbolag kan 

medföra. 

 

5.1 Påverkan redovisarens val och asymmetrisk information har vid 
värdering av techbolag 

I vår undersökningen stärks Heflin, Kwon och Wild (2002) teoretiska referensram om 

att redovisarens val ger olika konsekvenser på den finansiella rapporten. Samtliga 

respondenter menar att bolag som medvetet förfinat den finansiella rapporten försvårar 

värderingsprocessen. En aspekt som är av intresse är att samtliga respondenter menar på 

att de alltid dubbelkollar att de finansiella poster som finns är rimliga och trovärdiga. 

Lundin påpekar ytterligare att en omfattande due diligence alltid hjälper till att få fram 

det verkliga värdet bakom finansiella rapporter.  

 

Utifrån våra intervjuer med respondenterna tycker vi oss kunna identifiera att alla 

belyser samma problematik angående earnings management. Däremot förs det fram 

resonemang som skiljer sig mellan respondenterna. Ståhl förklarar att han inte tycker att 

bolag bör använda sig av earnings management. Han fortsätter förklara att det gör 

värderingsprocessen mer komplex och skapar en längre process. Han vill att de 

finansiella rapporterna ska vara förenklade och att earnings management enbart skapar 

en misstro för bolag. Å andra sidan framför Lundin en helt annan åsikt. Lundin anser att 

det är positivt när bolag använder sig av earnings management då de påvisar att bolaget 

är kunniga och har förmågan att förfina finansiella rapporter. Han förklarar vidare att 

det snarare skapar trovärdighet med earnings management.  

 

Något som framträder är att samtliga respondenter är överens om är att de förstår varför 

bolag arbetar med earnings management. Ståhl påpekar dock att han inte ser någon 

långsiktighet i earnings management. Han påstår att det enbart gynnar bolag på kort sikt 

då bolag vill plocka in så mycket kapital som möjligt vid en investeringsrunda. Watts 
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och Zimmerman (1986) kan bekräfta detta resonemang då de menar på att tolkningen 

och subjektiviteten inom IASB skapar valmöjlighet för redovisare att påverka 

finansiella rapporter för egen vinning. Watts och Zimmerman påpekar också att det har 

visat sig att valmöjligheterna skapar ett opportunistiskt beteende hos redovisare vilket 

försämrar förutsättningen att de finansiella rapporterna ger en korrekt bild av bolaget.  

 

Sundgren och Nilsson (2013) för fram ett resonemang om att redovisningen kan vara 

värdefull om den minskar asymmetrin mellan bolaget och investeraren. En aspekt som 

är av intresse är återigen problematiken med att bolag förfinar finansiella rapporter som 

Watts och Zimmerman (1986) påpekar.  Wahlquist förklarar att Almi Invest ofta anlitar 

en person med spetskompetens inom området för att minska den asymmetriska 

informationen. På så vis kan de bekräfta värdet på en viss tillgång. Vi tycker oss här 

kunna identifiera att asymmetrisk information kommer ge en stor fördel till den part vid 

en förhandling som har mer information än den andra. Vi förstår att om den finansiella 

rapporten även är förfinad vid en förhandling skapar det ytterligare svårigheter att 

värdera ett bolag. Bergman bekräftar delvis detta genom att förklara att Catena Media 

flertal gånger förvärvat bolag till undervärderat pris. Han förklarar att det beror på att 

Catena Media haft betydligt mer information och kunskap om affiliatebranschen än 

bolagen de har förvärvat. Vi kan här förstå att asymmetrisk information kan ha en stor 

påverkan vid investeringar och förvärv.  

 

5.2 Modeller och faktorer vid värdering av techbolag 

Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) förklarar att värdering av ett bolag på en 

privat marknad kräver en subjektiv bedömning, detta för att onoterade bolag saknar en 

referenspunkt i form av ett marknadsvärde. Utifrån våra intervjuer med 

undersökningens respondenter har vi kunnat observera att subjektiva bedömningar som 

grundar sig i egna erfarenheter har en stor påverkan vid värdering av techbolag. Vi har 

även identifierat från intervjuerna att det inte finns något självklart tillvägagångssätt vid 

värdering av techbolag. Vilket bekräftas av Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002), 

de menar också på att det inte finns något perfekt tillvägagångssätt för att komma fram 

till ett korrekt värde på ett onoterat bolag.  
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Vi har identifierat att det finns vissa likheter vid tillvägagångssättet när våra 

respondenter investerar i techbolag. En återkommande faktorer är teamet i bolagen. 

Lundin, Ståhl, Tyrberg och Wahlquist förklarar att det är en av de absolut viktigaste 

faktorerna när de investerar i techbolag. Tyrberg förklarar att teamet är 70 procent av 

vad han kollar på i en investering. Å ena sidan framhäver Bergman ett helt annat 

resonemang angående teamet. Bergman menar på att Catena Media inte har några 

noggranna kriterier på teamet bakom bolagen de förvärvar. Han förklarar att hans 

erfarenhet är att duktiga medarbetare i ett team ofta får nya möjligheter konstant och 

lämnar ofta bolaget för nya möjligheter i andra bolag. Vi tycker oss här kunna urskilja 

varför Bergman har så olik syn på teamet jämfört med de andra respondenterna. 

Bergman har via Catena Media förvärvat bolag vilket gör att det tidigare teamet i 

bolaget som blir förvärvat inte längre har några ägarandelar kvar. Lundin, Ståhl, 

Tyrberg och Wahlquist investerar istället i techbolag där tidigare ägare fortfarande har 

en stor ägarandel av bolaget. Det vi vill poängtera är att det då fortfarande är i teamets 

intresse att fortsätta vara aktiva och driva bolaget framåt. Detta framhäver även klart 

och tydligt varför de har olika syn på teamet i sina investeringar anser vi. Ståhl och 

Lundin förklarade även att de brukar arbeta aktivt med teamet under en kortare period 

innan de genomför en investering för att försäkra sig om både kompetens och 

samarbetsvilja inom bolaget.  

 

När respondenterna blev ombedda att förklara sitt tillvägagångssätt identifierade vi 

några återkommande faktorer. En metod som samtliga respondenter beskrev var väldigt 

lik relativvärdering. Enligt Metrick och Yasuda (2010) är målet med relativvärdering att 

ge marknadens syn på ett bolags värde. Samtliga respondenter förklarade att de 

undersöker hur marknaden värderar liknande bolag. Detta gör de genom att se vad andra 

investerare värderar liknande bolag till. En aspekt som är av intresse var att ingen av 

respondenterna benämnde tillvägagångssättet som relativvärdering. Även om flera 

respondenter återkommande använde sig av liknande tillvägagångssätt som 

värderingsmodellerna beskriver i den teoretiska referensramen så benämnde de aldrig 

värderingsmodellerna vid deras namn. 

 

Lundin förklarade även att det finns givna snitt på nyckeltalen när han värderar 

mjukvarubolag. Han berättade att de generellt i branschen räknar med en multipel 
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mellan två till 10. Med det menar Lundin att ett bolag är värderat två till tio gånger mer 

än bolagets vinst. Exakt vad den givna multipeln blir skiljer sig mellan bolagen berättar 

Lundin, men att mindre bolag vanligtvis har en högre multipel och större bolag 

vanligtvis har en lägre multipel. Vi kan bekräfta Lundins resonemang med Metrick och 

Yasudas (2010) teoretiska referensram om att en viss bransch ofta kan ha ett visst snitt 

på sina nyckeltal, dessa nyckeltal används vanligtvis när investmentbolag eller 

riskkapitalistbolag ska förvärva mindre onoterade bolag. En aspekt som är av intresse är 

Damodaran (2006) resonemang om att nackdelen med relativvärdering är att det 

används branschspecifika multiplar. Damodaran (2006) menar på att det ofta leder till 

under eller övervärderingar på bolag på grund av att andra bolag i branschen är 

felvärderade. Damodaran (1999) menar även på att ekonomin förändras i en otroligt 

snabb takt vilket innebär att nyckeltal från förra året kan vara missvisande för de bolag 

en investerare värderar idag.    

 

Lundin var den respondent med tydligast tillvägagångssätt när han värderade techbolag. 

Lundins tillvägagångssätt påminner mycket om VC-metoden som Metrick och Yasuda 

(2010) beskriver. I likhet med Metrick och Yasudas (2010) VC-metod beskriver Lundin 

hur han investerar i onoterade bolag, tar en aktiv roll i bolagen och beräknar framtida 

exit värde. Lundin berättar även att han tvingas göra många subjektiva bedömningar 

utifrån tidigare erfarenheter. Vi tycker oss även kunna bedöma att Ståhl använder sig av 

vissa aspekter som beskrivs i Metrick och Yasudas (2010) VC-metod. Ståhl och 

Wahlquist förklarar att de vid investeringar i onoterade bolag vill att samtliga 

investerare ska ta med sig mer än enbart kapital. De förklarar vidare att kunskap och 

nätverk är två aspekter de värderar högt. Ståhl gör även en utvärdering om hur stor 

andel i bolaget en investerare ska få för att det ska bli lönsamt. Han förstärker sitt 

resonemang med att förklara att han vill ha bolag som är lönsamma, inte bolag som är 

högt värderade. På denna punkt bekräftar Metrick och Yasuda (2010) att det sista steget 

i VC-metoden innebär att investerare gör en utvärdering om hur stor andel i bolaget de 

måste få för att investeringen ska bli lönsam. Detta kallas att investerare gör en 

investeringsrekommendation.  

 

Något som framträder är att ingen av respondenterna nämner att det räknar med en 

framtida utspädning av aktier när de gör sina investeringar. Metrick och Yasuda (2010) 
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beskriver utspädning av aktier som en viktigt komponent. Då VC-metoden ofta 

appliceras på bolag med negativa kassaflöden så behöver de ofta göra ytterligare 

framtida investeringsrundor för att få in mer kapital. Metrick och Yasuda (2010) menar 

på att en investerare måste förstå hur mycket deras andelar kommer spädas ut vid 

framtida investeringsrundor. Detta för att kunna estimera hur mycket de kommer äga av 

bolaget i nuläget samt vid en eventuell exit. Det vi tycker oss kunna identifiera från 

intervjuerna är att varje enskild investering skiljer sig i tillvägagångssättet gentemot 

tidigare investeringar. Återkommande tycker vi oss kunna förstå att vid varje 

investering har förhandlingsprocessen stor påverkan på värderingen.  

 

Vi uppfattar utifrån våra intervjuer med respondenterna att DCF-modellen är den 

svåraste värderingsmodellen att tillämpa. Vi tycker oss kunna identifiera att 

problematiken grundar sig i svårigheter att nuvärdesberäkna det framtida kassaflödet 

som Sveriges Finansanalytikers Förening (2018) beskriver. Wahlquist förklarar att de 

flesta techbolagen han investerar i saknar tidigare kassaflöden då bolagen är nystartade, 

vilket begränsar möjligheterna att använda sig av DCF-modellen. Tyrberg å andra sidan 

för fram ett annat resonemang som liknar DCF-metoden. Han förklarar att han beräknar 

hur lång tid hans investerade kapital kommer ta att förbruka. På så vis beräknar han 

framtida utgifter som kommer uppstå för att kunna få en tydlig bild när mer kapital 

kommer behövas. Även Lundin förklarar att han bildar sig en uppfattning om framtida 

kassaflöden genom att jämföra teknik och potentiell lönsamhet med andra liknande 

bolag. Det går dock emot Muns (2006) resonemang. Mun (2006) menar på att en 

subjektiv bedömning kan ge en missvisande bild då det finns stora svårigheter att 

förutse ett bolags framtid. Det vi vill poängtera är att Mun (2006) anser att det inte finns 

något enkelt tillvägagångssätt att bedöma framtida kassaflöden då det är för komplext 

att förutspå. Flöstrand (2006) framhäver däremot att DCF-metoden är att föredra då 

metoden fokuserar på likviditet vilken är en viktig faktor. Lundin poängterar även 

vikten av god likviditet och ett bra kassaflöde flera gånger i intervjun. Han förklarar att 

en stor del med verifieringen av affärsmodellen är att den ska generera ett bra 

kassaflöde för att bidra till stark tillväxt.  

 

Vi tycker oss kunna bekräfta Damodaran (2001) resonemang om att techbolag som 

knappt visar några intäkter och ofta går med förlust är svåra att värdera. Samtliga 
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respondenter har olika tillvägagångssätt om hur techbolag ska värderas även om en del 

faktorer är desamma. Damodaran (2001) förklarar även att det har tagits fram nya 

metoder för att värdera techbolag, vilket gjort de traditionella värderingsmetoderna 

svåra att applicera. Tyrberg bekräftar delvis Damodarans (2001) resonemang om att den 

tekniska utvecklingen har skapat helt nya värderingsmetoder för att fastställa värdet på 

ett techbolag. Tyrberg förklarar att han tidigare använt sig av traditionella 

värderingsmodeller när han investerat i bolag som inte är techbolag. Men att den 

teknologiska utvecklingen har tvingat honom att lära sig och förstå nya processer vid 

bolagsvärdering.   

 
5.3 Påverkan värderingen av techbolag har på techmarknaden 

Utifrån våra intervjuer med respondenterna har vi kunnat identifiera att samtliga 

respondenter tycker att techbolag generellt sett är högt värderade. Wahlquist 

argumenterar för att värderingarna har gått upp senaste åren men förklarar att han inte 

ser någon risk för att techmarknaden ska förlora i värde. Wahlquist tillägger även att 

investerare är mer riskmedvetna idag än vad de har varit tidigare. Ståhl för fram ett 

resonemang om att techbolag ofta blir övervärderade de första rundorna de tar in 

kapital. Han menar på att det ofta grundar sig i en övertro på techbolagen, en övertro 

från både investerare och entreprenörerna.  

 

Perkins och Perkins (1999) argumenterade redan innan värderingsbubblan år 2000 om 

problematiken med för mycket riskkapital, för många unga bolag och allt för många 

börsintroduktioner. De menar på att detta skapar en högt värderad marknad för både 

privata och noterade bolag. En aspekt som är av intresse är att Wahlquist förklarar att 

det aldrig har noterats så många techbolag som under 2017. Bergman menar å andra 

sidan på att det ändå inte är någon risk för att techmarknaden ska förlora i värde, 

däremot tror han att enskilda techbolag som idag värderas efter stora förhoppningar 

kommer att förlora i värde. Bergman förklarar att det generellt finns så mycket substans 

i techbolag idag. Detta resulterar i att affärsänglar, techbolag och private equity bolag 

har ett bra risktänk förklarar Bergman. Lundin argumenterar även för att det finns 

mycket substans i techbolag idag och därmed en mindre risk för techmarknaden ska 

förlora i värde. Däremot anser Lundin att stora techbolag som tex Facebook, Amazon, 

Netflix och Google är övervärderade. Han förklarar att investerare ofta får en övertro för 
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världsledande bolag och tror då att inga nya bolag kommer kunna konkurrera med dem. 

Det Lundin vill poängtera är att konkurrens och teknologisk utveckling alltid jämnar ut 

marknaden med åren. Lundin menar även på att stora kursras i världsledande bolag för 

med sig negativa konsekvenser på marknaden. Det skapar ofta orolighet i ekonomin och 

privatinvesterare, techbolag samt private equity bolag minskar sina innehav och 

genomför inte nya investeringar i samma utsträckning som innan. Tyrberg å andra sidan 

argumenterar för att en oro i marknaden enbart skulle skapas ifall stora fonder investerar 

i övervärderade bolag som förlorar i värde. Tyrberg menar på att det får stora 

ekonomiska konsekvenser på privatekonomin i samhället. Vilket enskilda investeringar 

generellt inte får.   

 

Löfgren, Persson & Weibull (2001) argumenterar för att mindre lönsamma bolag 

tenderar att växa snabbare än lönsamma bolag. När denna information blir tydlig för 

allmänheten och optimism blir till pessimism brukar det utlösa en omvärdering i 

marknaden. Ståhl bekräftar delvis detta genom att resonera kring marknadsvärdet på 

kryptovalutor. Han menar på att marknaden för kryptovalutor idag har ett värde på ca 

380 miljarder dollar. Ståhl argumenterar för att det inte finns någon substans i 

kryptovalutor och att det finns en överhängande risk för att den marknaden förlorar i 

värde. Han resonerar i att om marknaden för kryptovalutor förlorar i värde, skulle det i 

sin tur kunna skapa en kedjeeffekt på ekonomin och på så vis kunna utlösa en stor oro 

på marknaden.  

 

Avslutningsvis uppfattar vi att ingen av respondenterna tror på en potentiell IT-bubbla. 

Däremot tycker vi oss kunna identifiera att flera av respondenterna tror att det finns 

specifika bolag och specifika områden inom tech som kommer förlora i värde, och att 

detta i sin tur skulle kunna skapa en oro på marknaden. 
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6 Magkänsla, förnuft eller traditionella metoder 
Magkänsla, förnuft eller traditionella metoder det är nu dags att sammanställa vår 

slutsats. I det här kapitlet behandlar vi slutsatser vi kunnat definiera utifrån vår 

tolkning. Kapitlet delas upp i tre delar. Först valde vi att presentera hur techbolag 

värderas, sedan argumenterar vi för slutsatser om värderingen på techmarknaden. I 

sista delen presenterar vi förslag till framtida forskning 

 

6.1 Hur värderas techbolag 

Vi har identifierat att det finns några återkommande faktorer som används av techbolag, 

privatinvesterare och private equity bolag för att fastställa en värdering av techbolag. De 

aspekter som diskuteras, och kan ha en påverkan på värderingen vid en investering är, 

subjektiva bedömningar, earnings management, asymmetrisk information, teamet, 

kassaflödet och jämförelseobjekt. Vi har förstått att earnings management och 

asymmetrisk information ofta inte skapar problematik för erfarna investerare. 

Återkommande var earnings management ett begrepp alla investerare var bekanta med 

och beaktade vid investeringar, vi fick även förklarat för oss att en genomarbetad due 

diligence alltid får fram de verkliga värdet bakom finansiella rapporter. Vi fick även ett 

liknande argument angående asymmetrisk information, har en investerare inte 

kompetensen själv att undersöka tekniken bakom en produkt så anlitar de ofta en 

konsult för att säkerställa att produkten håller en hög standard.  

 

De faktorer vi har identifierat som centrala vid en värdering av ett techbolag är 

investerares subjektiva bedömningar, teamet bakom techbolaget samt vad andra 

liknande bolag är värderade till. 

 

En investerares subjektiva bedömning är mer avgörande än vad vi initialt trodde. 

Resultatet från undersökningen tyder på att respondenterna har ett stort förtroende för 

sina egna bedömningar när de värderar techbolag. Vi har förstått att investerarnas 

subjektiva bedömningar grundar sig i deras egna erfarenheter. Även investerares 

bedömning av teamet grundar sig oftast i investerares subjektiva bedömning av teamet. 

De flesta investerare vi har intervjuat har förklarat att de anser att teamet är oerhört 

viktigt vid en värdering av ett techbolag. Vi har förstått att det inte finns ett konkret 

värde på en viss typ av kompetens i ett team. Kompetensen i ett team blir en synergi 
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som påverkar helhetsbedömningen av ett techbolag. På så vis påverkar även teamet den 

slutgiltiga värderingen av techbolag. Vi har även förstått att bedömningen av teamet inte 

enbart baseras på kompetens, även samarbetsvilja är en viktigt aspekt när investerare 

analyserar teamet. Vi fick förklarat för oss att team som har svårt att arbeta med 

varandra eller med nya människor är problematiskt. Därför var det flera av 

respondenterna som aktivt arbetade med teamet under en kortare period innan de 

genomförde sin investering. Detta för att försäkra sig om både kompetens och 

samarbetsvilja.  

 

Relativvärdering är en aspekt som återkommande används i praktiken. Vi har förstått att 

investerare använder relativvärdering som en indikation på vad de bör värdera ett 

techbolag till. De tar hänsyn till vad marknaden anser är en rimlig värdering för att 

försäkra sig om att de inte betalar ett pris som är högre än vad marknaden anser. Vi har 

även identifierat att många investerare har svårigheter med att använda relativvärdering. 

De anser att många techbolag erbjuder nya produkter vilket försvårar processen med att 

hitta jämförelseobjekt.  

 

Slutligen har vi förstått utifrån den teoretiska referensramen samt respondenternas svar 

att det inte finns någon standardiserad värderingsmodell som användas vid värdering av 

techbolag. Tech är idag ett brett begrepp vilket resulterar i att det ena techbolaget är inte 

det andra likt. Det i sin tur resulterar i att tillvägagångssättet vid värderingar av 

techbolag kan skilja sig mycket beroende på vilken produkt techbolaget erbjuder. 

 

6.2 Möjliga konsekvenser en felvärderad techmarknad medför 

Inledningsvis av uppsatsen beskrev vi konsekvenserna som blev följden av en 

övervärderad techmarknad år 2000. Cirka 300 miljarder kronor blev förlorade under en 

kort tid. Det vi har förstått är att techmarknaden idag inte är densamma som den var då. 

Idag är tech ett väldigt brett begrepp, där det ena techbolaget inte nödvändigtvis behöver 

vara det andra likt.  

 

Utifrån vår teoretiska referensram och respondenternas svar har vi förstått att 

techmarknaden idag anses vara övervärderade. Vidare framkom dock att ingen av 

respondenterna tror att techmarknaden är i en värderingsbubbla. Det vi har kunnat 
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identifiera är däremot att många är skeptiska till separata bolag och segment inom tech. 

Där de tror att en omvärdering kommer ske, vilket i sin tur kommer ge konsekvenser.  

 

Vi tycker oss ha identifierat att konsekvenserna av en övervärderad techmarknad blir att 

enskilda segment eller bolag inom tech kommer förlora värde. Vi har förstått att en 

övervärderad techmarknad inte kommer medföra någon värderingsbubbla som skedde 

år 2000. Det är enbart de investerare i dessa segment eller bolag som förlorar i värde, 

som kommer förlora pengar. Avslutningsvis framkom att de flesta investerare enbart 

kommer förlora en del av sitt kapital, då många har differentierat sina investeringar 

mellan flera olika bolag. 

 

6.3 Förslag på framtida forskning  

Med de slutsatser vi har kunnat urskilja ser vi ett intresse i att undersöka vissa berörda 

områden. Vår undersökningen visar att tech idag är ett brett begrepp, där det ena bolaget 

inte behöver vara det andra likt. Förslag på framtida forskning skulle därför kunna vara 

att undersöka hur värdering går till inom specifika områden inom tech, t.ex. 

kryptovalutor. Vi ser det intressant att fördjupa sig inom svårvärderade områden inom 

tech för att skapa sig en förståelse om vad värderingen grundas i. 

 

Vår undersökning är gjord på den svenska marknaden. Något vi anser intressant hade 

varit att göra samma undersökning på en annan marknad för att se vilka eventuella 

skillnader det finns på hur man värderar techbolag på olika marknader.  

 

Vi hade även sett det intressant att forska vidare i vad en subjektiv bedömning grundas i 

och hur den kan komma att påverkas. Detta då vi ser en anledning till att tro att flera av 

de techbolag som värderas idag har sin grund i en subjektiv bedömning gjord av både 

köpare och säljare. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide 

Affärsidén och organisationen, hur det bidrar till värderingen: 

 

 

Vill du vara anonym?  

 

Är det okej att vi spelar in samtalet?  

 

Berätta lite om dig själv och om din bakgrund!  

 

Vad fick dig att intressera dig av tech?  

 

Hur ser du på att investera i tech?  

  

När du investerar i tech, Hur viktigt anser du teamet bakom bolaget är? 

• Vad söker ni i ett team? 

• Hur viktiga är deras mål i företaget? 

• Hur viktigt är teamet kontra produkten? 

 

Hur mycket påverkar produkten värderingen av bolaget?  

• Är det viktigt att företaget har en färdig produkt? 

• Hur viktigt är det att produkten är unik?  

 

Hur ser du på asymmetrisk information?  

 

Hur ser du på earning management?  

 

Modeller för värdering och är det något ni använder?  

 

Har ni använt er av några egna modeller för värdering? 

• Vad har ni fokuserat på?  

• Hur har det gått till rent praktiskt?  

 

Har ni använt er av Relativvärdering?  

• Vad anser ni är fördelen med denna metod? 

• Vad ser ni för nackdelar med denna metod? 

• Hur väljer ni ut jämförelsebolag? 

 

Har ni använt er av  DCF Modellen 

• Vad anser ni är fördelen med denna metod? 

• Vad ser ni för nackdelar med denna metod? 

 

Har ni använt er av  Venture capital metoden 

• Vad anser ni är fördelen med denna metod? 

• Vad ser ni för nackdelar med denna metod? 
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II 

 

Komplexiteten i att göra en värdering och var detta kan leda till 

 

Tror du att techbolag generellt blir övervärderade? 

 

Tror du att detta skulle kunna mynna ut i en ny IT-bubbla?  
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